
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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ΤΗΒ

ΜΜΜ Μινι ΤΒΒΤΑΜΕΝΤ.

1ιο1τι:ο που Αααα" ι.υταοαιτιοε, ντιπ Φακοι

' νιιιιιουε ια:ΔοιΝοε ΙΝ πιο,
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ΟΟΝΤΕΝΤ8.

Ιυτιιοουσιοιιτ Νοτιι.·ι:ο.

Εντι· Ι. .008ΡΕ1.8 ου θα Μ.ιττιιι-:ιτ “ο ετ. Μιιιιι. 1857.

Και· Π. Οοιιι·αι.ει οι· θα. Ειπα: “ο ΒΤ. Ισια. 1861.

Ρ.ιιι·ι· ΙΙΙ. Λοτο Μο Οιιτποι.ιι: Βοιωτια 1865.

Βια: 11,. Βοιι.ιαε το 2 '.1'πιιιιιιιιι.οκι.ικο [κι. :1]. 18681.

Ήλιο· κι. Πακετα [Μπι 2 '.1ζ'ιιι:ειο.ϋἱ. :3-ειιι›] το Παιδιων. 1870.

πιο:: ΥΣ. Τιεττ.ι..ιτιου. 1872.

Ρ.ιιιτ να. Ρποι.ι:οοιιι:ιι.ι, .σο Αοοιιιιοι ΑΜ). Οοιιιιιοεαο.ι. 18751.

Γατα Ι. ιο νι. «στο ἱοοιιοιἰ οοροι·ο.ιο1, ιο Βιι1:ιοοι·11ιοι·ο ιιιιτἱιιιι Πιο Μαι” οι' Ι.)ι·. Τιιι:οι:ι.ι.ιιο

οι Πιο ι1ο.ιοο Μοτο ειναι Ια Πιο Παει Ιιτοιιιιταιἰοιι οι' Ρα". λ”. 1οτι1ιοιιι·οοιιι1ιο ται! οι' 1'ι·ἱοιιι.1ο

και τοιιιιιι·οιΙ, οι. Μια ια1ι1ιιἱιιοιΙ ἱιι Πιο ιιοοοαιριιοτιιια Ιιι1:ι·οιιιιοιοι·γ Νοιιοο. Ραπ να Με 1›οοιι

οοιιιΡ11οιι από οι1ἱιοιΪ1›)· Πιο Ποτ. Γ. .Τ. Α. Ποια, Β.Β., Πιι1οοιιιι Ρι·οίοοοοι· οι' Μήπως ιιιιι1 Πιο

Ποτ. Α. Ν. Βιιιι:ιιιιιι. ΝΑ., Γο11οιι· οι Οοτριιο Ο1ιι·ἱοιἰ (?οΠοεο, Οιιιιι1ιτἰι1αο.





Μι απο. Ηιἱοιιι ι·οΙιαιοιιοιιι οοιιοιιιιιιιιιιιι ια ιιιιΠο ιιοι;οιιο ροεοο ικΗιἰΒοι·ι ιιιιιιιιιιιι:

ιιοιιιιο ια Με και., ιιιιοτιιιιι ιιιιΙΙ:ι.ιιι Ιἰιιοπιαι ιιιιςΙοει οροι·ιοτο εοιιιιο, νοΙἱπι ιμιἰοιμιιιιιι

πιω αι·ιιιιτιιιιι πιοοι·μιο ἰιιάἰοἱο ιἱοίὶιιἱι·ο. “κι ρω· οιιιιιἱιι ιιιιοιοτοε οσφύ οι :ιιιιἱοιιἰεεἱιιιοα

οι ρι·οΒ.·ιιιοοιιιιοα.

Ι.ιιι:ιιιι.ικε. Ν. Τ. [Μια Εκ.





ΒΒΙΙΑ'Ι'.λ ΙΝ 'ΙΙ:ΧΈ.

8οιια οι' ι1ιο ί'ο11οπἰος Ποιοι Μοτο Μαι απο? ροἰοιοι1 σοι ιο ια. Ει1ὶιοι·; οιιιοιιι Μινι: Βοοο ιιοιἱοοι1 οι ι:οιαοαι·ὶος

Οια Ρτἰοιοι1 Βασικα ..οι Πιο ΠοοΠοο.ιο Βοτἰοοε.

.11η οιὶορΙαοοι1 οι· οιοἰιιο‹1 Λοοοοιο αι Μαιου· ο τοιιιιοειοι1 ιο οοτι·οοι ίοι· Μαιου”.

[Ιοί. Πει οι” Βοοο 18118” οταν" ιη› υγ Μο. ΙΙ. Τ. ΙΙειιποοο, Β..1. (Τ.8.Π.)].

Ι'αΒο 9, Ριπή:: ιο Πιο Ι.ο.ι.ιο οοιιιο·ιο '1 (οπο οί·Γοοι1οει οιΙ Ιαρἰι1οοι ροι1οαι."

Μια. ο: 3, Βου! ιῖπαν.

9: 6.

οι 9:13.

ΜΜΕ: 5: ο,

,, 10: ιο,

.1οιιο 6:27,

ιι:3ι),

15:24,

19:35.

9:83.

η· : 27,

23:22,

,, 18:
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τιτιλιντηιιότος (Μαι ἱιι ασια).

8.

πιατεύστητε. .

.
αυτον.

:_ [οτ ' Μια θιόν.

1: ο τ

25, 8ιιρρΙτ "Μοτο οποιοι" ια". Ιωάνου.

Η, Στα" οοιοἱοοΙοο αρα· .κοκό ουτως.

ὶιιἔ.
”

1 να. 3”, Βια! άνθρωπος.

Ραμ: 838 (πιατα.) που 11,. [οτ ν.

1 10811 2 : 8, ΙιἙι·αα ὑμῖν

ΙΙΒΜ'Ι'Α ΙΝ ΝΟ'Ι'Ι88.

Ι,ιιαο 11. Μαιο 5 : .ι, 5, οοιἰι Τοπ. 8ο μια. 11, ιιοι1 ένα” οποιος" θα: οοι1ιοι·ἰιἱοο Γοι· :.
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189, ι:ο1οαιο Β, Ιἱοο Η', ουιιι 1) Βασικα Ο οοι1 Ι..

6, Βοιποοο Δω. αοι1 Πιο!. ΜΜΜ σαι.

19, οι" οιο. Μι Πιο!.

18, ανά! νους.

11,_/οτ 8? και! 89.

10, α_|ιστ ιιοΙιιο “οψιν ροτἰοι1.

18, "και ουιο ορἱι·1ιο ποσο απο. οι. 'Πιο .οι 'πιο οι1ιΙοιΙ ιο οοποι:ι το:: οτιοαοοο.ο

Μα οι' 11Ιοαοιοαοο, ααα [απο Πιο απο. ιο οο ιο αιωνια· ιο Πιο ι:οιοαιοο Ποιοι: Με”.

Ιο Ιοιτοι1αοιοττ Νοι.ἱι:ο ω Ραπ ΙΙ., ροεο 18.. Μο 27, "τα Λοἔἱοοοἰο.

Ια Ιοιτοι1ιιοιοη Νοιἱοο ιο Ραπ ΠΓ., πιο! 0, /οι Ι. οι ιορ οι' μια: 111., ιι1εο ἰο Πιο: 5 οι' ειιιοπο φταιω”.

 

'Πιο τοιοιιιοι1οι· οι' Πιο ιιιοιιὶλαια οί 8ι. Ι1οιιΙ'ο ΕρἱειΙοο, οοι ειναι οι ?ατι Υ.. ο ἰοιοοι1οι1 ιο ΓοΠοντ οιι Πιο

Μαι Ποιοι.





ΡΒΒΡΑΤΟΒΥ ΝΟΤΙΟΕ.

ΜΒΒ. ΤΒΕΟΕΕΠΕΒ οοιιοἱιὶοτο ΗΜ: οτι ομως”, ααα οαΡ1ιιιιοιἰοο πιο απο ιο Πιο Ροοιιοιιοοιο οι Πιο

Ιοιο Βιι. Τ1ιτιοι:ι.ι.εε'ε θι·οοΙι Νοιν 'Γοειοι:οοοι, οτι ιιοοοιιοι οι' Πιο Ιου;; @Ιου οι τυο ΡιοΙοΒοιαουα.

Ια Πιο ο.ιιιιιαια οί 1872 Ιιο ιὶἰοιοιοιΙ το Μι· οοωο οι' Με Μάνια οι: Πιο αιμα. Βιιι Βοοο.οοο οι' Με

απο” ποαΙιοοιιο ιιιιο Μιά ιο οιιοοοο οΡΡοι·ιιιοἰιἰοο1 οιιι1 ιο Μάιο Πιο ποιοο ιο Βοιών Ηπα: πο στο”

Ροτοοιι οοιιΙιἰ άοο)·Ραοτ ιιιοιιι; απο οΒο Βοοοαιο ιοο παιιοιι οοοιιρἱοό. ἰιι πιἰοἰοιοτἰο8 ιο Μαι ιο ΜΜΜ: οι

Ιων εἰνἰας αιιοαιἰοα ιο ο.αχιιιἱαΒ· οι Πιο Μπα @απο Με ΠΓοιίαιο. οι. πιιιοΙι το8τοιο Πιο ἰιιοοιι·

νοαἰοιιοο “πιο Με Βοοο ο:ιΡοτὶοιιοοά ιιιι·οοειι οι. @αν απο άναψε Πιο ΒιιΒοοτἰΒοτο ίου τυο Ρο.ιἰοιιι

οοποἱιἰοτοιἰοα ντΒἱοΙι Πιο), Ιω." ιααοἱἰοοιοιἰ οποια· Πιο ΡοοιιΙἰοι· ...ο ο.Βοοιἱα8 οὶτοιιιοοιοοοοο.

'Πιο ΓοΠοντἱο8· Ρατιιι.ιτοΡΙιο ποιο ἱιιιοαιΙοι! το “από οι Πιο 1ιοο.ι1 οι' Πιο ΡιοΙοεοαιοαο. :- -

'''.Πιι·οοΒο θοιἰ'ο 1ιοΙΡ που ααα. Τοοιιιαιοαι Με Μου Ι›τοιι8Μ ιο ο οοιιο1ιιοἰοα; ιιιο Μαι: Ριιτι οι'

ιι πιω: ο.1ιοΒοιαοτ ο), που οπο ΜΜΜ, πε 1 απο 1ιοΡοιἰ; Βια: "Μοτο ιοἱιιο απτο ίο.ἱΙοιἰ, Ι Βιιτο ετο.ιοίαΠτ το

οοικοοιτΙοόδο απο Πισω οι' οιΙιοτο Μαιο Βοοιι @πιάσουν :πιο οΠὶοἰοιιιΙΥ Ριονἰάοιἰ. Η :αν ιιοοιιιι Μιά

Ροτιοἰιιοἀ, Ι Ιιοροιἰ ιο Μονο οιιΡΡΙἱοά ο Βοιωτοι τονἰοἱοιι οι' :αν Μι, εΙ›οοἰαΠν Μι οι” Πιο ΟοοροΙο, 501110

το.1ιιο.`ο1ο αιο.ιοτἰο.Ιο Βανἱιιε Βοοοιιιο ο.τοἱΙοΒΙο ιιἱιιοο Ι οοπιιαοαοοι1 οι), πνοή: ; Βια: Ι ποιοι οι), ἰιιιιὶ›ἱΙἰι)ι

ιο απο? σαι το), ἰαιοαιἰοα.

" Ι οπο οιἰά Βιιι να] Ποιο ιο ναοί; Με Μπακ”, αΡΡοιιτοιὶ ιιο Μαι-ααα” Νοιἰοοο ω Πιο ι1ἰίΓοι·οοι

Ρατιο, απο 1 ΜΗ ι·οΡτοιἰιιοο ιιο ιιιιιοιι οι' “ποιο αοιἰοοιι ο.ο πιο.), εοοιιι ...ω οι· ιΙοοἱτοΒΙο. 1 πιο" ι·οιοτ

Πιο τοοιἱοι· παο "οι... Σω· αποτο @απο οι ιο Πιο Ρι·ἰαοἰΡΙοο ΜΜΕ Ι ΜΗ, ααα Πιο οιιιιΙἱοιι ἱιι απο. 1

ιιονο Βοοιι οιι8ος·οο, ιο που ' Λοοοαοι οι' Πιο Ρι·ἱοιοι1 Το” οι' Πιο θι·οοΙι Νου Τοοιοιαοαι, Μια τοαιο.ι·Ιιο

ου Με Βονἱεἱοιι οικω Οι·ἰι:ἱοιιΙ .Ρι·ἰιιοἱΡΙοο ' (Βοεοιοι· δι Βοοο, ΗΜ), οι” ἰτι μια, ο.τιιἰ ιο Πιο ι1οιιοτἰΡιἰοα

οι Μ88., νοιώσω, δω., @τοπ ἰιι οι)Γ ' Ιιιιτοιἰιιοιἱοα το ιιιο Τοαιιιο.Ι Οι·ἰιἱοἰεπι οι” “ιο Χοπ Τοειοαιοοι,'

ΡυΒΠοΒοιΙ ο), Ι..οοεαιιιιιο, 1856, «κι ο Ροοιοοι·ἱΡι οι' ' Αι1ἀἱιἰοιιο,' 1860, :ιο μια οι' Πιο ἱοιιτιιι πωπω

οί Πιο Ίαιτοιἰιιοιὶοα ιο Πιο Οι·ἰιἰοοΙ Μαι” απο Κοοιν1οιἰΒο οι' Πιο Βου δοτἱΡιιιτοο' οι Πιο Και. Τ. Η.

Ποιιιιο, 13.11"

Η Με οΡΡοαι·οὁ. ιο εστω οι' 1)ι·. Τ1ιοοει.ι.εο,ε ί'ι·ὶοοιἰο ιιιιιἰοοἰτοΒΙο “και Με οιΙἱιἰοι1 οι' Πιο Νοκ·

Τοοιο.αιοαι οιιοαΙιἰ Με Ραοιἰοιιοιἱ ἱι1 ιι. οοιιιΡΙοιο απο Ροταιο.ιιοοι ίοται "Μαιο οοοιοἰιιἰοἔ εοαιο ιιιΠοτ

ιιιιιἰ πισω οιιΡΙἱοἰι οιο.ιοπιοπι οι” Με τἰοινο απο Ρι·ἰιιοἰΡΙοο οι' οι·ἰιἰοἱιιιο “πιο Πιο Ιαιτοιιιιοιοττ Νοιἰοο ιο

Πιο .ίδιοι ΡΜ οιιΡΡΙἱοο. Νο ποτάο Βια: ιιιοοο οί 1)ι·. '.Γιιοοει.ι.εο Μαιοο1ί οοιι1ά οι” οοιιτοο Βο οιιιΡΙο)·οιὶ:

Μι ἱι εοοαιοιἰ ΡοοοἰΒΙο ιο ρι·ονἰιΙο απ ακουω. ιιοι1ιοΙοτιιΜτ ιιαίἱὶοἱοιιι ο:Ροεἰιἰοιι Τη· Βι·ἰοεἰας ιοΒοι1ιοι·

οοιιεοοιιιἱνοΙν οοιιιο οι' Πιο Ιοοιἰἰοε Ριιοοο8·οο ὶιι Πιο ανο νοτια αιοαιἱοιιοιἰ @στο ; από. οοι:οτιἰἰοςΙτ Πιο

ι



  



Η ΡΒΒΡΑΤΟΒΥ ΧΟ'1'ΙΟΒ.

οιιοιιιΙ.ιι Με Βοσιι ιιιιιιιο. Γσι· ιΠιιιιιι·ο.ιισιιο από. ίσο ι1ἰεσιιιιοἰσιιε οἱ ιιιἱιιοτ από. σοΙΙιιιοι·ιιΙ ιοΡἰοιι οι.

ταινια: ΜΗ ιιιιιιιι·ιιΠιι Ιιιινο ι·οοοιιι·ιιο, Η' πιασει σε, το “απο ινσι·Ιιει τιιειαι5οινοιι, Μπα 1Πιοντιεο οσιιιιιἰιι

πιιισιι @και τοειΡεσιἱιι8 σώου οιιιιισιιιι, ...ο Πιο .μια ιιισι·ιιε οί σο.τ1ιοι· Μιά σοιιι:ειιιΡοι·αι·γ αίτια.

'Πιο ατακα Μπι ιιιιΒ]σἰιισιι, @οι Μονο Βοσιι εσ1οσιοιι, απο.ιι€οι1, Μιά ίιιτιιιειισά Μαι Ιιειιιἱἰιιεο ο] Όι.

Ποιιτ, ειιιῖοι· ιιιιο.νοἰιἰο.Β17 οι, άειιισιιιιιοιιι: ίι·οιιι ταου· οοιιιοαι, ουσ. ο), Πιο παπι οι ιιιισι·νοιιιιι8 Ιἱιιιιο:

Βιιι ιι ιο ΒιιΙἰστιιό. πω τα”, ιτἱΠ ωστε), ο. απο ιιιιιιτσιιεὶοιι οι Όι. ΤΜισει.ι.ιιέε νισιτει οιι θα: Ρι·ἰιισἰΡο.Ι

οιισιιιἱσιιο οι' ιοαιιιιιι στὶιἱσἱοιιι.

θα θα: οιΙιει· ιιιιιιιι, ιι 1ιο.ο Βιιοιι ίσιιιιιι ἰιιιΡοειεἰΜο το τοιιι·ι·ο.ιιιι·ο οιισοεοοιιιΠ_γ απο ο ειἰιι8Ισ σσιιιΡαοι

ινιισΙο Πιο Ποιοι-ι οι' Διιιιισι·ἰιἰοε ΡτοΒιιιιιι. ιο Πιο αιτιακή Ραι·ιε. Βιισιι ο. ι·ο-ατι·ιιιιΒοαισιιι, Μιά ιι Ρι·οοοσάοι1

Ποια τυο Ιιιιιιι1 οι' Όι. ΤαιιοΕι.ι.ι:ιι ΙιἰιιιεοΙί, απο Μεσα σιιι·ιοιισά .οι Πιο Μαι. οι' Με ιιιιιιιιτοει

μαρια. σιι σο.σΙι ο.ιιιΙισι·ιι7, ιτοιιιιι Μινι: ια ο. ιἱἰειἰιιοιἰνο νιιιιισ. Βιιι ιισ ο.ιισιιιιο.ιο από. ιιΡΡι·ορι·ἱο.ιο

άοιισι·ἰοιἱσιι οι Πιο αιιιιιοι·ἱιἰοει ἱιι Με σιτιι τοπιο σσιιιιι που Βο οὶιιιι.ἰιιιιιὶ ιι), σσιιιιιιιιιιιοιι ; Μιά Πιο ειιι

Ριιι·ιἰιιΙ Ποιο ια Νιού· σπασω; ίοι·αι ατο ειι$οἱειιιιγ αιμα το Πιο ι·οοιιιι·σιιισιιια οι' Πισω παο ποσά σου

ο αΙισι·ι ἱιιιιοα οι' ι·είστοιισσ. Δ ισα οσι·ι·οοιισιιε ο.ιιιι ασκοπα” ο.ἀιἰἰιἰσιιε πιο οιιΡΡΙἰειὶ ο), Όι. Ποια·

στησιμο· Πιο Διιιισιιιιο. ιιιιι1 Οσι·ι·ἱ8σιιιιιι.

ΤΜ ποια ντοιιιιι σο ιιισσοιΡΙσιο ιτιιιιοιιι εοιιιο αοσσιιιιι οι' Πιο Ρι·σΡο.ι·ιιιοι·)7 1ιιιισιιτο σιι Μαίου ιο ο

σσι·ιαἰιι ιιιιισιιι ιι πιατα. Ρστιἰσιιιι οι' οι. ιιιαιοιιισιιι ΡιιιιΙΜισιι ο] Όι. Τιιιισιιι.ι.ιιε ιιι Με ΜΜΜ οί 1854

Βετο Εισαι Πισπίσια @ήπια οι Πιο απο. Α Μα :Μάσα οι' Με ααα ιιιιοεσιμοιιι Μισο” οι' Πιο οποιο

Ιιἱιιά 1ιο.ιι Μισο ἱιιεοι·ιοιἰ ια Βιο.οιιοιει οι ιι.. Ρι·οροι· ΡΙο.σο.

Δι Πιο σΙσιιο οι' Πιο Ρι·ο1οεοιιιοτιιι Όι. Τιιιισιιι.ι.ιιε ι1οειἱι·οιἰ ισ τομεα. οποσ ιιισι·σ Πιο στιΡτοοεἰοιι οι'

Με εισαι: ασοεε οι' ο. @οι οι' ει·ο.ιιιιιασ ιο Ντ. ]νιι.ι.ι.ιιι οιι.ιι.κ, ΜΜΜ Ιιο Μιά τσοσι·ιΙοι1 ιιι Πιο

Ιου-ααα” Νσι:ἰσο ισ Ραπ Η., Πιο απο”, μια" “απο ιιΡοΙιοιι οι' Ιιιινἰιι8 αιοαιιινιιἱΙο Βοοοιιιο αυτα.

"Τοσο ατο οιΙιοτε,” 1ιο ρι·οιισε.οι1 ιο εαν, °~ παο Μονο ιιθ`οι·ιισό πιο ιιιιΡστιαιιι ΙιοΙΡ, ισ ινιισιιι ιι1εσ

ιιιαιι1ιε ατο ιιιιο ἴι·οιιι πιο, Μιά Ποια ιιΠ ινιισ ιιι αν), παν πιο), Ρι·οιὶι οι· οι), Ιυ.ὶιοιιι·ε.”

Πο "0.1.1 οστιιιιιιΙν Μονο ινιειισι1 ιο ααα οοιιισ οιισιι σισεἰιιιιΡ ποιοι αει Πισω Μπα ίοΠοιτ, ιαιισιι

Γιαπ Πιο Ιιιιτοιιιισιοι·]τ Νοιἰσεε ισ Πιο Μαι ιιιιιι '.Πιἰτό. Όποιο. -

" τα.. αστα παο ιιιιιιστιο.ιισιι ιιι Πιο ἱιιΠ ΜΜΕ” ιιιιιι ιι ινοιιΙι1 οι: οι. ιιιο εοι·νἰοσ οι Οσα, ο), Μπάσα

Πιο ανασα. Το Πἰιιι .και 1 τοτει·οιιιΙν :σπάει οι), ΠιιιιιιιοΒινιιιεε ίου τοιιισνιιιε Ιιιιιι1ι·ιιιισοει; Μια ισ

Πιο ειναι ...ο ΒΙοοιιιιι8 ασ Ι σσιιιιιιοιιιι Μπιτ Με Μισο άσσο, ἰιι Πιο ιιιιιιιο οι' πα Βου “απο ΟΙιτἰει, σαι·

[ιστό. Μιά σα!)Ι Βο.τὶοιιτ." " ΜηΓ Πει παο, ο), Πιο ἰιιορἱι·ο.ιἱοιι οι' Πιο Πο”, θυσια μνο ι`οι·ιΙι σαι

$σι·ἱΡιιιτο "Μαι ιο ο.ΒΙο ισ ιιια1ιο αίτιο ποιο ειιΙνιιιἰσιι ιιιι·ουιι·Ιι απο @κι ιο ιιι (Μια δικια, Μαιο

τω σιιιιοατοιιι· ισ σιιιιιΒιι Μια απ οι' Πιο Ποπ Τοειιιιιισιιι: ἰιι Πιο των ινοτι1ειἰιι ιι·Ιιἰοιι ιι Με Ιισσιι

ιταιιεπιἱιιοιἰ σιι Πιο στἱιἰοιισο οΐ οιιοἱοιιι ιιιιιιιοι·ιιν."





Ρ1ι0Ι.ΕΟΟΜΕΝΛ

@Μαιου που 13ο. Τιιιι0101.ι.12% οτα” ιν01ικε.

 

Γἰι·υι που... Οια 0/ .Ρτίνι·ι]Μου.

"ΙΝ 18-14 Τι·οΒοΠοει 1ιιιΒΙἰειιι0ι1 0.0 οι1ἱι:ἱοιι οι' Πιο Ιισ0ιι οι' Β.οτο1οιισιι ια θυσια: από Μαιο. ; Πιο (ῖιτοοιι

ται εσ τονι80ι1 οι. το το" 0101088 οιιιἰτοΙ]· 0000 αιι0ἱοιιι ονἰιΙοιι00, από. Πιο @ιδιοι Μαριώ ισ

Πιο (ικά: εο ι·ονἰεοι1. 'Ηιἰε απο σωματα ιο οι·‹Ιοι· το Ριιι ιΙιο ΒιιεΙἰειΙι ι·οοι1οι· ια Ρσειιοοεἰσιι οι' εσιιιο οι'

οι. ταινια οι' οι·ἰιἰοἰειιι ια οοιιιιοοιἰ0ιι Μάι απο 1ιοι·ιισιι οι' Πιο .Νου Τοειο.ιιισιιι ινΙιἱοΙι ιιι Πιο οσιιιπισιι

τω ποιο αμα Πιο ιιιιιο.Ποει πιοοιιιιτο οι' ονἰιὶοιιοο, :και "Μου Η ΡιιἙ›ΙἱειΙιοιὶ 00 Με. ο.ιιιιιοιιιισει ινοιιΙι!.

απο.. έα· :αστο Ποια Πιο Βαειἱο οι' σαι· ΒιιεΙἱεΙι ιιιιιιιοι·ιοοιΙ νοι·ιιἱ0ιι ιιιο.τι ΜΙ Πιο ΕιιἱοιΙοο οι' 8ι. Ριπή

ιιιιιοιι ιο8οιιιοι·. Ιιι Πιο ἱιιιι·σιἰιιοιἱστι το ιιιἱο οιΙἰιἰοιι οι' Πιο ΔροοαΙΥΡεο, Τι·οδοΠοει @το οσιι:ισ ιιοο0ιιιιι

οι Με Ριονἰ0ιιιι στὶιἰοαι ειιιι1ἱοο, από οι' Πιο Ρι·ἰιιοἰΡΙοε Μαι Ιιο Μια, ιιι ατι ιιιιι.οΡοιιι1οιιι οοιιι·οο οι'

οιιο.πιιιιαιἱοιι, οι ιο αι10Ρι." . . . “Ια οαιιιιιἱιιἰιιε οποια... οι' Μ88. ιιιι‹1 Πιο πιάσω ι·οιιι1ιιιεο

αο0σιιιΡο.1ινιιιε Ρι·ἰιιιοθ. οιἰἰιἱ01ιο, Ιιο απο Οι” οποιοι” ο0Ρἰοιι υτοεοιιι το”, ΐτοιιιιοιιιΙΥ, ία οιιιιι·ιισιοι·ἱοιἰο

Ριιιιεοδοε, ο ιἰοσἱιιἰνο ιοοιἱιιι0ιιγ α8ιιιιιοι Πιο οοιιιιιισιι ται ιιιιιΙ Πισω Μ88. Μπα. Ρι·οοοιιι ο. @ποιοι

ιιατοοιιιοιιι πιο. ιι; ατα! “πια οι: Μαι ιιιιιιιοοιι ιο ιιιιιιιἰι·ο ἰιιιο Πιο Μισο! ονἱιἰοιιοσ οι· Ρατιιοα1ιιτ

τσαι1ιιιεει; :πιά Μιας ιΙιἱο Μιτου το οι: παώ” ιιιιιιιιιιείαοιοττ, Ιιο ποια: στι ισ 0ιιαιιιιιιο Ιι0ιν Μι· ιι απο

οοιιιιι Βο ί0τιιιοιἰ ια απο. Πιο αιιοἰοιιι Με. αΙι0ιιΙό. Βο Πιο Μια-Μα ι`οι· που "στα, Πιο νοιώσω οσίας

ααα! τα οοΠοιοτο.1 ινιιιιοιιοοε "Βου Πιο ἰιιιιοτιἰσιι οι· 0ιιιιιιιιισιι οι' ο10.ιιοοε, διο.. ποιο Μιάου ο0ιιιιἱιΙοι·ιιιἱ0ιι.

ΒιιοΙι 0 απο ινσιιιιι Με, οι: οσιιοἱι1οι·οι], οι 1οιιιιιιτσι·ιιι)ν οι” Μοτο οοιιθἀοιισο ιιιο.ιι ιΙιιιι ινΙιἰοΙι ποιο σιι

ἰιιιἱοἱ·ὶιιἱιο Βι·0ιιιιιιο; απο, σου ιι ιΙοΓοοιἱνο, ιι ινσιιΙιΙ Ι›σ οι Μαι: ο.ιιοιοιιι, :πιά ιτοιιιιι οι... σε Πιτ Μαιο:

ισ Πιο ιἱιιιοιι οι' ιιιο ιιιιοι·οιι Μάιο" ιιιοιιιεοΙτοο.” . ~ . . " Τικ οιαιοιτισιιιε οι' θιι·ιοιιιιιιοΙι εοι·νοιΙ :οι

ἰιιιΡ0τιιιιιι οιι88οοιισιιο,-Πιιιι τισ :Μάιος .Μαι Ιιο ο.ιισΡιοι1 (Ιισιτονοι· 8000 ιι ιιιἱειιι εοοιιι) ιιιιΙοοει ιι

1... οι Μια οοιι:ιο ο.ιι0ιοιιι απο”. ; απο, ααα πο σιιΒιιι 50011 ι·ιιιιιοι· ιο “πιο οι' Ιἰιιιἰιἰιις· σαι· οιἰιἱοιιι

αιιιιιοι·ἰιἰοε ταου οι' ἱιιοι·οιιιιἱιιε ιΙιοιιι ιιιιιιιοι·ἰι:ο.Π]7 «κι ίιι/Μἰιιιπι. Τοσο, Η' ιι`εοΙοοιἰ0ιι πινει: Ι›ο Μαιο, ιιιιιΙ

ιι ια ..11 00.8οιι ο.ιιοι0ιιι ιοειἰιιισιιγ Βο ιιιό.ί5Ροιιεαιιιο, Ιοί; Πιο μαπα” ετοιιιιιι οι ιιοΙοοιί0ιι οι: “και οι οπως

Πιο οοιιἰοο αιωνια ισ Ἐκ: Μιάου” (Πιο ΒοΙι1 οοιιΙά Με οιι1ιιι·οοι1 ιιίιοι·ινοτιιιι Η' ιιοοιΠιιι). ΛΙεο, ιι και εοοιι

απο οι·ἰιἱοαΙ οιιιι0ι·ε ι10 @το ιι Ιιἰιιιἰ οι' Ρι·ο-οιιιἰιιοιιοο ισ Πιο ποσοι αιιοἰοιιι ΜΒΒ. ΤΙΜ. εοοιιιοιΙ ιι Ιιιιιι1 οι'

ακα ο0ιιοοιιι ια ίο.ν0ιιι· οι' Πιο Ρι·ἰιιοἱΡΙο Ρι·σΙ›σεοι1 ίσο ιιι1οΡιἱ0ιι; ο.ιιι1 Πιο ιιι0ι10 ἱιι Μαι Βοιι012 άσσο

ο0ιιιιιιοιιΙ)7 αοι Πιο :αστο τοσοι” ιοειὶιιι0ιι)7 σοφια" Πιο πιο” ιιιιοἱοιιι, οι Η' ισ 0νσηισινοι· ιι, ι1ἰι1 ἰιι Μαι





ιι· ΡΒΟΙ.ιΠθΟΗΕΝΔ.

ειιοεοει ιι οσιιι:ιτιιι·)· οοιιι·ω, ιιιιά 1οά ιΠΠιιιιιιοΙ)· το ο πισω ο1σω οκιιιιιἰιιιιιἰοιι οί` σιιοἰοιιι; οιιΠιστἰΠοο ιιιιά

ισ τι ΐιιΠοι· αρΡι·οιιοιιοισιι σἴ Πιο νιιιιιο οι' Πιο οτἱάοιιοο οι' :ιιιοἱοιιι Μ58., νοιώσω, ιιιιά ίιιΠιοι·ε ποσο ιιιιιιοά,

:πιά :ιι 1οιιαΠι ισ Πιο οοιο.ιάἰΠιιιιοιιι οι' Πιο σ.ιιΠιοι·ιι)· οι' ιιιιοιοιιι άοοιιιιιοιιιε οι, οοιιφιο·οιίιτ οτι-Χάιδω ; Πιιιι

ο, οι· ειιοπιιιιι·, ια ΡΙαοοε Μαιο σ.άιιιιι οἱ ὶιινοοιἱεο.ι:ἱσιι, Πιιιι ιοαάἰιιοει Ιιιιοπιι το σο ο.ιιοιοιιι στο ιισπ ίσιιιιά

οιι”Ι ιιι .ισως οι' Πιο πισω σιισἰοιιι: αιιΠισι·ἰΠοε (οι ισ Πισω πιιἰοιι σει·οο πἱΠι Πιοιιι ισ απο ; 80 Πιιιι; Πιο

σι·ι·ο.ιιοοιιιοιιι οι' αιιΠιστἰΠοει, ια, αοοοι·άἰιιε ιο σ.ιιΠιιιιιιτ, :πιά 2ιιά, οι· Πιοἱι· ιιοοοι·άσ.ιιοο πἱΠι οιιοΙι οσΡἱοε

οιι Πιο οπο Ιιιιιιά, οιιά .11 Πιο πισω ι·οοοιιι άοοιιιτιοιιιο ειιιτιάἱιιι; οιι Πιο οΠιοι·, πω Ι›ο ίοιιιιά ισ οοιιιοιάο

πἱΠ:ι Πιο άἱειτἰσιιιὶσιι πιιἰοιι ποιιΙά Βο οιιιιο.Πν τοιιιιἰεἰιο Η' Πιο οκιιιιιιιιαΠοιι ποιο οοιιάιιοιοά οοιινοτω1)·,

ιη· ιιισιιιι·ιιιε, ισ ποσά: Μ88. οι· Μαι Παω οι' ΜΒΒ. ατο Πισω ι·οιιάἱιιι;ε ιιοπ ΐοιιιιά πΙιἱοιι πο ιιιιοπ οιι

ἱιιάοΡοιιάοτιι ει·οιιιιάιι το ιιο.το Μου σιιοο Μάο”τ άἱΗ'ιιωά οι· Ρωσσια 8οτιοι·ο.Ι ? 'Πισω παο Πιιιει ιι μια

ι·οιιοιιοά Μωαβ), τοωιιιΒΒιιι; Πιιιι οι' Ι.σ.ο1ιτιιιιιιιι: Πιο 1κιΠι, Βοιωτοι, Ιοιιάἰιιο ιο Πιο οοιιοΙιιεισιιιι Μιά

Βοοιι παώ”, άιΠοι·οιιι, σ.ιιά Πιο δι·οιιιιάποια οι' ιιιιοἰοιιι οιιΠισι·ιι)ι πιο άσιιΒιι· άοΓοιιάοά, στ Πιο παο οι'

Πιο άσοιιιιιοιιιε Πιοαιωινοο, :πιά ιιιοο οι, Πιο Ριονοά παο οι' Πιο ι·οιιάἰτιἔο οοιιιιιἰιιοά ιιι Πιοιιι ιιιιά ια Πισω

Πιο Πιοιιι.”"'

6'οιιονοἰ δωσουμε οι' Γι·ίιιοῇ›ἰου.

" 'Πιο σΒ]οοί: οι' .11 '.ΓοκιιιιΠ Οι·ἰΠοἱοιιι ιο ισ Ρι·οωιιι ιιιι ιιιιοιοιιι ποι·]:, σε Πιτ σε ΙιοιιεἱΜο, ιιι Πιο των

πσι·άιι ιιιιά ίοι·ιτι ἱιι απο ιι Ρι·οοοοάοά Ποια Πιο πι·ιιοι·'ε σπα 1ιιιιιά. Τοσο, Μισο ιιΙ›1›Ιἱοά ισ Πιο (Ποσα

Νοπ Τοοιιιιιιοιιι, Πιο ποιου; 1ιι·σΡσωά ἱο ισ @το ιι ισα οΓ Πισω πι·ἰΠιιεε, σε ποστ” σε σου ιιο άοιιο οιι

οτιἰοΠιιιι ονἱάοιιοο, οιιοΙι σε. Πιο)ι ποιο πιιοιι σι·ἱ8ἱιιιιΙΙι· πι·ἰιιοιι ἱιι Πιο Βια οοιιιιιι·)·.

“ποια Πιο απο οι' Πιο @σαι οι·ὶΠοἰοιιι οι' Πιο Νοιν Τοοιιιιιιοιιι ο ο.άιιιἱιιοά ισ σο Πιο ειιιτιο,

Πιοι·ο στο απο το”ι άἱΠοτοιιι Ματσε Β), ποιου άἰιῖοι·οιιι οάἰιοι·ο πιο.)7 οσοι( ισ ιιι·ι·ἰνο οι Πιο ΙιτσΡσωά

ι·οιιιιιι ; Πιο): ατο, Βοιωτοι, .ιο άἱίΐοι·οιιι, Πιιιι Πιο οοιιοΙιιοἱοιιιι οιιιιιισι Ι›ο ἰάοιιΠοιιΙ : Πιο οπο ο, ισ ι·οοιιτά

Πιο πισω οί άοοιιιιιοιιιιι ιιιιοιοι·ίςοἰω, αιιά το “Πιο Πισω, οιι Πιο ιζι·σιιιιά οι' Πιοἱι· πιάο άἰίΓιιεἱσιι, :ιο Πιο

εοιιοτιιι πἱιιιοωοε ισ Πιο ισα απο. οιισιιιά σο σάοΡιοά; Πιο οΠιοι· ιο, το ιιω Πισω άοοιιιιιοιιιο ποιοι

στο ίπ Μοοιιοίνω ιιιιοιοιιι, οι· ποιου, σε ιι άοιιισιιοιι·αισά Μι, οσιιιιιιιι οποιον! ι·οο.άιιιο·ιι; ιιιιά Πωσ ιο @το

σ ισα: ποιου παει οιιιτοιιι οι ωσεί: ια Πιο ἱ'οιιι·Πι οοιιιιιι·ι· οι' σαι· στο. θα Πιο σιιο ειάο, Πισω ατο Πιο

Πισω οι' ΜΒΒ. πι·ἱΠ:οιι Ποια Πιο οἱεάιΠι οοιιιιιι·)7 ιο Πιο ιιιιιιοοιιΠι; οιι Πιο οΠιοι· οἱάο, Πιοτο στο ο. ίσο·

ΜΒΒ. οι' Βτοο.ι αιιΠιιιιἰιχ, ιο8οΠιοι· πἰΠι ο. ΐοπ οι' Μπιτ άαιο; ιιιιά Πισω ατο ειιΡΡσι·ιοά υγ Πιο σιιοἱοιιι

νοιώσω ια 8οιιοι·ιι.Ι, σ.ιιά οι, Πιο οἰιο.Ποιιιι οι' οοο1οιιιιιοΠοιά παταει”

" Νσπ Ι Μάιο" Πωλ: ιπο Πιἱτιαο στο οι' Πιο ιιιιιισιιι ἱιιιΡοι·ιο.ιιοο οι Ρι·οωιιι: ιιι Πιο οι·ἰΠοἱειιι σι` Πιο

απο οι' Πιο Νοπ '.τ'οοιιιιιιοιιι: (ι.) Το άτων ιι Μια άοιιιιιι·οαΠοιι :ιο το απο! οιἰιἰοσι ιιἰάο οιιιιΠ Ιιο

:ιάπιἰΠοά σε μισά Μιά ιιωΓιιΙ πἰιιιοοωε; ο.ιιά (Η.) Το άοιοι·πιἱιιο σε ο Β:ιοά ιιιιά ωιΠοά Ρι·ἰιιοἱΡΙο Πιιιι

Πιο οιι” Ρισσι Πισι: ο. τοιιάἱιι8· οι σ.ιιοιοιιι, ιο, Πω ιι ιο ίσιιιιά ἱιι οουιο ιιιισιοιιι άσοιιιιιοιιι.

“ ΒοΠι Πιοιιο ἰάοσ.ιι ποιο οιιιιτιοἰιιιοά οι, (ΞτἰοεάιιιοΙι : Ιιο ειιἱά, ( Ροι·ΙιοΡε πο ειισ.Π ωοιι Ιιιιτο ισ Πιἰιιιι

οι' Ιοωοιιιιια σαι· οι·ἰΠοιά ιιἰάει, ι·ιιΠιοι· Πιιιιι οι' ἱιιοι·οιιεἰιις· Πισω πἰΠιοιιι Ιἰιιιἰι . ~ . . 'Πισω, ἱιιάοοά, πιω

σπιτι· οιι οι·ὶΠοἱειιι σει ΠισιιΒάι ιι ποιο ιι υιοι·Μιιίαιἰ "τι, στο άοιἰδιιιοά πἱΠι ω ιιιιιιιοι·οιιε πιο :στη οι'

)158.' (8)·ιιιιι. σαι. ί. Ρια:Ε 2.) θα Πιο οΠιοι· Ροἰιιι ιιο απο. ° 'Πιοι·ο ιο ιισ ιιοοά ισ ι·οΙιοιιι, @πιο ιιιιά

” Ποι·ιιο-ο Ιιιιι·σάιιοΠοιι, το!. Η.. Ιηι. Ι39-Μ ι.





ΡΠΟΙ.ιΕΟΟΜΕΝΔ. ν

αΕ.;ιιἱιι, απο τοιιι1ἱοεε, ιν1ιἱοΙι, 1οο1ιοιι οι ἱιι ι1ιοπιεεΙνοε, ινο ε1ιοιιΙι1 Με:: το Με θα: Μια, ατο 1101; ιο Ρο

Ριοἰοιτοι1, οποιοι· αιώνιου-Μία! ου «2 Ιουν: .αντιο οποίων! 8οοιίυιονίαι.' (θα. 'ΗΜ. ι. Ρι·οιο8·. Ρ. Μι.)

"ΤΙΜ οο1οοιἱοιι οι' ιιιιιιιοι·ιτιοε ποιοι: ιιοι 1.›ο ο. ιιιοι·ο οικω), Ρι·οοοιἰιιτο; Βιιι ιι ποιοι Με θα:

ο.ἀοΡιἰοιι, αει ο. 1ιιιεἱει, οι” ειιοιι οι ατο μονοι το Ρο ινιιιιοεεοει ποτών οι” οοιιίὶάοιιι:ο. Διιοἰοιιι ΜΒΒ., Πιο

οΙιἰοι· νοιώσω, από! Μάι οιιι·Ιν οἰ1:ο.1:ὶοιιε οι 1ιονο οοιιιο ι1οινιι το αει ιο ο. 1:τιιειινοι·1:1ιν ΐοι·ιιι, ατο Πιο

νοιιο1ιοι·ο, από. Πιο στον αυτοί” Μισο, Μπιτ ουν τοαι1ιο8 ο αιιοἱοιιι;. Απο ομοια ('ουιρατιιιιι:ο στἰἰιοἰουι

Ρι·ονοιι, Ηπα; ιο .αθώος “και αοι1ιοτἰιἱοε πο ιιο Ποτ ιιοι οιιιΡιι·ἱοαΗν οι· Νεων, 1ιιι1: ιιιο.1: ντο του οτι Πιο

οι·ὶι1οιιοο οι' ννιιιιοεοοε ινιιοοο οιιιιι·οοιοι· οι1.ιιιιιιι οι Μαιο οικω. Απο 1ιοιιἰιΙοιι τοσοι: ΜΒΒ. ιν1ιἰο1ι ατο

αστικών Πιο οΙι1οοι, ινο :Ρον νεο ια νοΙοο.ΒΙο ιιιιΧἱΠατἱοε ι1ιοι.ο ινιιοεο αιωνα! να ο.οοοι·ιὶε .οι Πισω, απο

απο οτι ανο ετοιιιιιιιι; 1ο, Βοοο.ιιεο Πιο οιιιιιιιοιοι· οί ειιιοΙι Μ58. οι οιιοινιι Ποιο ταου· 8οιιοτο1 αετοοιιιοιιι

και Πιο οΙιἱοει ; Μια 2ιιτ1, Βοοο.ιιεο ιι αι ιι1εο Ρωτώ. οι· Πιο οποιο αιωνια οι' ο.οοοπ1οιιοο «οι Πιο Μαι

οιιι·Ιν νοτιιἰοιιο απο οἰιιιιἱοιιιι.” . . . . " Η Πιο οιιΙοει ΜΒΒ. Μιά πιω; οιιἰοιοι1, ποθ. να: ποιο και, οι

πιο ατο πιάτα Νομοί: ιο εο ιιιαιιν οΙαεειἰοο1 Μαιο”, το ΜΒΒ. Μια· τοσοι Πιο απο οοιιιιιι·ν,. Μαιο οι·ιιιοο.1

ΡτἰιιοἱΡΙοο :ΜΒΜ 86”. Ιιτινο Βιιιι1οιι οι ο.ι·ἱΒ1ι1: οι πιουν τονισω. Βιιι πιο των οι: Φωλια! 1:1ιο.ι Οοο Με

ιο Πἱο Ρι·ονιό.οιιοο οι·ἀοι·οιἱ οιιιοι·ινἱοο Μισο ι1ιο.ι; ινο ιι1ιοιιΙά Βο 80 10%; από. Ποιο πιο Μονο Πιο Βοοε

ΐο.οιἰοιι οι' ιιεὶιι€ Πιο ααα Μ88. οι ινἰιιιοεεεε οἱ' Πιο ιιιιι:ιοιιι τω. Τ1.ιοἱτ αει: "Φαιά οαιιεο “απο ιο

απο ο. Ρι·ἱιιιιιι·ν οΙιιἱπι οιι σοι· ο.1.ιοιιιιοιι ; ταου· Ρωτώ οιιιιτο.οιοτ οι1ιιιιΠν ειιοινιι ιιιιιι ιΙιἰιι οΙο.ἱιιι ιο ινοΙΙ

ίοοιιι1οιι."

'1 11: Με Μου τοΡοιιιοιΠν ιιι·8οι1 Πω: Πιο Γοιν πιοιιι ιιιιοἰοιιι Μ88. Μαι· Μι ιι ιιιἱιιιι1.ο Ρι·οΡοι·ιἰοιι ιο

Πιο ιιιιιεε οι Πισω @οι Ροτιο1ιοι1 ἱιι Πιο οιιτΙν ι:οιιιιιτἰοιι ; απο Μαιο Πιο 10817 οοΡἱοο :παν Μινι: οοιιιιιιιιοιΙ

ιι να), Μποτσια: πιο. Το ιιΡΡο:ι1 Ποιο Μπιτ ινε: απο ιο ιν1ιιιι ινο ιιονοτ ααα Μονο, Ποιο ιν1ιιιι ινε 1ιιιοιν

ιο πιο πιο ιιονοτ εαπ Μισο, ινοιι1ιΙ ιι·τιιιειΓοι· οι: οι οιιοο ἰι·οιιι Πιο ι1οιιιιιιιι οι Πισω απο Ρωσία απο ιιιο.ι

οι' ιιιοι·ο οοι1]οοιιιτοε ιιιιι1 ειιΡΡοιιἰιἱοιιε. 'Πιο ινοτιὶε οι' (Μοτο ιιιι81ι1: 1ιο Μαιου σε ο. “Μαιο :αιωνα ιο

ειιο1ι οιιτιιιἰοἱιι8ε: ' Με ι·ίιιισιι|ιωι,ιιιι να φας /ιιώινιιιιο των ιιιι·ιν·ι· ; οι:.ιιιιι:ιιιτ ανα: ιι.ιιιι:ιιιι οσον ι·οεενιιτε.'

«Πο. Ρι·ο Απο. ἱν.).

" λ1Πιιιι Η ουν οπο Μπι: ιο εαν, ιιι ι1οίοιιοο οι' ουν ιἰοοιι·ὶιιο οι· Ρι·ιιοιὶοο, Ηπα; ιι ιο Μαιο 1:1ιο.1: ιι ιο 1101:

ιιιιι81ιι:, οι· “πιτ ιι ιιιο.ν ονοιι εοοιιι το ιιο ι1ἱεοοιιιιι:οιιιιιιοοι1, ιο Πιο ιινοιιι)·-εονοο 1ιοοιιιο 01' Πιο Ποπ

'.ΐοιιιιιιιιοιιι ιν1ιἱο1ι Μιλανο, ια Μι), ιιιον ιι Ποτ Μινι: 1ιοοιι ἰιιοιιΙοιιιοι1 ιο Μαιο· Μαιας. οι' Πιο ΛΡοιιιΙοε,

οι· απο, οοιιιΡοιιἰοιιο, ..να πιο Μις πού? Ια Πιο ι·οιιΙαιε οι' μια: ὶιιιο8ἰιιιιιἰοιι οιιο ιιιιοιιιιοιι ιιο ιο

Ροοοἰ1›ἱΙἱιἱοο ιο μια ιιε. μοι!. ιιιι ιιιιοι1ιοι·.

" Όσοι ιι ιιοι οιι·ἰ1ιο Πισω ιν1ιο 1ιτιιι8 ίοι·ινοι·ι1 Νοε του: οοῇοοιἰοιι (ιιιιιἱ1, οτι ιΙιοἰι· οινιι ι:οιιίοεαἱοιι,

Πιο? ατο ποιον οί τοΡοο.ιἱο8· ιι), οι οι 1οιιιιι Μπανιου, ι1ιο.1: Δια. Πιο Μάο" ι1οοιιιιιοιι1:ε 1ιο1οιι8 ω Πιο 1ιἱιιι].

ΜΜΕ Πιο)ι Δω”, Βοοο.οεο οι' ααα Μονέ ιιι Πιο ιιιιιιιοτἱοιιΙ ιιιἱιιοι·ἱιν Ρ ΤΕΜ; οιιοΙι ιιοινΙν-ΐοιιιιά

Ριιιιιι1Ρεοοι ει1ιοιι1ι1 α.1ιιιιιι ιτε το1ιιιἰοιι ιο Πιο απο οοΡἱοε Ρτονἰοιιοιν αιωνια Ρ ΤΙΜ: ο. νοι·εἰοιι οοιιιἰ.ιιε

:Μήν το Παω; (ειιο1ι αει Πιο Οιιι·οιοιιιιιιι εννοια) 81ιοιιιι]. 5611 80 Ροινοι·οοΙν ι].ἰίι`οι· Εισαι Πιο ειπαν οι'

τοοοιιι ΜΒΒ. ι Βιιι, Μάιου, Η ἱιι Πιο οιιι·Ιν οοιιιιιι·ιοε Μ58. ι1ἰι1 .Χαι ΜΜΜ ιιοοοι·ι1οιι Μια Πιο Ιιιιοι·

ιιιοειι οί οοΡἰοιι, ειιο1ι ι1οοιιιιιοιιιε ινοιι1ι1 Ρι·οοοιιι ο ατομα: από ιιιιαοοοιιιιιοΒΙο οοιιιι·ιιι1ἱοιἰοιι ω Πιο οι1ιοι·

ιιιοιιιιιιιοιιιε Μια ινΙιἰο1ι ινο πιἰειιι οοιιιΡιιτο Πισω. ΟοιιιΡ:ιι·αιἰνο Οι·ἰιἰοἰειιι ινοιιιι1 οι: ιι1›Ιο ιο μονο 1.1ιιι1:

Νιου· το” απο οι και ειιεΡἱοἰοιιι."96

2 Λοοοιιιιι οἱ Πιο Μαιο Το:ιι οι Πιο (Ποσα Χου Τοιιιιιιιιουι, ΡΡ. 1ῖ-1-1Τ8.





τι ΡΒΟΕΕΘΟΜΒΝΑ .

6'ουυπο·αιιιο ('ι·ίιἰοίυπι.

"Βν @Μπανιου οτι-οποιο Ι πιυιιιι ειιυο απ ἰπνυετἱειιτιοιι ου ιιοοινιονοο.τ του υιιιιι·ιιυτυι· οτ' ιι

ι1οοιιπιυπτ ιε,-ποτ υἰιιιΡΙν Γιαπ ια που, ινουτουι· οιιοινπ οι· ειιΡΡουυιι,-οιιτ ποιο ιτε αυτιιιιι ι·υιιιιἱπι;ε

?ποιου εοοινπ το ου οι αυυοι·ιιιιιιου οι· ιιοτ ινιτο υυι·ταἱιι οτουι· θ.οοιιιιιυιιτυ. Βν υπ υετἰπιιιτυ οι' )[88.

τοι·οιιιςο του ιιΡΡουατἰοπ οτ υοπιιιο.ι·ιιτἰνυ αιτιάται, οι ἱιιτυπιὶυιἰ :ποιών ειιυο :πι ιιι·ι·ιιιι€υπιυιιτ πο ιιιιιν

υπο.ο1υ ιι το ου αυτό, τοο.τ ουι·το.ιιι ΜΒΒ. τισ, πο ο. ιιυπιοπιιτι·ιιτυό. τουτ, Ρι·υυυπτ τυο.τιιι·υε οτ οΙαιιυἰτιυοτἰοπ πε

ιιι;ι·ουἱπε οι· ιιοτ ο.8ι·υυἱιιΒ· ιιι τυιιτ ινἰτο ο.ποτυπτ πιιτοοι·ἱτἰυυ ινἱτο ινοἱυο τουν πιο υοπιιιο.ι·υι1.

" Του ΜΒΒ. ποιοι: τιι·ετ ου υτιιτυιΙ πουοι·ιοπε το που, ιιιιι1 το οποιι·π απαιτει ιιιιιοπευτ τουιιιευΙνυε οι

υυι·το.ἱιι Ριιι·τἱυιι1ο.ι·υ.”

" Του Ρι·ουυειι οτ ἰιινυοτἰΒιιτἱοπ ποπ οι το ταου ειιυο μπουμε οι .πιο 8οοι1 απο ιιιιυιιιιἰτουιιΙ

υι·ἰιἱυιιου; το @απου ννοο.τ πιο του ι·υαιἰἰιιευ ννοιοο ἱιι ειιυο Νικου πιο ειιΡΡοι·τυα ον Μουν .ικοιτ:Χ·ι·

τυυτἰπιοιιν; από. τουιι το ευυ ινου.τ Μ88. υιιιι1ιοι·τ ιιιιοο υιιι·Ιν υνἱιι.υιιυυ: ο.πά τοιιιι ιι πιιιν ου Ιυο.ι·ιιυιι

ινουτουι· του πιο” ιιιιι·ίοπτ που. (απο τοοευ ινοἰοο αυυοι·ι1 και τουιπ οι ι·οιιιιιιι8) τισ οι· ιιο ιιοτ Ρι·υουιιτ

οι. οοπιΡΙυιι οτ του ο.πυιυιιτ τυιιτ.

" Του μπουμε οι·οιιοοτ τοι·ινιιι·ιι τἱι·ετ ΜΗ ου ποιου οιι ινοιοο του ιιι1νουιιτυο οι' του πιατα οι' του

ι·υουπτ οοΡἱυε οο.νυ απο; ου τοοιιεο του ιιιιυιοιιτ Μ88., ινοἰυο εοιιιυ αιτίου οιινο υοπυιιιοι·υιι το οι: οτ

του πιουτ νιιοιυ, ι·οιι|ιΖ πο! ου τοΠοινοτι ιἰ8οτΙν ἰπ του ι·υιιι1ιιι88 «πιο τουν Ρι·υευιιτ. Του 1ιοἰπτιι οι”

πιο”, πιο ου ιο υιιυο Ροιουο, 1, πιο ι·υιιιἰἱιιευ πιο ο.ττυατυό. πει πιιυἱυιιτ, .φωτ οσοι του ΜΒ.

ο.ιιτοοιιτιυο? από, 2, πιο Μ88. “που” του ι·υπι1ἱπ8ε ευ τοι· ο.ιιτουιιτιυιιτυιι ? Του Μπιουτ ιο ι·υιιιιουτυιι

ἰπ υιιυο Ροιου το οοευι·νυ Ριιττιοιιιο.ι·Ιν ινοιιτ τυιιιοπο ιο μονοι! το ου οποίου! ον του ]οιιιτ υνιιιυιιυυ οι”

άιττοτυιιτ νυι·ιιἰοπο, από (ἱπ υιιιιυιι ινουι·υ του ποιου οπο ουυπ .και ον υιιι·Ιν ι1ιιοτιιτιοιιιι.”τ

[Δ Ποτ οτ '72 ἰΠιιεττο.τἱνυ Ρο.ειυο.Βου τοΠοινο, “που οτ ινοἱυο πιο ιουυιιιιευιι ιιτ Ιυιιςτο.]

" Ποιο, τουπ, ἰιι ο ειιιιιιιιυ οι' του νυι·ν πιουν μπουμε, οι ινοιοο, ον του τυιιτἰπιοπν οτ ιιπυἰυπτ

νυι·υἰοπο, οι· ποια., τοιιτ ιιιιυο ιι ι·υιιιιιιιε που υιιι·ι·υιιτ ιο νων υιιι·Ιν ποιου, του οι ιο μονοι!. ἱπιἰιιοἰτ

ιιοΙν; το τοιιτ υνυπ Η' πο αὐτῶι; ΜΒ. ειιΡΡοι·τυιι ειιυο ι·υιιιιιιι8ε, τουν ινοιιιιι Ιιοοευευ ιι ετι·οπο υοιἰιιι υπ

σαι· ιιττυπτιοπ : :πιο ειιοο τουτο, ι·υυτἱπ8 υπ υοιιιοἱιιυιΙ υνἰι1υιιυυ, ιιιι€οτ Ιιονο ιπιιιιυ ου ιιοιιοτ, ινουτουι· του

θα τι·ο.πεΙατοι·ιι απο υιιι·Ιν πιάτο" ποιο ποτ ιο Ροιιευειιἱοπ οτ ουττοι· υοΡἰυει τοιιιι του ιιιοιιυι·ιι οπου απο

ουτε ουυπ τπιπεπιιττυιι το οι.. δικιο τουτο το μονοι ...που 1οιιι1 το του ἱπιιιιἰι·ν, ινουτουι· τουτο πιο ιιοτ

.Μου ΜΒ. απο αυυοι·ιι ινἱτο τουιιυ ιιιιυιυπτ τυπιιἰπεε ; από ποιοι υππιπιιιιιτιοπ ιιοοινιι τοιιτ ειιοο οοτιἰοε

αυτιιιιΠν υιιιιιτ (υ.1τοοιιΒο τουν πιο του να ἱπ υοπτι·ιιυτ το του Μουν), ιι πιον ου ι·οεπι·ἀοι1 σε ιι ι1υπιοπ

..παω Ροἰιιτ τοιιτ υιιυο που. ιιυευι·νυ Ρουιιοιιι· πττυπτἰοιι.

Ο του τυι·πι ("'οαιραταιἰυο Ο·ίιίοι.ιιιι ιο @μια ον Βι·. Τι·υευΙΙυιι (“ Ρι·ιιιτυιι Το:ιτ,'ΡΙι. 59) το του Ρυακια. ον ΜΜΜ

ΒυιιτΙυν Μουτ! το ι·υιιτοι·υ του τυπτ οτ του Νου Τυετιιπιυπι ον ιπυιιιιυ οτ “ του αυτουιιιοιιτ ουτιτυυιι του 0ο]υετ πιο” ιιιιιΙ

σποτ: Μ$8." “του ιιιτι·οιιιιοτιοιι οι οιιυο τι τυι·ιπ πε τοιυ,” ου ιιιινο, " απατών ιιυι.πιιιιιΙε απ ιιροΙουν. Γυιν “οποιο

και". οτ οιιιιιιιιιτν ιιι1ιιιιτ οτ ι·ονιραταιἱι·ι: οτἰιἰοί.τυι οτ του τυπο τοι· τουν οιινυ οι ευιιυι·ιιΙ υοιιιυ ι1οιι·ιι το πα ἰιι που. οτ

οπο οιιιαιιιιαυ οπΙν. Χοτ ευ του δυο· Τοετοιιιυπτ: του τουτο ιι ποπ· υΙυπιοιιτ οτ τυπου! οι·ἰτἱυιιιιπ που ου οοιιιιιιιυτοιι ;

πιο! ιι ι. οιιι· @των το που υοπιιιιιι·ιιτινο απατα Μπιτ υιιιιοΙυ.ι απ το τοι·ιιι ιι πιοι·υ υοι·ι·υυτ ιιιιΙειπυπτ οτ του ιιοιιοιιιτυ πιο!

απο" ν:ιοιυ οι ιιιτῖυι·υιιτ Μ88. πιο] νοι·υἰοιιιι.η

τ " Ρι·ιιιτυιι Τοατ," Ρο. 182, 183.





ΡΒΟΙ..ΒθιΟΗΕΝ.Δ. νο

“Ι Ιιανο οἱι:οιΙ οιοιοιΙιιιιι .ευνοούν Ροοεο.8οο οι ιιιἱο ΙιἱιιιΙ; ο.ιιι1 ιιιοἰι οιιιιι`οοι ιιιιιν, Ι 1ιοΙιονο, 8ο

ιιιοιοοεοά απών ωι-οιονοιιι :-Πιον οι Ριονο Πιο ιιιιιιιο μαι-οπο: ιο 1›Ιιιοοε ιο ινιιιοΙι ιΙιο ιιιοιο

ποινών: ιιοοιοοι νοιεἰοιιο (οι οοιιιο οι' ιιιοοι) αδικο ιο ο. Ριιιιιοιιιο.ι ι·οο.ιιιιι8, οι ιο ινΙιἱοΙι οιιο1ι ο. ιοο.ιιιο8

Ιιαο «Μαι Ριιιιἱειἰο ιοοιιιιιοον, ιιιιιΙ Πιο ποιοι οι' 1888. ειιιιιό. ιο ορΡοεἰιἰοιι ιο εοοιι ιι καιω, ι1ιοιο πιο

οοιιιιιο οοιιἱοιι ινοἰοΙι |ιοοιιιιιιιιν ιιΡΙιο1ιΙ Πιο οΙιΙοι ιοικ1ιιιιι.

" ΤΙιο Ριιεειιιιοε Ιιο.νο Βοοιι ια1ιοο οτι ιιο ΡιὶιιοἰΡΙο οί οοΙοοιἰοιι οποιο: ιιιιιι οι' @νους ιιιιο1ι οι Μαιο·

σαι Μι Ροιιιι ο1οιιιΙν. Ήιοεο Ποιο ΒΕ. Μαιο" πιο ΡΙο.οοε ιιι ιν1ιἱο1ι ιΙοἴοοιἰοιο οι' Πιο ιιιιιειο οι' οοιιιοο

Ιιο.ι1 ιιιοιιιιιοΙνοιι αιωνα ιιιιοιιιιοο ιο Πιο οιιοἰοιιι ιοιιιι.ιοεο, οι ιιιοιιαΙι ιιιον Μαι! Μι Με ίοΙΙοννοιΙ. Γοι

Πιο ειιιιο οι' οιονἰιν τοσοι οί Πιο ροοειιο·οε Ιιιινο Βοοιι εἰνοιι ινὶιιιοιιι ιοοιο.ιΙι, ιιιιιΙ ινἰιιιοιιιο.ον ο.ιιοιιιιιι

το οιιιιο Πιο Ι.›ο.Ιο.ιιοο οι' ονἱιΙοοοο; ίοι ο πιο ιιοιΙιοιοιιι ίοι Πιο Ριιιροεο ιο μονο ιιιιι Πιο Με" νοιώσω

ιΙο ιιΡ1ιοΙό. οοιιιιἰιι ιοιιι1ιο8ε (οιιοιι ἰιι ιιοοοιιιιιιιοο «Μι οικω-ι.), ο.ιιι1 απο οι.), ατο ἰιι ιΙιἱο οοιιιιιιιιοιΙ ον

οοιιιιἰιι ΙΙΒ8.

“ Ενοιι ποιοι οιιιοΙι ιιιἰειιι 8ο Μαι ομοια: ο. ιοο.ι1ἱοιι· εο .πιθανο ο ιιιιιοι, σο ΡιἰοοἰΡΙοιι οι' ονἰιὶοοοο,

8ο ιοιιιιιιΙοιΙ οι Μινι 2ο·οοιιοΙο, ονοιι Η' ιιοι οοιιιιιιιΙν Βοιιιιιιιο.

" 'Πιο των, ιΙιοιι, οι' οι. ΟοιιιΡ:ιιιιιἰνο οιιιιοιοιιι οιιιιιιιο “πιο :

" Βοοι1ἰοΒιι, ινιιοεο ιιοιἱιιιιἰιν οι Ριονοι1 ποιοι Ποιο ΙΙΒΒ., ιιιο ίοιιοιἰ. ιο Νικαια!. ιιιιιιο.ιιοοε ιο ο_|ἔ·ιο

οι' Πιο οιιιιιιιι οοιιιοο.

" 'Ι'1ιοοο Ιου 1888., Πιο οχι οι Μπα ἱε “πιο ΡιονοιΙ ιο οι: ιιοοιοοι, ιιιοιιιιΙο εοοιο (πιά οίιοι:ι οονοιο.1)

οι' ι1ιο ο1ιΙοει 81:88. οκιιιιιι:.

“ Ιιι οοιιιο οιιιοι, Πιο ιιιιοιιιοιΙ ιιοοἱοιιι ιοοιἰἰοιι ο ίοιιοιὶ ἰο Ιου; οοο οι ιινο ΒΙ88., Βιιι: ι1ιοεο οι' Πιο

ποιοι οιιοἱοιιι οιιιιιιι.

“Διιι1, οι οοιιο.ἰιι ΙΙΒ8. ιιιο 1'οιιοιΙ, ον ο. Ριοοοεο οι' ἰιιιΙιιοιἰνο Ριοοι', το οοιιιιιἰιι ιιιι αιιοἱοιιι Μι,

ιΙιοἰι οὶιιιιο.οιοι οι ινιιιιοιιοοο ιιιιιιιι οι: οοιιοιι1οιοι1 ιο 8ο ιιο οειιιο1ιοΙιοι1, “και οι οιΙιοι 1ιιιιοοο ιιιοἰι

τοοιιιιιοον ιιοοοινοο ΡοοιιΙἰοι ινοιδιιι.

Πι οι ἱιι νιιιο Ιοι ιι το οι: ου]οοιοιΙ “πιο Πιο ιοοιΙἰιι8ει οι' Πιο νοιοἰοοει, οιι ινιιιοιι εο ιιιιιο1ι ιιιιοοο

1ιιιιι Μου Ιιιιιι, οιο ΡιιιοΙν ο.οοἰό.οοιο οι' ιιιιιιοοιἰΡιἱοιι οι ιι·ο.ιιεΙιιιἰοο, απο!. ιΙιιιι Πιο ιιοοοιιΙο.ιιοο οι' οοιιιιιιι

ΜΕΘ. απο ι1ιοιιι ιο οιιιιιιΠν Πιο ιοιιιι1ι οι' ίοι·ιιιιιοιιιι οἰιοοιιιιιιιιοοοε, οι οι' ο.ιιιιιιο.ιν ιιιιοιιιιιοιι. 'Ι'Ιιἱο

ιιιι81ιι Βο οποιοι οι Πιο οοιιο οί' οοιιιο οπο νοιοἱοο ; Βιιι ιν1ιοιι Μα ο.ιο Μο νοιειοιιο ιν1ιἰοΙι οοοιιιἰοο

ἱιι ο ιΙοίἱοιιο ιοιιιΙἰος, οι. ΡΙοιιεἰοἱΙἱιν ιι. ιιιιιιοιιι οτιο1ι.ιθ.οό.; :πιο ιο ινΙιοιι Πιο ιιοοοιιιιιιδ νοιεἰοιιο ατο

Μινι, οι _ίου›·, οι ονοιι _/ἱιι·, οι, οι ειναι, Πιο ιιιιΙο.ιιοο οι' ΡιοΙ›ιιΙ›ἰΙἰιιοε @οποιοι ιο ιιιιοιι ο ιιιιἰο, οι

το οιιιοιιοι ιο ο. ιιιοιιι1 ονἰιΙοιιοο οι” ο. Γιιοι οι' Πιο οιοιιι οοονἱιιοἰος Ιιἱιιι1.

" οι οοιιιεο, ο οι ίιιΠν οι1ιιιιιιοιΙ Ηπα: νοιιιἰοιιε :των Ιιιινο οιιίἱ'οιοιΙ ιο Πιο οοιιιεο οι' ιιο.ιιιιιιιἱοειἰοο,

πιο “και εοιιιο 1ιονο ειιΙΙοιοι1 ιιιιιιοιἰιιΠν: Μι ινΙιοιι Πιο αιιοἱοιιι: νοιοἱοοο ο.οοοιιι, ο ία ο. Ριοιιν ΡΙοἰο

Ριοοί Που: οι ειιοΙ.ι Ραεειιεοιι το” Ιιονο ιιοι ειιΒ`οι·οιΙ ; οιιι1 ιιιἰιι ιο (Η' ΡοειιιΙ›Ιο) ιιιἰΠ ιιιοι·ο ο1οιιιΙν ονἱιιοοι1,

ποιοι πο Βια). σαι Πιο ο1ιΙοει οοΡἰοε οί ο νοιοἰοιι (ιιιιοΙι οι Πιο ΟοιΙοκ Δοιἰιιιἰιιιιο 01' Πιο ποιοι.)

Ριοοοιιι ιο ιιιιροιιιιιιι Ροιιεο8οει τι Για ιοοιο οοοοιιιιιιιι Μαι Ποιο οι ι'οιιοιΙ ιο Πιο οιοι1οιιι ΙΙ58. οι· Ρι·ιιιιοιΙ.

οι1ἰιἰοοο οι' ειιοιι ο νοιεἰοιι.

“ 8ο ιοο, οι. ιο Ριιιιἱοιἰο οἱιιιιἰοιιε :-οοΡνἰοιο 1ιονο οίιοιι ιιιοιἱοιιιἰεοιΙ Ποιοι ιο οιιἱι Πιο (ΞιιοοΙι ται

ιο ινΙιἱοΙι Φον ποιο αοοιιιιιοιιιοι1; Ηιον Ποιο ιοιιιιιιο οιιιιιιιἰοιιιιοιι (οι ΒοοιΙον ιι1ιοινοι1) ; Βια: ιν1ιοιι Πιο

ιοιιι1ἰοεἰο ειιο1ι οπο ο οοιιΙ‹Ι οοι 8ο ιιΙιοιοιΙ ινΜιοιιι ο1ιιιιιςἱο8 Πιο ιν1ιο1οιοιιιοιο οι' ιΙιοἰι ιοοιοιιιο,





ντα ΡΒΟΕΒΘΟΗΕΝΑ.

στ πποπ πιο), πιο ιιο οπτιτοοει ἰπ πιο ιοοιἰπιοπν πιει: οποσ ο. τοο.όἰπ8 ἰε απο ίσιιπό ίπ ιιιιοΙι ο. ΡΙοοο, πο

Από οο, ισο, ἱί πο ίὶπό απο ίσο τοιι.όἰπε οί οπτΙν πιο...

«απο πἱιιι οιιιοτ οιιτΙν ιοιιιπποπἰοο ἰπ οΡΡσοἱιἰοτι το Πισω πιιἰοπ στο 1ιιιοτ. .

" ΟοπιΡιιταιἰνο Οτἰιἱοἰετπ ο.όιπἰίο οί ο. ιΙιτοοίσ1ό ο.ΡΡΙἰοο.ι:ἰσπ-ιο ΜΒΒ.--νοτοἱσπο--ιι.πό απο...

ΤΙιο οπιπο Ρτσοοεο ππἰοπ Ι πονο ποοό απο. Νομοί ισ ΜΒΒ., πἱΙΙ, πιιοπ σ.ΡΡΙἱοό το νοτοἰοπο, οποιοι ποπ

όἱό`οτοπι ίο Πιο ΒοποτοΙ οπιπποιοτ οί ο.. ΟΙό πιω., |όιο νιιΙεσ.ιο, ο.. Οιιτοιοπίοπ Βντἰσ.ο, από οιποτε,

ίτοπι πιο οί Πιο ΠιιτοΙοειπ Βντἱιιο, στ ο.. το-πτοιιΒιιι Ι.ιιτιπ οί πιο Οοόοιι Βτιπιπππο ;-ίο εαν ποιιιἰπε

οί “τοσο νοτεισπο πιο. ατο αστικών πστιπ πιοπιἱσπἰπ8 ἰπ οποιι απ οοιἰπιπιο, οπου σε Πιο Δτο.Βἰο από Πιο

ΒοΙανσπἰο. Από ασ, ίσο, πιο 8οποτο.Ι οΙισ.το.οιοτ οί Πιο οἱιιιιἱοπο οί Οτἰιτοπ από οι... ιο οιιόὶοἱοπίΙν

εποππ; από “πιο πο οιιιειἰπ τι τπτοο-ίσιό οστό οί οτοόἰΝο ίοοιἰιπσπν; πσι, πο ιι τοιποιποοτοό, πια οί

πιιποοοοο στοιιτιιτΠν υ.οιιιιπιοό το πιο ιτιιοιπστιιιν, Βοσιιιιοο οί τοπ! στ ιιιιρΡσεοό σπιἰσπἰιν, Μι οί Πισω

νο.1ιιοό ιιοοιιποο πιο. ἰπιοτπιι1 οποτιιοιοτ ο... Βοοπ νἰπόἰοπίοό σπ 8τοππόπ οί ιιἰιπΡΙο ἱπόιιοιἱσπ οί πιστα.

" Βιιι Η: ιο ..οι ΜΒΒ. τυπο Ι πονο ποπ οποοιιιΠν το όσ ; Ιοί: ιιιοπ ο.. Ρτιππιτν οΙιιοοἰΒοοιἱοπ [ον

ποιο] σο οσπιριιτοό ..οι |ιιιο οοιἰιπο.ίο ίστπιοό τιν Οσιππο.τοιινο Οτἰιἰοἱοτπ; από τσιπ ιι πἱΙΙ Βο ο1οιιτ, πιο

Πιο οποιο ΜΒΒ. το απο., σε τι πα., Πιο ίὶτοι Νασο παο εἰνοπ οπ Πιο ατσιιπό οί παο, ατο ιιισοο πιιὶοιι

όοσοτνο Πιο οιιιπο Μπιτ Βοοοιισο οί πιο. ἰπιοτπσ.Ι οιιο.το.οιοτ ; ίστ ίπ ι:ιιοπι σε ο. οΙιιοο, οι· ίπ οσιπο οί ιιιοιπ,

ο.. τοο.όὶπεο πιο ίοιιπό, ίσο σ.πιἱιιπἰιν οί πΙιἰοπ Με Βοοπ.ιπόοποπόοπιιν πτσνοό.

“ Παει ιι: ἰο απο... Ρτο]ιιόὶοο πστ όο8·ιπιιιἰοπι ισ ιιιιοἰεπ Πιο πιο..." πισω ίπ πιο πιο): οί πἰιποιιοοο

ισ Πιο τοσοι ιι.ποιοπι ΜΒΒ., ίσΠσποό ον Πισω πιιἰοπ ὶπ απο οποιοι ο. @ποιοι ιιετοοπιοπι πιώ ιιιοπι :

από τοσο ίπ ΡΙιιοοο οί όοιισι από όἰίίἱοιιιιν ίσο Βιιιο.ποο οί ΡτσΒιι).ιἱ1ἱίἰοιι πἱΠ 1οιιό ιο Πιο πόσπιἰοπ οί Πιο

τοιιόὶπιτιι οί οποσ ΜΒΒ. σε ποιας; ο.. Βοιιι ιιιιποοτιοό. 'Πιο Ιππἰιο οί νο.τἰοιἱοπ, πιω, πω σο σο ίιιτ οίτ

οιιιποοτἰσοό, τοστ πο πιο), όἱοπιὶσει ίτοπι οσποἱόοτοιἱοπ Πιο νοτια” το:ιόἰπι.το σπΙν ίσιιπό ἰπ πιοόοτπ θιι·οοΙ:

οστιἰοο, πσπονοτ πιιτποτσπο ίσον τπιιν Βο.

" ΟοοποιοπαΠν ιι παο Βοοπ ιιιισππ πιο Πιο οποἰοπι τοπόἰπο ἰε στόν ίσιιπό ἱπ οπο στ ιπο οί Πιο

ΜΒΒ. ; ίσιο ἱο τι τιτσοί απο απ οεροοἰσ.1 ο.ιιοπιισπ ιο όιιο ιο ιποἰτ ιιπἰιοό ιοιιιἰιπσπν. 'Ηπα Πιο ]σἱπι

ποοό ποι όοιισι πια ιι παει τισ ίπ πιω οοΡἰοο.

-ονἰόοποο οί Πιο νιιίἱοιιπ ΜΒ. (Β) από πιο Οσόοτι Βοιιω (1) οί Πιο θισεΡοΙο από Δοιο) Με σίτοπ ο ΡοοιιΙἱστ

ποί8ιιι:, ίτσιπ ιὶιοἱτ σ.ιοπο (στ ποι:.τ1)7 πο) οιιΡΡστιἱπἑτ Πιο τοπόἰπεο Ιιτονοό ιο ίσο σ.ποίοπι.

" 99ο ποοό ποὺ, ιιιοτοίστο, οσπεἰόοτ ο τοιτο.τό ίοτ ο.. νιιιἰοσπ ΜΒ. το οι: ° ιι Ι›1ἰπό ιιόΙιοτοποο ιο

απιἱσιιἱίν,' παει. τι ἱει οιιτ σΙόοει οσον; ποτ ο ιι °πποοοοιιπισ.Μο, απο πιο Οσόοπ Βοπαι ιιιισιιΙό πιο

νοὶποό ἰπ οτιἱιο οί οιτο.πΒο ιπιοτποΙσ.ιιοπο. 'Πιο νιιιἱοιιπ ΜΒ. ὶο νιιΙιιοό Βοοσ.ιιοο θοιπροτο.ιἰνο Οι·ἰιἱοἱοιπ

Ρτονοο Η: ισ σο οοοιἰ πει ποΠ σε οΙό; Πιο τοπόἰππο οί Πιο Οσόοτι Βοοιπ τοοοινο ιπποΙι πιιοπιἱσπ, Βοοοιιιιο

Πιο ιιο.ιπο τποόο οί ἱπνοοιἱεαίἱοπ ιιιιοπιι, ότι”, ίπ οπιισ οί σ.Π ΡοοιιΙἰιιτἰιἱοο ίπ Πιο ΜΒ., Πιο), Ρσοεοοε απ

σ.οοοτιαίποό πστιιι. Από Πωσ, σε το σιιιοτ ΜΒΒ., ΟστπΡυ.τσιἰνο οι·ἰιἱοἰοτπ Ρτοιιο ιιιοἱι· πόσο, από οιιοπο

Ιισπ Πιο), παν Ι›ο οσπίὶόοπι1_ν πεοό σε πἰιποιιοοιι.”* -

στο από ποιου οί Μο @που ΔιιΜονίἰίοσ.

'' Η Με σίιοπ Βοοπ επἰό στα Πιο ππἰίσττπ ατι οί ι1ιοΙιιιοτ ΜΒΒ. ιο απ ονἱόοποο ἰπ τι. ίιινοπτ, από

“ιοί ιιιιιτι Πιο νιιτἱαιἰσπο οί Πιο σιόοοί, ποι σπΙν ίτσιπ Πιο τπστο τσοοπι, σοι απο ίτσιπ οπο οποιίιοτ, ιιιισπ

ο "Ρι·ἰπιοό Τσι" οτι. 1-Γι'-151.
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ΡΠΟΕΕθΟΜΕΣΔ. ἰκ

Μπιτ ινε οοιιιιοί Τοῦ· οιι Ηιοιιι σε ιιιιΠιοτἰτἰοε. Η τΙιιε Μιά Βοοτι ο ίιιοί, Η: ΠιἱἔΜ Μονο Βοοτι ειιΠὶοἰοιιίΙι·

υ:ιοί: οι· οιιοΠιοι· ο·Ιιἰοϊι ἱε πιοι·ο είι·ἰΚἱιιἔ; ίοι· Η; Με πιονοι· Βοοτι ονοιι ιιΠοοοά Ποπ Ηιο 1οίοι·(έι·οοΙο 3188.

στο εο ιπιἱίοι·ιιι ἱιι Πιοἱι· τω ιιε ατο Πιο Ιω" Ποίο ; οιιά ιοί Πιο τοοοιιίι ΜΒΒ. οί Πιο ?οΏοίο οο·τοο ἰιι

Ροι·1ιοΡε “το ίΙιοιιεειιι‹1 ι·οο.τ1ἰτιοε, ‹1ὶίίοι·ὶιι€ ίτοιιι Μια!. @τοπιο οοιιι€1 Μονο οίκοι, :πιο οΙεο ίτοιιι Πιο ίου

να), οιιοἱοιιί; οοΡἱοε ιι·1ιἰο1ι 1ιονο Βοοιι ίι·ειιιετιιΜο‹1. Λιι‹1 τΙιιιε Πιο Εειίἰιι ΜΒ3. ειιΡΡΙ)· ιιε «Με οτι ατοπι

ΜΒΜ ίι·οτιι οιιο1οεσ; Πιο πιιιεε οί Πιο τοοοιιί οοΙιἰοε οοιιί:ειἰτι ει το::ί ιιοίοι·ἱοιιεΙΥ Με όοπιοτιετι·ειο1)·

ἱιιοοι·ι·οοί:; Πιο ίου οΝοεί ΜΒΒ. ειιΡΡΙ5Γ Πιο ιιιοειιιε οί οιιιοιι‹1οίἰοιι; απο θιοεο ίου ποιεῖ; ὶιο ίοΠοινοἀ ὶί

«ο “Ποιο οί Θεώ;; Ηιο 8οιιιιἱιιο τοκί οί δοι·οπιο'ε νοτεἱοιι. Η ἰε Πιάτο ίι·ιιο “ιοί Πιο ιιιο.εε οί Πιο

Ο1·οο]ε οοΡἰοε (1ο αφτο ἰιι 1·ο:ιόιο8ε ινΙιἰοΙι άἰίίοι· ίι·οτιι Πιο οιιοἱοιιί;; Μιά Πιοιι Πιο :ι‹1ι·οοιιίοε οί ιιιιιι;ιοι·ἰοοΙ

πιο_ὶοτἱίδ· Ροἰιιί ίι·ὶιιτιιΡΙιοιιτΙ›· το Πιο Ρι·οΡοι·ίἱοιι ἱιι ίο.νοιιι· οί Πιο ιιιοτ1οτιι ι·οειἀἰιιες ιιε Βοἰιι€ ιιιιιοί)· οι· οι

1ιιιιιάι·οά ίο οπο. Τι·ιιιιείοι· Πιο δι·οιιτιά οί ‹1ἱεοιιεεἰοιι το Πιο Με, :πιο τ!ιοιι Πιο ο(Με Με? Βο ἰιιοι·οοεο‹Ι

τοιιίοΜ; ίοι· ἰιι οιιεοε οί Πιο ιιιοεί: οιιεο1ιιί:ο1)· οοι·ίο.ἱιι οοι·ι·ιιΡίἰοτι οί ι·οοοιιί: αμε, Πιο 1ιτοΡοι·ίἰοιι οί Μ88.

ἰιι Ηιοἱι· ίιινοιιι· ΜΗ ιιο Ροι·1ιιιΙιε ιιἰιιο 1ιιιιι‹1ι·ο‹1 οι· ο. Ηιοιιεο.τι‹1 το οιιο. 8ο ίιιΙἰὶο ἱε :οι ιιι·ει·οιιιοιιί. όποιοι

Ποιο ιιιιιιιοι·ὶοοΙ Ρι·οοοιι‹Ιοι·:ιιιοο. Με Πιο ίοκτ οί [Μάτι Μ88. Με Ιιοοιι ίοιιιι‹1 1ο Ιιο ιιΙιιιοετ ο οτἱτοι·ἰοιι

οί Ηιοἰι· :18ο ; Πιο οοιιίιιι·)· ίο Μιἱοὶι τΙιο)· ἱιο1οτι8 Με 'και ε1ιοιι·ιι ίο 1ιι·οεοιιί ο εἰιιί.)··ιιΙοι· ι·οἱοίἱοιι ίο

τΙιοἰι· οοίιιιιΙ τω.

"Μι ειΠ:1ιοιιΕ·Ιι Πιο Μία· ΜΒΒ. οίτοιι ε1ιοιν ει Βοιωτοι ιιδι·οοιιιοιιί ἰιι Βιι·οιιι· οί εοιιιο 1°0ιιιΠιι8

οΡΡοεοά το Πιο πιοεί ιιιιοἱοιιί, Η: ὶε ιιοί: “Για” ίι·ιιο τω τΙιοεο ιιιοι·ο ιιιοάοι·ιι οοΙιἰοε οοιιτιιἰιι :οι ιιιιἱίοι·ιιι

απο : Με. Βοι·ἰι·οιιοι·'ε ι·οοοιιί: οο11ειίἰοιι οί Μ58. οί 1:Ιιο Οοε1ιο1ε Με ιιι·ονο‹1 Πιἱε, :ικά Με εινοΡί ων” κιτ

οιιοο Μιά ίοι· ονοι· Πιο ειι·ειιπιοιιί: άτυπο ίι·οιιι Πιο ειιΡΡοεο‹1 Μαϊ οί ται. 'Πιο ι·οοοιιί οο1ιἱοε 1ιιινο

Μοἰι· οπο Με οί νιιι·ἱοίἰοιιε, εο Βετο Πιο ειιιοἱοιιί:; Πιο και οιιοείἱοιι ἰε, ' ΎνἰΠιἱιι Πιο Ιἰιιιἰίε οί ινἘιἱοὶι

οΙοεε πιο ενο ίο εοο1: ίοι· Πιο ἑι·οιιιιἱιιο απο οι·ἰοἱιιο1 Καί ? '

“ Πι ειιοοΙ:ἰιιε οί Πιο ιιιοάοι·ιι οοιιἱοε πε οΡΙιοεο‹.1 ίο Πιο οιιοὶοιιτ, Ι ιιιοτιιι Πιο οιιι·εἱι·ο ιΙοοιιιιιοτιίε οι

ρουπία! Δε οΡΙιοεο‹1 ίο Πιο ΜΒΒ. επιίοι·ἰοι· ίο Πιο εονοι;ιιΪι οοιιίοι·›·. 'Πιο οοΡἱοε ίι·οιιι Πιο εονοιιί.Ιι οοιιτιιι·)·

ω Πιο τοιιτίι, Ποπ: ὶε, Πιο Ιοίοι· ιιιιοἱο1ε, σωστά ἱιι ίοιεί, ἱτι 1πιι·ί; Μάι ο1ιο, ἰιι μια «Μι Πιο οτιιοι·, οί Πιοεο

ο1ειεεοε. Με! Βοεἱάοε Πιἱε οοιιω·πΖ ‹Ιἰνἰεἰοιι |οιιοι·ο οι·ο οιυ·εἰτο ΜΒΒ., πε Ι 1ιονο @Μπι απο ειδειἱιι πιω,

ιι·Ιιἱοιι :ιοοοι·ἀ «Μι Πιο ειιοἰοιιτ τοετ ; :πιο Πιοτο ατο :ι1εο οικείο: ΜΒΒ. «Μάι, Ηιοιι·έΙι 8οιιοι·ιιΠι·

οἔι·οοἱιιει· ἱιι Φο” Μάι “ιο ιιιιιεε, οοιιίπιἰιι 1οοίἱοιιε, Ιιοι·ο :πιο τ].ιοι·ο, ειιοιι ο.ε οι·ο ίοιιιιι1 ἰιι Πιο ειιιοἱοιιί:

οοΡἱοε. 'Ηιοεο ίειοίε άο Ποτ ἰιι Πιο Ιοειεί ἱτιίοι·ίοι·ο ινἰίΙι Πιο Βοιωτοι ΡΙιτοιιοιιιοιιο οί ίι·ιιιιεοι·ἱΡίιιι·:ιΙ

ιιιιιίιιίἱοιι, ιιοι· πάτο ἱίε 8οιιοι·ο.1 οοιιι·εο ἰιι οιιο ‹1ὶι·οοί.ἰοιι. Το”, οιι1)· εἘιοιιτ “ιοί Πιοι·ο ποιο οιιοοΡίἰοιιε,

Ιιιιί: @ετ ειιο1ι οκοοΡίἱοιιε ιιε μονο Πιο ι·ιιΙο. Η οοιιιιοί Με ό.οιιοτοά “ιοί ἱιι Πιο :Ποίο Νοιν Τοείο.ιιιοιιτ,

Ηιο απο: οιιι·ι·οιιί: Βοίοι·ο Πιο ὶἰπιο οί @τοπιο επιάιιοΠ)· μνο ΡΙοοο το Με νοτεἰοιι οι· ι·ονἱεἰοιι; ποιά χοτ

Ηιο ΟοΠιοι·ί ΜΒ., οοιιίτιἱιιἰοδ οπο οί Πιο Ριιι·οετ οιιτο-1ιἱοι·οιι)·ιιιἰοιι τοκίε οί Πιο θοεΡοΙε (οἀἰίοᾶ οι·

Βοὶιοίἱοι·), οι” Μ·ἰτίοιι οι Με ΜοζΧΜ αυιΜι·!|. διιεί εο ΘΓ001ί Μ88. οί Πιο οιιοἰοιιί οΙοεε οί ίσα: ποιο

οοο:ιεἰοιι:ιΠ)· ιι·ι·Μοιι ἰιι Βίοι· εμε; :ιΙτΙιοιι8Ιι Πιο 8οιιοι·οΙ οοιιι·εο οσε Πιο ειιιτιο ; :Μιά Πιο ιιοινι·:ιι·ἰοίἰοιιε

ἰιιίι·ο‹1ιιοο‹1 άοπιοιιείι·οίο “ιοί τὶιοτο «σε πιο οείιιο1ἰείιο‹1, ιιοἱίοι·ιιι, ΟοιιείαιιίὶιιοΙιοΠίιιιι τω.

“ Η: ἰε ει·ιιιιίο‹1 ίι·οο1)π “ιοί Πιο ο1‹1οετ οοΡἰοε άἰἰίοι· :ιιιιοιιδεί Ηιοπιεοινοε,-Πιοτ ιιοιιο οί ίΙιοιιι ἱε

1ιοι·ίοοί; Βιιί Πιοεο οοιιεἰόοτείἰοιιε ‹1ο :ιοί “Πιο αν” ί.ὶιοἰι· κήπο τιε οτἰίἱοο1 οιιί;Ιιοι·ἰίἰοε ; Ηιο)· ατο

οοτίκιἱιιΙχ πιοιιιιιιιοιιίε οί Μπιτ ιι·οε ι·ο:ι‹1 απο ιιεο‹1 ἱιι Πιο Ποιο ιι·Ἐιοιι Πιο), ποιο Μιάου ; απο ίι·οιιι ίΙιοἱι·

οοιιτοιιίε, ἰιι οοιιιιοοίἰοιι και οιιιοι· ιιιιοἰοιιτ ονἰτΙοτιοο, Η: ἰε· ίοι· οι·ὶίἰοἰειιι, ἰιι ει ('Ιιι·ἱετἰοιι εΙιἰι·ἰΙ: απο ιι·ἰτΙι

Ο

'
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Χ ΡΒΟΒΕΟΟΜΕΝΔ.

πωπω· ἱπὺοΠἰ8οποο, το 8οοΙ: ὺπο Ιπο.ὺοι·ἰοΙ8 Ιου τοοοπ8ὺι·ποὺἱπ8 ὺ1ιο.ὺ ίποι·ἱο οί' τονοπΙο‹1 ὺι·πὺΙι «Μάι 1188

Βοοπ ἱπ 8οππο τποπ8ιπ·ο (1ἰ868ΙΠ'06. Β), Πιο πιοἀοι·π οοΡγἰ8ὺ8 ππά ὺποἱι· £0110ΨθΙ'8, Πιο απ”, Ρτἰπὺοτ8.

“Βιιὺ Η' απ), οποο8ο ὺο πάνοοπὺο Πιο :118.88 οί Πιο πιοι18ι·π οοΡἰο8 ει8 οπὺποτἰὺἱο8, Πιο (1ΠΕΟΙ11ὺϊἱ8

πιο” ; ποὺ οιι”, πωπω οί' ὺΙιοἰι· ἰπὺοι·ππΙ νο.ι·ἰπὺἰοπ8, Βιιὺ απο Γιαπ 01ο ἰποὺ ὺὶπιὺ 8ιιοὶι απ π‹1νοοπὺο ΜΗ

ππά ὺΕιπὺ Μ.8 πτἰὺπο88ο8 απο οΡΡο88ό. ὺο "ο", οπο οί' τι... πιο8ὺ πποἰοπὺ οοπἰο8, ο.Ι8ο ὺο πιο οποἰοπὺ

νοι·8ἰοπ8 οι: 8 οιο.88, ο.πά ποὺ οπ17 ὺο ὺπο8ο, οπὺ ὺο Με” ΟΙιι·ἰ8ὺἰππ πιάτα· οί' Πιο ίὶτ8ὺ 01888 οοπὺπι·ἰο8 οί

πν11οιπ ενο-πονο επι), οοπ8ἰ‹1οτο.ΒΙο 1'θΠ1ἰ1ἰΠΒ. _

" Ιπ 8ο.γἰπ8 01888 Νιώθω, Ι ‹Ιο ποὺ ππἀοτνοὶπο τι... ΜΒΒ. ἰπ 8·οποι·πΙ: 21.8 πιοπιπποπὺ8 οἱ Πιο ΜΜΜ

οί' Πιο ὺοπὺ Πω), πιο να] ππΡοι·ὺππὺ ; οπτι ποὺ ππἱτοοποπὺΙ)· 8οπ1ο "ποπ στο ποὺ πιποπ88ὺ Πιο πιο8ὺ

οποἱοπὺ απο οί' 8Γθ8.τ νοὶπο και οοΠπὺοτο1 8νἱὺπο88ο8; Βιιὺ Ι ι1ο Ρι·οὺο8ὺ 0.88.ἱΙ15ίἱ Πιο κν1ιοΙο ποὺἰοπ οί'

παπω›·ὶωἰ οι·ἰὺἰοἱ8πι πε οΡΡο8ο(1 ὺο οποίο” απΜω·ίω, Βο ὺΙπιὺ ποτὶοπ ‹1οἴοπ‹1α1 1η· Μιοιπ ἱὺ πα”, οτ ἰπ

πποὺονοτ πιοἀο."α°

.[ΜΗΜή88ΜΙπω οί θοη|2·ο!ω·σ.

" (ΜΜΜ οοπῇεοὺιπ·ο 8.8 πρΡΙἱοἀ ὺο οΙο.88ἱοιιΙ πωπω ἱπ πωπω! ἰ8 ποὺ οπἙχ Ροι·παἱ88ἰωο, ΜΙ: ποοο8

8οτ)·; ίοι· 8ποπ πωπω 1πινο οοιππιοπ17 Βοοπ ὺιππ8πιἰὺὺοᾶ ο), Π10Π.Π8 οί να), ἰοιν, απο ἰπ 8οππο οο8ο8

ὺπτοπ8π Βπὺ οπο ΜΒ. ΤΙπι8, ππ8ὺο.Ιιο8 πονο Βοοπ ονἰ‹Ιοπὺ οπ Πιο Γποο οί' Πιο ὺοκὺ ποπ, :πιά 8οο‹1

οτἱὺἱο8 118.νθ π8ωι:,- οποτοἰ8οἀ ὺποἱι· 8ΙεἰΠ, ποὺ ἰπ ἱπ1Ιπονἰπ8 οοπῇοοὺπιπΠΥ ΝΙΚ". τοοπἱτοά πο οπιοπἀπὺἱοπ.

Βπὺ ἰπ 8πεεο8ὺἰπἔ, ίπ (38.885 οί” ρωτά σο›ν·ιφὺίωι, π·ὶπιὺ τπἰ8Ιιὺ Ι›ο 8ιιο8ὺἰὺπὺο‹1 ο.8 @Μπος Πιο τοπ1 8οπ8ο οί'

018 "Με Δπά "ποπ 81.8. 1188 Βοοπ "Η ‹1οπο, ἱὺ 1188 Βοοπ ἰπ Βοποποι ι.7 ο.ἀποτἰπε Ικα”, 010801)' ὺο

Πω ΜΜΜ οί' Πιο ΜΒ. από. ὺποπ 8ποννἱπ8 "Μοτο οπ‹1 ποπΙ πιο ὺπππ8οτἰΒοι· πιπ8ὺ πονο στα! Γιαπ Πιο

οοππποπ οπἀ 88811 1Π10ΥΠ1 οοπ8ο8 οί' πιἱ8ὺπΙ:ο. Ιὺ ὶ8 τΙιπ8 8οιποὺπἰπ8 Μα: οοι·ι·οοὺἰπε Πιο οι·ιπὺο οιι τι

Ιπ·ὶπὺοά @180 ννπἱοπ απο ιπππἰΐο8ὺ 88 8ποπ. Νοὺ ονοι·)· οπο οιι8Ιιὺ ὺο πὺὺοπη›ὺ ίὺ; Βιιὺ πο απο Ρο88ο88ο8

οοππΡοὺοπὺ ΜΠΕ”, ΜΗ 8881: ὺο (1ο ἱὺ ἱπ 8ποιι κι "η 88 ὺο τοοονοτ «Με Πιο πιιὺὶιοτ ΜΜΜ πονο "Παω :

11ἰ8 οοῇοοὺ ἱ8 ποὺ ὺο ππΡτονο οπ Πιο οι·ἱ8ἱπο.Ι, Ι›πὺ ὺο το8ὺοτο ὶὺ. Ιπ 011508 οί' οοπ8ἰἀοτπωο οοι·τπΡὺἰοπ

Πιἱ8 1188)' Με ππΡο88ἰι›Ιο; πω! 8118.., 88 πνοΙΙ 0.8 ἰπ ΜΙ ΡΙ:ιοο8 ἱπ Μπι. Πιο ὺοκὺ (1008 ποὺ 8ιι88ο8ὺ Πιο

οοι·τοοὺἱοπ, ἱὺ 8ποπ1ά 8ὺππ‹1 88 ἰὺ ἰ8; Γοι·, Η πιο πὺὺοπ1Ρὺ ο!. οιποπ‹1οὺἰοπ ι” ἱπὺι·οἀποο‹Ι, Πιο ποοιΙοιΙ

οοποοὺἰοπ »πιο πο 8Ι18ἔ05ΐ.Θ(]. ὺο Επὺιιτο οι·ἰὺἰο8, ὺο "Μπι ὺΙιἱ8 ΜΗ Ι›ο τοπὰοτοὰ ἰπιΡο88ἰΙ›Ιο Η' Πιο εοπιο

ν·ποὺ ἰπῇπι·ο‹1 π·οι·ά8 πω! 8οπὺοποο8 απο οονοτοά ονοι· «κι. ο.ὺὺοπη›ὺο‹1 ΡΙπἱ8ί0Γ8 Μιά ι)ΕΠΠ18808.

" Βπὺ 88 ὺο ΒοτἱΡὺπτο τι... απο ἱπ 8·οποπιΙ, πω! 88 ὺο ο... Νοκ· Το8ὺπιποπὺ οπὺἰτοΙ)·, ἱ8 οί ο ποτό·

‹1ἱἱϊοτοπὺ Μπελ Επι· "ο ΡΟ88θ88 οί' ὺπο (παπα Νεο· Το8ὺπιποπὺ 8ο πιο”, ΜΒΒ., από. «ο στο απο Β›· 80

πιο”, νοτ8ἱοπ8, πω πο Με πονοι· Ιοὶ`ὺ ὺο Πιο ποοά οἱ οοπ]οοὺιπ·ο π8 Πιο π1οππ8 οί' τοτπονἰπΒ οι·πιὺπ. ΑΜΙ

Πισω "πο πονο 80.181... Φο :ποπ ὺο ἰπὺι·οἀποο ὺΙιἱ8 8Ρεοἰο8 οί' οοι·ι·οοὺἰοπ Ιιπνο τπτοΙ)· οοπίὶποιΙ ὺΙιοιπ8οΙνο8

ὺο "ποὺ ππἱ8Ιιὺ Βο ὺοττπο‹1 Μέτωπο ΡΠ.880.808, Ι›πὺ Πιο), Ιων:: ὺοο οΓτοπ 8οπἔπὺ πιοι·οΙ)· ὺο Μη»·οι·ο Πιο ὺοπὺ

ἰπ ποοοτἀοποο Μάι ΜΝ» οπο ποπ" ππά ί'οοΙἱπ88; ὺΙπιὺ ἰ8 ὺποτοἱοτο ΜΜΜ), πωπω-08. 88 ...Με οΓ

"ποὺ Πο”, δοτἱΡὺπτο οπ_Μέ οι· οπἔὶιὺ ποὺ ὺο οοπὺο.ἰπ. Α8 Μπεν, ἰπάοο:1, 0.5 πω. πω, οοΡἱο8 Μιά Βοοπ

οποτπἱπο‹1, παπι ἰὺ Β'08 Ι:ποκνπ πω Πιο-γ οοπὺο.ἱποι1 ν:ιτὶπὺἰοπ8, ἱὺ 8888 0111)· πο.1πιπΙ Ηπα; οοτπιποπὺπὺοι·8

8ποπιά 8Π8885° 8πο]ι οοττοοὺἱοπ8, οπ οοπ3οοὺπτπΙ Βτοππό8, 88 Φο), ὺποιιεπὺ πιἱ8·Ιιὺ Ιω ΓοιππΙ ἱπ ΜΒΒ.;

ο Ρτὶπὺο‹1 'ΗΜ, ΡΡ. 1ῖθ-182.





ΡΒΟΠΕΘΟΜΕΝΑ. Χι

¦οιιι: "Μαι τιιοτο οΣτοιιεἰνο οοΠοιἰοιιε ΜτΙ Μοιι 11ιο.τ1ο, οιι‹1 Η: ινιιε ο1οιιτ “πιο Πιο οΜοτιιιοΜι οι' τι·ιιτιοιιιἰεεἰοτι

"απο ειιίΒοἱοτιΙ: το ευρω)! "Νοτια :ιο το Πιο τοτττ, τΜοτο "πιο πο οιιο τΜἰιιἑτ πε το ΜΜΜ ω-Μω1 ο‹1ἱιοτε

ινοτο ιιιοτο τω” ιιιιιιιιἰιιιοιιε ΜΜΜ ἱτι Πιο τοῇοοιἰοιι οι' οι! οοτήοοτιιτο Μι τΜο Γοτιιιο.τἰοιι οί ο απο.

“ ΜΜΜ" ὶτι ιιιι οτιοἰοτιτ ιττἰι:ἰιιε ειιοΜ οοττοοτἰοτιο ατο οιιΡΡοεοά το Μ ιιοο‹ΠιιΙ, Πιο ΜΜΕ “ήπιε Μι

το ό6Μ0Ν8ἰΜίο τΜἱε οε τοτ1ιιἰτο‹1 Μοτο Πιο τιοοοεεἰητ οτ' Πιο οιιεο ; :πιο Η' τΜοτ ιο ιι‹ΜιιἰΜ:οἀ το Μ 010;ΙΙ" 1Μοιι

Πιο οτιἀοονοιιτ εΜοιιΜΙ Μ ιτιο.άο το οΜοιν ρω” Με το” «ο υ·‹υιω›ιΜαΖ Μπιτ οΙοιτιοιιτο ατο οίῖοτάοό. ίοτ

οοττοοοἰοτι. Δω “Με” ονοιι Μι Πιο ΟΜ1 Τοετοτιιοιιτ, Μοτο πιο ΜΜΜ, ειιιοΜ αει ιΜιι:οο απο ιιιιιιιΜτε, απο

εοτιιοτἱτιιοει ιιοιιιοε, Μι πνΜἰοΜ οι·τοτ οτ οιιιἰεοἱοτι πιο)7 Μ (ΜΜΜ-τω ἱ`τοττι οἱιΜοτ Πιο οοιιτο:τι: οτ οοιτιο.

οι.Μοτ Ροεοο8ο; Μι ειιοΜ οοεοε νο ατο οοττιΡοΙΙο‹1 Μι οιτρ!απα!ίοπ οί Πιο το›ιτ το οιΜτιἱτ Πιο οοττιιτ›τἰοιι, απο

το Μαιο τΜο οοττοοτἰοιι ινΜἱοΜ ιο τοοιιἱτοά. Βιιί: Μι Πιο Χαν Τοετοιιιοιιί: "το ατο Μι να), ‹1ἱίΐοτοτιὶ:

οἰτοιιτιιποιιοοο, ίοτ ινο ατο ο.ΜΙο το Μονο τοοοιιτεο το άοοιιιιιοιιτε ινΜἱοΜ οιιττ), ιιο εο πιιιοΜ τιοο.τοτ το Πιο

ήπιο οι' Πιο ιντἱτοτε, τΜοίε Μοτο ινιιο ποὺ Πιο οιιτιιο οΡΡοτΒιιτιἰΙ:Υ ίοτ ἰιι]ιιτἱοε οί τΜο οποιο Μἰτιά το Μονο

Βοοιι τοοοἰνοά ινΜἰοΜ πο τΙο (Μιά Μι |οΜο ΟΙά τωωωω. Διιά :ιο Μι πο πνοής Μι τοοοιιτειο το Μ Μπιτ! το

οοιι]οοιιιτο Μ πιο οΧΡΜιιιο.τἰοτι οο.ιι Μ @και οί ΜΜΜ; Ματ Μοτι ττοτιοιιιιττοά, Η ιο οιιοΜιάοτ1 Μι Πιο :Νοιν

'.τοοι:οτιιοιι!: Μι Πιο να), οΜιοο οί μιεεο.8οο ἰτι!:ο ΜΜΜ εοπιο ινοιιΜΙ Μονο ΜτοοεΜτ ιο; @τι το ΜΜΜ: Η;

καιω Μ οι: ιιιιοτἰτἱοιιΙ οτι Η' "ο ινοτο το εοΙοοι: Πιο Μπα· το:ι‹1Μιεο τιιτΜοτ τΜοτι Πιο πιοτο ιΙἱἰΜοιιΜ: Μι

οοοοε οι' νοτἰοτἰοτιο.

“ Δε ο. Μοτο οιιοεπιἰοιι οι' ΡτοΜΜἱΙἰιἱοε, Μ ιο το”7 ιιτι1ἱΜοΙι· Ηπα: Πιο ἔοτιιιἰιιο τοπιάἰιι8 οι' Πιο τιιιιΜοτε

Μοε Μοτι Ιοεί: Γτοπι ονοτγ οπο οι' Πιο ιιτιοἰοιι€ οοΡἰοε; οτιἀ ινΜοιι τονοτοιιοο τοτ ΒοτἰΡΒιιτο Με ΜΜΜ Μάο

οοοοιιιιτ, τι πιο.)7 οΜοιν ιτε Πιο ινἱο‹1οπι οί' οΜΜιΜιἰοε ΐτοπι “το ἱιιΙ.το‹Μιο!;ἰοτι οι” οτιγΜΜἰτιΕ.,τ ινΜἰοΜ τ1οοε ποὺ

το" οτι ι·τἰ‹ἰοπα·."°κ

(:'οπωυ·τοποο ο/ «ΜΜΜ ω‹Μοτίἰίτο οι φυπο·‹νΜζμ των” τω‹|ὑφο.

"Η πιο] Μ “Πιτ οιΜιιἱιτοτ], Ι:Μοίε ιιιιοἰοτιὺ οιιτΜοτἰτὶοε υπῳ ο8ι·οο Μι ιιΡΜοΜΙἰιιο; τι τοοιἱἱτιε ινΜἱοΜ

αυτου! Μ Πιο ττιιο οιιο. Μι ονοτι, Ρο.8οο.8ο, Μοντονοτ, ιτΜοτο ιΜἰε Μι οιιΡΡοεο‹Ι, Πιο κνΜοΙο οιιεο ΜΜΜ: Μ

οιο.τιιἰτιοἀ, ιιο πει το εοο ινΜοι.Μοτ Ι:Μοτο ιο το:ιΙΙ)7 οοιιιοΙ:Μἱιι8 Μιοοο8τιιοιιο Μι Πιο :ιιιοιοτιτ τοιιιὶἱιι8, οτ

νΜοΠιοτ Πιο οΜάοοΒἰοτι ειιτἱτιετο ἰι·οτιι οτώ_/οσ£ίτο ί'οοΙἰτιο, :πιά Ποιο “τα τιΙοτιο. Η Μοτο ιο ο. οοττ:ιἰτι οττοτ.

1οιιιο Μοτο Μιςιιιἰτο Η' ΜΥ ιτιοο.τιε οἱ οοττοοτἰοτι ατο ειιΡΡΙἱοά, οτιἀ Η' οτί‹Ιοπτο άοοει ποιο ΓιιτιιἰοΜ Με ΜΜΜ

οιιοΜ, ἰ:Μοτι "ο πιατα ονοἰά Μοι·ἰινέ τοοοιιτεο το Πιο τιιοι1οτιι οοιήοοιιιτο ινΜἰοΜ τοοοιιί; ιτο.ἀὶιἱοιιιιι οοΡἱοε

:ΜΒΜ οιιΡΡΙ)τ. Βοί:ιοτ Μ), τπτ ιο Η: το Ρτο8οτνο οιι ο.ιιοἰοιιΙ: ποὺ: οι' Με κνΜἰοΜ Μοτο Πιο πιο.τΜε οι' Πιο

ἱτιῇιιτἱοε οι' Ποιο, τΜοτι ιο ειιΜττιἰΙ: Η; το Πιο οΜπιιο7 Μαιο οί εοτιιο ιιιοτο ινοτΜπιοιι "Μο "Μια Μάι το

τιιοτιἀ ἱτ. Η εοοιοιτΜοτ ‹1οΐοοοά, Η: τιιἰ8Μί: ΜΗ Ματ ιοετἰπιοτιγ το Πιο Βοτιἱιιο οι' Πιο ΜΜΜ: "11080 ιτιἰτιά

οοιιοοἰνο‹1 Η, :πιά ινΜοεο Ματιά ιντοιιεΜι: Η ;-Ι›ω:, Η' ιιιιοΜἰΗ`ιιΠχ τοΡοἰτοά, Πιο οτἱ8ἱιιο1 ‹1οειἰετι τυποι: οι'

τιοοοοεἰιγ Μ τα τιιοτο άοΓοοο‹1 Μιά οΜοιιτοἀ ; το “πιο ο ιτιιο 3ιι‹18ιιιοιπ οοιιΙά “απο”, Μ ίοτιιιο‹1 οι' Με

οτἰέςἱιιοΙ οιτοοΠοιιοο.

“ Βιιτ οι ΜΗ τἰιιιοει Ιοί: Πιο οΜ_ῇοοιἱοιιε το πιο (ΜΜΜ το:ιάἰτι8 Μ ινοἱ8Μο‹1, :πιά Ιοί ο Μ 80811 τνΜοτΜοτ

Πιο! Μονο τιο£·εἱτιιΡΙ›Γ εΡτιιτιε Μοτο εοτιιο ττοόἰτἱοτιοΙ τιοιἰοτι αει το Μπιτ τΜο ιιιοο.ιιιιιε οί τι ΡτιεοοΒο ΜΒΜ

Φο Μ."ή·

'ο Ποτιιο, Πι. Ιω, τω. ή· Ρι·ἰτιιο‹Ι 'τω, ρ. 100.





1:11 1111011110 0111011111.

Β1001·11πίπ011011 00110000 01&1·111ρ 1111010111 1110010190 ; 11111· 0110110120 110 00110100101ί00 0/ (1) 00211000 01100 181010

10000, (2) 10201100 1101/101110 (11111 1110111101, (8) 1011001100 10 Δ11η111/10α1100, (1) 1011001100 10 1101010000

8111111111· 1100011900, (0) 10011100 1110100110, (0) .0000110 0111111.

"10 0011110108· 1110 00011111101100 10 1110 01101001 0000010010, 011 0010 1111101 110 1011011 11811111· 10

0000101000 111011· 1001101001, 000 10 11101811 11 111 011 110 1101110010”.

"111111101·11100 0001101 110 1011011100 010011001001111; 000 111110, 1111010 111010 10 0111010000 01 1000111131·

01000801 1110 111010 1100111011111ν 1111000000, 011 11101 1110 1100111 01' 1110 0011110 0110 011810 01 1111110110 1000

1080, 0110 01' 1110 11100 01' 011010 10 1111111011 0011111010 11010 1101110, 1111101 110 0011110100. 11111, 101 11 110

0110011100, 11101 01001111111101100 01 11110 111110 10 01111, 1011111100 11111011 1110 1101000000 0111101; 101· 0111010100,

110 01101110 1011 11110 1110 01101 01 @1010110018 11)1 0001001010 111101 1110 1011 011901 10 110, 1001000 01

0000111108 11 00 11 10.

"10110 1111110 011 1101110 0110 1110 00010100 01 0 0001 1110810001 01101110 110 0011110100 111 00111000001 1110

101110 01 01100000, 101 11 001101 110 1018011011, 11101 11101 00 11 10 1110 111000 01 0 (1111101100 10 10011 10 800

111 11101101· 101· 1110 0111001100 0110 1110001011· 111 011 1110 1111001·10111080, 00 10011110 00110000111 00 11110 00 10

1011011101 0001100100 111111 1110 10111 01 8011111010. 1.110 011-1001 00118111 111 011011 11101011 10 1101 11101 1110 0111110

11101, 110 10000100 1010111100, 01· 11101 110 1001· 01001111010010 8011111110 1000111110 1117 1111111010, 11111 11101 110

11101· 110 8111000 11011111)7 0110 11100111 10 001 011 1110 01100000 11111011 1110 1001000000 01 0100 1100 1110001100,

0110 11101 110 111011 0101· 11001· 111 1111110 10101 5011111010 10, 011011 1110 1001101001,1 01 1110 110111 11111001 10 1110

81000 01 6100 10 1110 111111 01 (1111101, 11110 11101 111110 110 11101, 110 110111 11001 1001111000 0110 10010111)Ι 111

8111100, 101111 110 1001. .00 (100 111 1110 0101100000 1100 1110001100 110117 8011111010 10 110, 00 0011 110 1011011

0010 1110 000000 11100001 10 111080 01 110 10111 0111111111 011 8101111110 01 01100000.

"1101 0111 01110 11011, 1 110110 11101 1011010000 101· 11011, 8011111010, 11101 00 101· 11001 10011118 11101011.)7

00 10 1101 1000111118 110 0111100, 1110100 01· 1111111000 11111011 00 1101 1001 011 001011010111 0011101111, 1111110111·

1101110 0111101101 110, 1001, 011 01111 11001110001 8101100, 011011 1010111801 01101110 110 10001000 00 010 001

0011001100 1111 0111001100."

“ 1111010 111010 10 1110 0111100 01100000 01 1110 010001 11188., 1101010110, 000 011011000, 0111101001 1100

110 111000, 101· 1110 10001118 10 1101 10 1111001100.

“ 10 1100001100 11111010 ~1001101011100 0111101, 00 01011000 0101001001 11101 1110 1000108 11100 00 0110 0ο, 10 01

110111 81001 1101110” -

'1 1171100 0000 1110 1100111011 1100 110011 0000111101)Ι 101100, 11101 1110 0001001 0111001100 10 11101 11011011 110

1111101 0110010111, 108010, 011101 00001001011000 00001108 10110110 1000111010 1111101 11010 111011· 111000, 10

01001· 10 111080 1101111000 1110 0001001 0010011000, 11111011 11101Ι 011101· 0111008 1110111001ν00.

1' 11 1110 0111010000 10 101100 111 00 10111 .1158. 00 10 11001 11111 0 001011 0100011100 110111 00 10 0111101110

0110 1111011101, 000 11 11 10 1101 011111101100 1111 1111000000 01 1110 011101· 0100000 (1011110110 000 0110110110), 11100

11 1110)· 110 1001100 011 00 00 0001000101 1101101100, 0110 0110 11111011 0000 1101 1001011010· 01010111 1110 1101100

01100000 01 1110 011101· 1111000000.

'1 1101, 1111010 111010 10 1001 00110101 01 01·100000,-0 1001 000 0001000 1101101100 00100801 1110 01001

0000010010, 111011, 10 10101101,1 0 1110810001,1110 00010100 0011000 01 11011000 10001080, 0110 1110 11100 01

011010 10 11111011 0011111010 11010 1101110, 1111101 110 0000100100; 000 111110 0 0001000 1110810001 11101· 01100 110

1011000.





ΡΒΟΕΒΘΟΜΕΝΑ. κἰἱἰ

"Δε σσΡγἱεί:ο πσι·σ @απο πισω σ.ἀάἰσίοιἰ ί:ο ιιιιιΡ1ἰΒσιιί:ἰοιι ί:ἱιιιιι Πιο σοιιίι·ιιιπ, σε ο Βοιωτοι ι·ιι1ο ιί:

ιιιιιοί Βο οίιἰά, ί1ιιιί: Ιοεο ονἰάσιισσ ιο ειιίιισιοιιί: @ίσοι ί]ιἰιιΒο σώσε σφισὶ) ιιι ι”ιινοιιι· οι' ιιιι οιιιἱειιἰοιι ί:Ιιιιιι

οι' ιιιι ἱιιίιστί:ἱσιι; σεΡσσιιιΠϊ Η' Πιο ιιι5σι·ίἱσιι ισ οιισ ίπποι ιιιἰἔιιί: ιιιιτιιι·ειΠΥ ιισ οιι88σε:ίοά."

“ Οιιο οι” Πιο ωσεί: ΙιιιίιιίιιιιΙ Ιιἰιικ1ε οι' ιιιιιΡΙἰίὶσιιίἰοιι Μαιο ίισιιι ιιισοι·ί:ιιι8 ιιι οιιο Θωμά ίιιιιί: πιιισ1ι

Βο1οιιεσ ί:σ Πιο Ριιι·ιιΠοι ΡΙσοο ιιι ιιιιοί:Ἑισι· ; ο), ί:ίιἱε ιιιοοιιο, τι εστί: οι' ιιιιι·ιιισιιιεἱιιε νοι·Βιι1 σει·οοπισιιί: παο

Ρισάιισσά: ίσιο παο 1οιι8 σεσ ιισίἰσσά ο), δοι·σιιιο ; Μιά ρώσοι» 3ιιοί: σε σίί:οιι, ΜΜΜ· εοιιί:σιισοο ιιι ί:Ιισ

σκοπο Θωμά ποιο Βι·οιιεΙιί ἱιιί:ο οιιισί: ι·οι·ιιιι1 Μσιιίἰί:γ. Διιοί:Ιισι· ιιισάσ οί ιιιιιΡΙΝ.ισ:ιίιοιι πιο ί:ίιιιί: σέ'

ιιιἰάἰιιε ίσ ο σἰί:ιιίἱσιι Γτοιιι ί:ίισ ΟΠ Τσειίιιιιισιιί~ ; ει σοΡδ·ἰοί:, Ρσι·1ι:ιιιο, ιιι ί:Ιιοεσ σωσει, Ιισνιιιδ ιισίο‹ἰ ιιι Πιο

ιιιιιι·εἱιι 1ισπ ο. μπασο παο και ιιι Πιο οίίισι· ΘοεροΙο, οι· πιιιιί: Πιο σοιιιισσί:ἱσιι παει οι' ίΙιο 01ο Τοπο

ιιιοιιί: σἰίιιίἰοιι; ιιιιό. πιο ιιιιιι·ειιιιι1 ιιιιιισίιιίιοιι πσιιιι1 ί.Ιισιι ἰισσοπισ :ι εστί: οί ιιιιί!ιοι·ἰΕγ ίσ “ισ ιισιιί

σοιι),ιοί: ίσ ιιισσι·ί: “ισ πιισ1οιιι ί:1ιο ίοιιί:. Ιί: ιο ί:ιιίιε ί:ίιιιί: ι:: α!! σκάσω! ισσι·|ιο, ιιιιιι·8ἱιιιιΙ οσιιο1ιιι Μονο

ίιοοιι ωωιω ιιιίσ Πιο πιεί:: ΙιιιιιρἱΙΥ, πἰίιι :οποιο ίο Πιο Νοπ 'Γοείσ.ιιιοιιί:, πο σιιιι, ο), ιιισειιιεί οι' σου

οιιἱοίἱιιο: ιιισιιιιιιισιιίο, 8ο Β:ισ1ι το ο Ροι·ἱσίί Πιτ σοι·1ἰσι· ί:ίιιιιι σΙιισεἱσειΙ ΜΒΒ. Μιά σει, Μιά Πιο νιιι·ισιιο

σιιιιιιιισίο οι' ίι·ιιιισιιιἰεεἰσιι οἱ Πιο ειισι·οι1 ίοι:ί: στο 8ο ιιιιιιιγ όιίϊοι·σιιί: οίισο1ιο σιι Πιο οι·ιιιιιιιι·)7 σ1ιιοεσε οί'

ί:ιιιιιοσι·ἱΡί:ιιι·οΙ στα."

" 1ιι σιιοσε οί' οοιιίΙἱσί: οι' ιιιισἱσιιί σνἱ‹Ισιισσ, ΒστιοςοΓε ι·ιιισ

" Γιιοσι.ινι εσιιιιπιοπι ι·ιιιιιει·ινι· .ιιιου.ι, 6

Β οι' πωσ ιιΡΡιἰσιιί:ἱσιι: Πισω στο @ΜΜΜ ι·σα:Μισσ πΙιἱσίι ι1σοσι·νσ Πιο ιιιιιιισ, Ποιο Πιο ίσι·ιιιε :πιο

οιιΡι·σεοἰσιιο ποσά, Μιά ιι1εσ ίίισοσ πΙ.ιἱσίι ιιι·οεσιιτ εσιιισ Ιεἱιιιί οί ἱιινοΙνσ‹1 σσιιείτιισίισιι, ειισιι πιο ιι οοΙιπήεί:

πσιιΜ ίισ Μιά, ίο ιιισάἱΕπ οι· ιι1ί:σι· ; ίο Πιο οποιο Ιισιι‹1 οι” Ιισ ι·σί'σι·ι·σί1 ι·σιι‹1ἰιιἔε πίιἰσίι σιιΙιἰΒἰί: οοιιισ

Ει·:ιιιιιιιιιί:ἰσσί ΡσοιιΙἱιιι·ἱί7, πίιἱσΙι, ιιΜισιι8ίι ισίο.ἱιισά ο), “ισ ιιιισἰσιιί: Δ1σ:ιιιιιτίι·ἰιιιι οοΙ›χἰοίο, ποιιΜ σᾶ'οιιι1

"ση, Β),2ιιιιί.ἰιισ Δι·ἱοί:οι·σιιιιε, Μιά ιιΙΙ Πιο ειισσοειεστε οί ί:ίιιιί: άσσο οί' οι·ἰίἱσο-ιιισιι οί`ί:οιι οι' πιο @ο

οι:ίοιιοινο 1οιιι·ιιιιι8, Βιιί: πΙιο 1σοί: οί: σποτ)Ι οίι_ῇοσί: ί'ι·σιιι οιισ ιισἱιιί: οι' Ποπ-“πιτ οι” Ρι·σοσιιί: ιιιίοί

].ἰεἱίιἰ1ἰί:Ϊ.

“ 1ο μείωσε οί σσιιίΠοίἱιιει ονἰτ1σιισσ, ἱί Με οΕί:σιι ιισσιι Μιά άσπιι ίίιο.ί πο οΙιοιιΙά ιι‹Πιοι·σ ί:σ ίΙιιιί:

ι·οιιό.ἱιιΕ·· ίι·σιιι πίιἰσΙι Πιο σώστε πσιιΙά σο Πιο”, τσ σΡι·ιιι8: Πιο ι·ιιΙσ ο ἔσω, ίιιιί: Πιο σΡΡΙἱστιί:ἰσιι ιο

οἴίοιι κι), (οποία: ; ΜΗ, Ιισπονοι·, ο οίισιι1ί1 ίισ ίιοι·ιισ ιιι ιιιἰιι‹1, Μιά ποσά πιισιι ιι ι·σιιΠ)Γ οιιιι.”

" Μ: ίἰιιισε, ι·σιιάἱιιΒο Ιιιινο ίισοιι ἰιιί:ι·οτ1ιισοἀ ΐι·στιι ί:Ιισ ιισσοίἱσ εΡἰι·ἱί: πιιἰσίι 1ιι·σπιἱΙο‹ί οί: ί:ίισ Ρσι·ισά

πιιοιι ί:ίισ ΜΒΒ. ποιο πι·ἰίίσιι.”

"1ί: ποιι1‹1 ὶισ, ιισπονσι·, ιιιι σιιί:ἰι·ο ιιιἰειΒιιίισ το ειιΡΡσε.ο Πιο: Πισω πιιε στη, οι·ιάοιισσ οι' άσσί:ι·ἰιιιι1

σοι·ι·ιιΡίἰοιι οι' Πιο οποιοι! ι·σσοι·ιιο ίπποι;; ίειΙιοιι ΡΙιισο, σώσει: ιιι οτι οσσιιοἰσιιιι1 ιιισιιιιοι·, σε ιιι Πιο ιιίιονο

ιιιιιί:ιιιισσο; Βιιι, ιιι Πισω Μιά ἱιι ΔΗ οἰιιιἱίστ πισω, Πιο Μάο σ.1ἱίΐιιιιἰοιι οι' Μ88. ιιιιά νοιώσω ποιο πάσ

Βιιιιι·άσ ιισιιιιισί ίίισ ι·σωρίἰοπ οι' ειισιι ι·σιιάἱιιεει; :πιά σιιτ σιισἱσιιί: ιιιιί:ίιστἰίἰοσ, σε ιι σωσει, ί:ιιΙισ σε οσοι;

ίσ ο ίἱιιιο ιιιιί:οι·ἰσι· ίο Πιο ἱιιίι·σι1ιισίἱοιι οί' οι”, πιώ σιιιιιιιςοο.""

.ΠυιίΜί'ίοπ το: Σο Μο πιο οι" [πωπω θ'οποί‹ίσιπέΞο:ιο.

"ΔΙίὶιοιιείι πιάσω σοιιοἰτίοι·ιιτἰσιιο Μονο ει·οιιί: από. οί: ίἱιιισε: @Μέσο ποἱΒίιί: πίιοιι σνἰ‹1οιισσ ο:

ίΙιοι·σιι8]ιΙ)· σοιιίἰἰσίἱιι8, ιι ποιιΙ‹1 ίισ ιι εισαι ιιιἱοίιιί·ισ Η' πο ποιο ίο ειιΡΡοεσ ίσοι: πο σσιιΙί1 Μπαμ ‹ἰἰεσιιεει

Μιά ἀοίοι·ιιιἱιιο Μωβ οτι οιισΙι 8τοιιιιι1ε. "ο ιιιογ ιιιάοοιΙ ηισσιιΙσ.ίσ πιο ί:σ πιιοί: πιο.:Γ ιι:ινο ιισσιι Πιο

° Ρι·ιιιίισά Τοκί:, ριι. 180, Η”, ΒΙΟ-223.





:κιν ΡΒΟΕΒΘΟΜΕΝΑ.

οι·ὶεἰιι οι” :κιν Ριιι·ι:ἱοιιΙοι· ι·οιιόἰιιε ; [πιο ινο οιιοιιΙά 8ο νων Πει· ΜΒΜ), Η' ινο ιιΠοινο‹1 Φἱο _υι·‹φιιαι'ίουι ω

ονοτ-Βιι1ιιιιοο οι ονοιι οοτἰοιιοΙν Φ ἱιιἰ:οι·ἰοτο ινἰΦ ποιοι οι·ίσἰωιω .· ινο Ιιιιοιν ον ο::Ροι·ιοιιοο ιο ινΙιοι; ΜιιιΙο

οΐ οποιο οοιη·ἱοιο ννοι·ο οιιιιοΧἰοιιο, Μο συί‹ἰωισο ιιιιιν σίτου ε1ιονν Φοι; ι·οο‹1ἰτιοο πιο ινοΠ ειιΡΡοι·τοό, Φο

οι~ὶεἱιι οι' ννΙιἰοιι :ΜΒΜ Μονο [και ιπωωθο το οιιο οι' Φο οο.ιιεοε οι' οοοοιιιοιιο1 πιιοι:ιΙιο.

" [Ποιο ιο οιιο οοιιοΒιι ινΙιἱοἙι ΜΗ ο1ννονει ι·οοιιΙο Ποιο Φο οιιοπιιιιο.ι;ἰοιι οΐ Φο νοι·ιοιιο Μωβ οί

ειιιν Ρειοεο.8ο ννιιιοΙι ιο ιιιιτΙοι· οοιιοἱάοι·οϋοιι: ονοιι Η Η: ‹Ιοοο ιιοι; ι·οιιιονο ο.11 ἱοοΙἱιιἑι· οι' ‹1οιιιιι:, ιι ινἰΙΙ οι:

Μισεί: ειιοιν ινἰΦἰιι Μπιτ Ιἱιιιἱτο (σίτου νοι·ν παντων) :ΠΙ ιιιιοοι·ιοιιιη· ο οοιιιὶιιοἀ.'”"

"πίσω Μιά “πω Οἰ2αΙἱοπο διῳΡἰουιοπωη| ω Οι°88|ο ..][$$.

"Τικ οοιιι·οοο οι' ποιοτικά Οι·ἱτἱοἰοιιι οι·ο Φο ονὶὸοιιοοο ινιιἰοιι οπο Ροοεοεο ἰοι· οι· ομοια ‹Ιἱίῖοιοιιι:

ι·οοιάἱιιεο; Φον ατο Φο οιιιιιιτιοΙο ΦτοιιεςΙ.ι ινΙιἰοΙι, ἰιι ινΙιοΙο οι· ιο ματ, Φο τοιιο Με ιιοοιι οι·οιιοιιιΜοι1

το πει. 'Ηιον οι·ο Μια :

“ 1. Μ88., 2. νοτοἰοιιο, 8. οσοι), οἰι:ο.Ι:ἱοιιο.

" . Δε το οιιοἰοιιτ ννοι·Ιιε ἰιι 8οιιοιιο.1 ινε: 1ιονο οιι1ν Φο _/ἰι·οέ; Ιον ειιο1ι οἱ1:ο£ἰοιιει σε ιιιον

Βο ῖοιιιιά οι' οΙοοειἰοο.1 "Μοτο ατο Βοιών οιιοιιεἙι το οιιτἰι;Ιο πει το Βι·ὶιιο Φοιιι ίοι·ινοι·ά αει ο. οιιοειοιιιἰνο

ο1ο.οο οί` ινἰί:ιιοοοοο: ιν1ιἰΙο, οιο το οΦοι·ο, ινο ιιο.νο οιιἰν Φο ΜΜΜ, οἰιιοο οοιιιο οτιοἱοιιί: ινοι·]::ει ατο ινιιοΠν

1088 ὶιι Φο οι·ἱ8ἱιιο.Ιο, Μιά ινο Ροεοοεο Φοιιι ιιιοι·οΙν ἱιι κι οπιιιο1:ιτιοιι: από. Φιιο Η; ο Φοί:, ινἰΦ ι·οοιιι·‹1 ιο

Φο Νου Τοοίπιιιιοιιτ, ννο πιο Για· πιο” ι·ἰοΙιΙν οιιΡΡΙἰοά ννἰΦ ιιιοτοιιιιΙο ί'οι· οι·ἰιἰοἰοιιι οι' ‹1ἰΠ`οι·οιιτ οΙοεειοο.

" Η οποίοι” «Μπι Ιιιινο Βοοιι Ρι·οοοι·νοἀ, Η ιο ἰιι νοἰιι το ΦἰιιΙι οι' τοοιοι·ιιιε Φο οι·ωίι"Μ “οι ; ΜΙ ινο

οιιιι άο ιο το Ιιο οοιιι.οιιο ινἰΦ Φο Βοιωτοι οιιοετοιιοο: οιιό. ινἰΦ κομπο. ιο οἰΙ:Μἱοιιο, ιιιιΙοοει Φο)Ι πιο

εφοσον, ινο οοιιιιοτ ΐοο1 ιιΒοοιιιι:ο οοιιίἱάοιιοο ιιι Φοἱι· 8ἱνἱιι8· Φο οΧιιοτ ινοι·ό.ο ; απο Ποιο ο), Φοιιιοοινοο

Φον ινοιι1ι1 οίι:οιι 'σο (ΜΜΜ-οι ινἱΦοοεοει. Του: ΜΕΘ. ι1οοοι·νο Φο Με ΡΙιιοο ιιιιιοιιδοτ Φο οοιιι·οοο οἱ

οι·ἱι;ἰοἰοιιι, ονοιι ΦοιιΒιι Φοοο ννΙιἰοΙι οιιἱείι πιο ιιοι: :ιο οΙ‹Ι πιο Φο @το οι' φτασω” νοιοἰοιιο; από. Μ83.

:ιο οοοιιΡνιιι8 Φο Πω: πως ιιιιιοι: Βο Με οοιιοἰθ.οι·οᾶ."ι·

83ποἰα!ἰΙἰοο ἰπ Με “ΜΜΜ-γ 0/ πατώ”.

" 'Πιο ν:ιιιιο οι' Φο ιοετἰπιοιιν οι' νοι·ειἱοιιο το Φο 8οιιιιἰιιο ιιιιοἰοιιΙ: Με ο οοιιοἰάοι·οΙιΙο ; Γοι· ιι1Φοιι81ι

Φο), 1ιονο Βοοιι ιιιιοιοοιοά το Φο ετιιιιο οιιειιιιΙτἰοε οι' ἰ:ι·οιιειοι·ἰΡΒἰοιι οο Με Φο απο οι' Φο οι·ἰ8ἱιιο.Ι θι·οοΙο,

@ο Φοιι8·ιι οί; ιἰιτιοο Φον 1ιονο Βοοιι ι·οιιιοάοΠοά Πι οοιιιο απο οΐ οοιιΐοινιιιι:ν το Φο οι·οοΙ: οοιιἰοε Φοιι

οιιι·ι·οιιο, να: ιιι Βοιωτοι Φον πιο ι·ομ·οοοιιιιιΗνοο οι' Φο θι·οοΙο Με ί'ι·οιιι ινΙιἱοΙι Φον ποιο ίοι·ιιιο‹Ι.

ΤΜ οιιιιιιοΙτἱοο οι'. Ι:ι·οιιοιιιὶοεἰοιι ννοιιΙά αιτών, Η ονοι·, οίΐοοιι άοοιιιιιοιιτο ιο ό.ἰὶΐοι·οιιο Ιιιιιδιιο8οο ιο κι "αν

Ρι·οοἱοοΙν εἰπιἰΙο.ι·, οιιἀ ννο :των ἰιι Φἰο ιιιιιιιιιοι· ιιοοοιιιιι: ίοι· Πω ο. Γονν άινοι·ει·οιιοοο ἰιι Φο νοι·οἰοιιει οει

Πιον ιιονο οοιιιο ‹1οννιι 8ο ιιο ; να νν]ιοιι ινο Βιιά ιιιι ονοινοάΙν οιιοἰοιιίι τι·ιιιιιιιοτἰοιι οοοοι·‹1ἰιι€ ἰιι ΡοοίιΙἰοι·

ι·οοάἰιιεει πνἰΦ εοιιιο οί' Φο ιιιοτο ιιιιοἱοιιὶ; @ο ν:ι1ιιιιΒΙο οι' Φο οιιοἱοιιι: Μ8$., Η ιο ιιιι ιιιιΡοι·αιιιι: Ρι·οοί οι'

Φο ‹υπ€9αἰω οι: Ιοιιοι οι' ειιοιι ι·οοοιιι8·ο; από. τιιιιε Η' Φον ατο Ποτ Βοιιιιιιιο, Φο μ·ο‹μ'ιιιιιιιτ Ιιο οοιιΒιιτ ιιι

Φο οοιιιιτοι· ονἰ‹1οιιοο Φιιτ πιο)γ Βο οἀάιιοο‹1.

" δοιιιο, ἰιιἀοο‹1, Μονο ‹1οοι·ἰοά Φο ι:εο οι' νοι·ειἰοτιο πιο Φοιιδιι Φον οοιιιά Ποτ ιιο τι·ιιοι:οά ἱιι Ρον.

0 ΙΙοι·ιιο, Ρ. 355. ν Ηοι·ιιο. Πι. 147', 148.





11001.1100110110~ Μ.

1101111110 01' 1111001 0111110000, 1101110 0111111011 01' 11110 11101· 11010 00101011 10 011010 11111011 11101· 00011110, 11011

10 1110010 01 1110 10001011010001· 01 11·1100111101·0. 111011 1101 11110111 1111 111111 0110 11111111 110 011111 011 11110 1101111, 0011

1111111 1011111100? 8111011· 11110, 111111 1011011111100000 01' 1001101101,1 000110101111111· 1011011, 11011 0110011 1010101100

10 1011101001· 1100011800, 110 1101 1010111010 1110 80001111 0110100101· 01 011011 11 1100010000, 001· 1101 1110

0011111011, 01' 1110 80001111 1001110001." .

11 11111100 11 1010010101· 1010101100 0111111111· 1101110, 1110 11010100 01101110 11111111 1110 01101· 11110 111111 110 1011110,

011111 111110 11 10 11 1111100011 10 1110 10111 10 011110 01 1110 1010111110.

1111110 0100000000: 1110 00010010 111111 00 011011 11011100, 11011 1110101010 111111111000 01 11110 111011, 01· 1111111

1111100110 011·011101001111000, 10111111 10 1110 0111 10101000, 1111101 1101 110 1080111011 110 1111101·110Ρ111·1111·00 11010

01011010 1101010110 1100000111, 1011011000

1110 01181001 1111111 0111· 1111110 011ΡΙ110100010.

“11111 11 1110110111 11·110010.11000 1110 0111110100111111101·111 10 110 011011 01000 1101000000 10 1110 10111 11010

11111011 111011 11010 10110011, 11110 10 011· 1110111 1110 0000 1111111 1110 11001001 10101000 10 1110001111: 111011 10110111

1110 (1110011 11010 11111011 111011 111010 1111100 111111 1111 11110001 0010001000 0000010110, 111111 111011 00 01100

1110001110 01100 1110 011101· 01' 1110 1101110 111111 111011 0110 110 1111011111 110 0011101000 00 011011 1101010. .111

111000, 01 0011100, 11110 1100010101· 1011)· 1111110 11111011 10 1181101100, 110 111111/ 1111110 01100011 1111· 11101110 11111011 1110

0111111011 10 00 (110011 1101111, 11011 110 1111111 1111110 0001110011 1110 1001 110111 0111011 110 11110 1001101108, 11101 111

1110 0111110 1111111001· 110 111110 11000 1111 (110011 0011111010.

11000 1101 11110111 11011 81011011 101· 1110 0101001001 111111 1110 1001111100)Ι 01 1111101000 10 01' 111110 1110100111 111 11

13111 1110 0110000100 01” 1111 11110 10 1110 11111001 1111111001·

1111001100 01 1110 1000111011 01· 0111100100 01 11. 11111010 01111100, 01· 111111 1 11. 11010100 0001 110 1111111 1110101 1 11' 11

1010 0110111 1111011101· 1010011001 1101110 111010 01· 111010 1101 :0008010011 1111 1110 (1110011 10111 11010 1111111111 11

111110 1111100.

"1111110100 11110 11000 11110111117 1011110 10 1110 0001111100 10 11111011 1111101001 1101010110 1111110 11000 111100

10111011 10 110: 11110 10111· 0110111 1110 111011 01 00111100 111111 10 00011011 10 0010101108 1110111 0111100111. 11

0011710101' 11. 10101011, 11 110 0000000011 11011 11011111110111000 1111111 1110 0111110111, 111110 10 11110801· 01 0010001010

1111 1110 (1110011 1001 1111111 11111011 110 11110 1010111111; 111111 111110 110 1018111 1011011000 10111011 1011111080 : 11110 10

110 0111111100 10 1110 11011111 01111000 01 11·1111001·1111111·111 1010110110; 11011 101· 1111 111000 0110110000 101101 110 1011110.

Ψ0 1110, 1101110101, 011011 111110 10 101011 10 11000 1111010111 0011100 01 1101010110, 11011 11100, 1101 110 10 1110 01100

111111 011011 1188. 01 1110 0110101110, 1110 1110 1110118111 1111011 10 1110 0001111100 01' 1110 1001 00111111 01· 1111110

1110011001 1111111 111111 10 11111011 1110 1100010000 11101 11ΡΙ10111011.".

δ'Ι100111ἰἰΙ100 111 1111 1001101000 0/ 00110 (1111111000.

" Τ11000 111110 111110 11111 111110 1101000111 110111111ἰ0111000 111111 1110 01101001 1111110 01 110100 11000 1110110011

10 111011 1110 0011101111· 01 011117 0111111000 100 11181111, 111111 111 011101· 111000 10 0011010000 1110111 110 1101111111.

· 80100 111110 00118111 10 8110 111001 1111 1101001111, 0111101101· 10 111111 01' 011101· 1111000000, 0011 0111010 1111110

1081011011 111010 110 11010111, 11110001 110 11 10111101· 01' 0011100, 1110, 00101000, 11011 1000011010 01 0110111108 11111111

1110 1111001180 10111111 101111, 11111011 1110 01111101· 11110100. 01· 1010011011 10 1111010. 110111 01 111000 0011100100 1110

10000001 :10 11 8000011 11101, 11101180 011011 1111111 111 1111100 110 1101101111)1 1100.”

"11 10, 10110011, 011111 111111 1110 11101111 01 1110 0111111 1111111010 10 011011 111 111011 0111111000 111111 111011 0110

° 110100, 1111. '2211-2213.





›;ι·ὶ ΡΒΟΕΒΘΟΗΕΣΔ.

ΜΡ σε το πιο οοι·τοἱιι οοιιο1ιι.εὶοιι. Β ο ιιιεο οοῇοο£οἀ Μπιτ Πιο)7 οποιο Ρειοοιιο·οο ἰιι ΐοι·ιιιο ἰιι ο·ΙιἰοΙι τιιοι·ο

ο ιιο ι·οοεοτι το ειιΡΡοΒο τοπιο Πιο)· ονοτ @Μαι ἰτι οοΡἰοε οί' |Πιο δεν Τοετοιιιοιιτ; οτιά Ποιο Πιο), οοιιιο

“πιω οποιο ειο Βοι·ἱΡΙ:ιιι·ο Μπιτ ινἙιἰο1ι ιο ιιοιε ὶιι Πιο κοκ οι; ΜΙ ; ιιιιά Η' 'οικω Ροἱιιτει Μο οετοὶ›Ιἰεὶιο‹1, Η

ιο 8:1ἰ£1 Με Η; ἱε ιιεοΙοεε το κι)Γ οτι οιι)7ι:ὶιἱιι8 80 ἱιιό.οίὶιιἰΒο Μιά ιιιἱεΙοιιάἱτιε. Νοιν, ΜΙ ι.Ιιἰε απο :ποιο

τιιιΒιιτ ιιο απο, από. δω Πιο πιω”, οι' Ροι:ι·ἱει;ἰο οἱτοι:ἰοιιει ννοιιι(1 Με Ἐκ: τοιιιἰοτο:ἰ νοἰά; ΐοι· Μπιτ Η' Πιο

ειιιιιο Πιιιιεει ιιιἱ8ὶιι: Ι›ο οοἰό. οι' σου πιοἀοι·ιι ΒιιΒΙἰεἘι πιάτο”. Ρ :Στο ι:`ιιοτο Με τιι:ι.τιγ πιω ἰιι€οι·ινοονο Πιο

οποιο οι' Βοι·ἰΡί:ιιι·ο ιιιτο Πιοἱι· ‹1ἰεοοιιτεοο, ἰιι ειιο1ι ο ποδι ήπιο Οι” ‹Ιο ποὺ @νο ρι·οοἰεεζγ "Με ιο ΐοιιιιά

ιο Πιο ειιοι·οτι ὶιοοιιε, ονοιι ΗιοιιοἙι το” ε1ιοιν κι`οιιιιόο.ιι€15| Μιοιιοο Πιο τΙιοιιεΙιτο, Μιά ονοιι Πιο 1οιιόἱιι8

ισοτιἰε, ποιο “Πισω ? Από. @Η εο ιο Η "Μι Πιο οο.ι·15Γ Γο.Ηιοι·ε. 'Ηιογ ιιοοθ. Πιο ποιοι: Μιά οι:Ρι·οοειἱοιιο

οι' @άβατο ιο Μπιτ το”, Μοτο, ονοιι ινιιοιι Πιο οοτιοι:ι·ιιοιιοιι απο Ι'οι·ιιι οΐ Πιο εοιιι.οτιοο παο Θεοῦ”

οὶιιιιιἔοό.. Βιιοιι οἰτιιτἱοιιο ατο εἱιιιΡΙ_γ το Βει τοΕοιι Γοι· Μπιτ το” ατο κνοι·Ηι. Η Πιο ‹Ιιιοοτἰοτι ιο,

ννιιοΒΙιοι· οιιο1ι ο Ιοο.άιιιε ινοτά ιο οι· ο Με το ἱιο ι·οο‹Ι ιο ο Ρο.ειε:ιεο, ο. "η Ιοοειο οἰτοι:ἰοιι, οι· σου

οΠιιεἱοτι, του.), 81ιοιν Ηπα: Πιο Μιτου ἰιι οιιοειἰοιι ι·οοο8ιιιεοά ο. 8ο, τοο, νι·Ιιοιι Μισο ιο ο πιοι·ο ιιἰ|ιωἱοπ ;

Η: οι” Βο οτιιΡιγ οιιί'ιὶοἰοιι1: ἰτι Ρι·οοι` Με ει νιάτα Και", ο Ροι·ιὶοιιΙοι· Ρειοοειδο, Πιο 8οιιιιἱτιοιιοε:ε οι' ινῖιἰοἰι

118 ο τνιιοΙο πιο.), ιιο ιιιιάοι· ‹1ἰοοιιοοἱοιι.”

" ΤΙΜ τ·ειΙιιο οι' οἱι:οι:ἱοιιε :ιο οοιιι·οοει οι' οι·ἰτἰοἱειιι ιο Ποτ το Ιιο εετἰιιιοτοιἱ ο), «Με τω· ατο, οι· πιο)7

οοοιιι το Μ, νο1ιοτι εί:ιι.11άἰΙ18 Μαιο; Η: ιο ιο οοιιιιοοτἰοιι «Μι Πιο οΜοι· οιιτΙιοι·ἰτἰοο τω Πιο)7 Μονο ο

ΡοοιιΙἱιιι· ιπι1ιιο. 'Ποιο, και οι:Ρι·οοεἰοιι ονἰ‹1οιιτΙ·γ “ήπιο ΐι·οιιι Πιο Πεν Φωεωωι ΒΧ τι Γοι.ιιοι·, ΜΗ: ἰιι

ο ίοι·ιιι ίοιιιιι1 πάψει· ἰιι ιιιο.ιιιιεοι·ἱΡι; οι· παύση, πιο), Μονο Βοοιι, Ροι·Ιιο.Ρο, οοιιιο ιιιοτο Ιω: ο.Πιιοἱοιι οί

Με οπο, οι· ιιιι ἰιιι:οι·ινοονἰιιδ οι' εοπιοτιιἱιιε ΜιΙ:οιι Γι·οιιι Πιο Ποπ Τοετοιιιοιιι: ἰιιτο Πιο Ιἱιιο οι' Με

οι·Βιιτιιοιιτ οι· ιἰἰεοοιιι·οο. Βια Η' ο και" οἰτοε ο Ροεοειδο, ‹1οίὶιιἱτοΙΥ :ι8ι·οοιιι8 πιάτο οιιο οΙοεο οι” οιιοἰοιιι:

κνἰιπιοεεοε, ιιι ο ΡΙειοο ινΙιοι·ο τικ), “απο οιιιιοεοά το οοιιιο οι:ἱιοι· τωιωωιω, ιιΙιοι·ο ιιοοι1 Ι›ο ρι·ἰπιο |αοἰε

ιιο ἀοιιοι: πιω Ιιο ιιοτιιιιΠ)· φωτα. Μια ντιπ Πι Με οοΡ›·; απο Ποιο Ιιο ιιιοι:οι·ἰοΠ)Γ οοιιίἱι·πιο το” οΙιιοε

οί ινἰι.ιιοοεοε. Βιιτ Η' κι 1?ιιτΙιοι· κι” ‹1ἱετἱιιοτΙ›7 Μπιτ ο. ι·οο.τ1ἰιιε ιν!ιἰοἙι Ιιο οιιοτοε υπο οι” οι' οιιο

Ρο.ι·ί:ἰοιιΙοι· θοεΡοΙ, Μιά. Μπιτ ειιιοΠιοι· ι·οιιόἰοε ινὶιἱοἙι Ιιο πιοιιτἰοιιο πιο “πιο οΐ Πιο Ροι·οΠοΙ Ροοεο.8ο ιο

ιιιιοΗιοι· θοειΡο1, οι· Η 1ιο εηποοεω πιο”. οτι Πιο ποτά:: Μιά ΡΙιι·οοοο οἱ τι τοο‹1ἰιιο·, Μιά “εποε ιιιιοοιιἰι·οοιιΠι·

το” το” ποιο ευ από. 80, Μο οι·ἱάοιιοο 1ι:ιο να), ει·ο:ιτ ινοἱ8Ιιι; :πιο ιι ο ἱιι “ΦΠ ο μωβ ποὺ; ὶιιι1οο‹1

Μπιτ Πιο ι·οο.ᾶὶιι8 ο οι' ιιοοοεειἱογ 8οιιιιιιιο, ο” οι; Μπα το” ιι παο οιιι·ι·οιιΙ: ιιι Πιο Ποιο οί' Πιο πιο" ἰιι

οιιοετἰοιι: Η' οτΙιοι·ινἱεο Η; ιο ινοΙΙ οοιιΒι·ιιιοά, ίοιν Ιοο!:ἰοιιο οοιιΙ:1 Β:: ΜΜΜ· οτι:οειτο:Ι. Διεο, Η' Πιο Βοιωτοι

οἰιοι:ἰοιιο οι' ο. Μια πιο μονοι! ο), οοπιρω·οιίυε ω·ὶ2ἰοίοπι το πιώ; Ιιἰειι, ονοτι Με οΙιἰ£ω· Μπα πιο "Μου,

οι' πιο” οοιιεἱάοι·ο.ΒΙο οπωωιωι, το κι), Πιο Μπα. 'Πιο νοΙιιο, 1ιονιιονοι·, οί' ροτι·ἰετἱο τοετιιιιοιι)ι ιιι

σωπρω·‹ι!ἰυο οι·ἱΙἰοἱοπι ιο, ἰιι 8οιιοπι1, Πιο οοιινοι·οο οι' τοϋ: ίου το οιιοΙι οιιοι:ιιὺἰοιιε πιο οοοιιοἰοιιοΙ :πιά

ίτοΒιιιοιιιοι·7, Πιο), πιο" Με τοΒοι·(1οιι αει ι·ιιτΙιοι· ειττοετἰοε Πισω ΜΒΒ. Μιά νοιώσω Μάι Μιἰοιι Πιο),

Μο οι: ΜΙ ἰιι οιιοι·οοιοι·ἰοτἱο οοοοι·‹1οιιοο. _

" ΒοΓοι·ο ο ιιόδιιιοιιι: :πιο Ιιο οι; 0.11 άδικο (δινω οί Πιο οι·ἰτἱοοι νο.ιιιο οι' Πιο οἰιπιτἱοιιε οι' οι”ι οιιο

Γο£Ἐιοι·, Η ιο ιιοο‹Πιι1 Πιοια Μο Μωβ ε1ιοιιΙ‹Ι Ι›ο οοι·οί'ιιΙΙ)· ετιι‹1ὶοἀ; “πιτ Με πιο‹Ιο οι' ιιεἱιιες Πω),

ΕοτἱΡτιιι·ο οιιοιιΙά Ι›ο 1ιιιοινιι, :πιο τοπ Η: ε1ιοιιΙ‹1 Βο εοοιι ινιιοΠιοι· Ιιο ο τοΙοι·ιιοΙγ ιιιιιΕοι·ιιι ἰιι Με πιοἀο

οί οιιοτἰιι8 τΙιο “πιο 1ιοεοο8οο; Μιά Η' Ποτ, ινιιοι.1ιοι· Πιο οἱι·οιιιιιειοιιοοε οι' |εἰιιτιο οιιὰ ΡΙοοο οιιιι οι; ειΙΙ

οοοοιιτιι: ίοι· Πιο νιιι·ἰει€ἰοιι. ΔΙεο, ιο Πιο Μωβ οι' Πιο .ποιοι Γοτιιοι·, οιι:οιιιὶοιι εΙιοιιΜ Ιιο Ροἰά το Πιο

αποτο οι' Πιο ινοι·Ιι ιο ικ·Ιιἰο1ι ο οιιοιο.ϋοτι οοοιιι·ο; ι`οι· ιιιοι·ο νοι·οοι οιιοοτἰωἀο :ΜΒΜ Ι›ο ιοοοοιιο.ΒΙΣ





ΡΒΟ13118ΟΜ11ΝΑ. 111111

1001100 101· 10 00 0000811100 1111111 111 0 0180011180 01 11 1101101011· 11001180 111 11111011 8011011110 18 10010

08811011), 01100."

. "11 1011111108 111111 80100 1110810001 81101110 110 0001018011 10 10011111131 0111111008 11010 1110 Ψ1'11:11188 01

1110 Γ11111181'8; 101· 11101, 110110 001 1101101100111111 11000 1100100 101· 1001111188 1111011 111011 0111 1101 10111111

1001010111, 11110 11111011 111011 01100 1·0Ρ11010100. 111118 1108 011800 111 11011 11010 1110 1018101108 01' 0011111818,

111111 1110 111·111100100 0010 01' 80100 01111018, 11110 1110118111 11101 111011 111010 001118 8000 80111100 1111011 111011

11110100 000 0111001100 1110 8011011110 0001011008 1111 1110008 01 1110 0011110011 1111111011 1001. 11 18 1110101010

1100088011,1 01010012” 10 0110011110 0 811ΡΡ08011 1101118110 0111111011 101111 1110 00111011 ; 101· 11118 111111 01100

8111111111 8000 111001 01' 11111111 1110 1111101· 1001111 111111 10 1118 001111 01' 1110 11011 '1181010001.

'1 '11108, 1111000101 11 18 Ρ0881111θ, 00 00111011 81101110 110 0800 11111011 1108 11000 1011000 11001 80011

11188., 0813801011), 11 1110 1011011008 01' 011101· 0011108 1110 00100. 80011 80111100 Ψ118 11000 10 11118 10811001 10

1110 11101118 01' Β1.18θ1)1118, 1111 1110 1010 1)1·~ (10181010. 0011 81111 11 101181 110 10100111110100, 111111 11' 11 11011101·

101108 11 1111880110 80100111008 111 1110 80100 1000001 1181118 101100 111 11000 1111010111 0010011008, 0.00 01

011101 111008 11 18 1011011 111 1118 1101118 111 1110 8111110 10110 08 111 1000111 0011108, 11 0011 1101111)1 110 0011111011

11101 111 1110 1111101 0080 11 11118 110011 1·011100011011 111· 0 00111081.

" Ρ1111°181:10 0110110011 1110110 1111110 110111 111110 11018111; 811011 0110110118, 011011 1111100 111 0000100000 111111

11 1018100, 1111110 11111 111110 10010; 1101 1111100 0 01101100 ·18 10 0000100000 1111111 80100 0001001 11188. 111111

1111081011008, 11 1108808808 81001 0011000100” 1011110. 11 18 08 0010110010" 0 1000108 11001110 11100

11000001117 10 011181, 11101 0110110118 010 01' 1110 11110081 11111101~10000. 11' 010110, 01 0001111 01000, 111011 111017

110 1001100 01 08 10010 0081101 0000100008 01 1110 1101118 01 1110 11011 '1181010001.

1' '1110 0111111 11111018 1110 01 101 11181101· 0000110000 111011 111080 11110 111100 01101 1110 1108100108 01'

1110 10111111 000111111 ; 11110 111118 1111100 1101118110 0110110118 1110 0010110100, 1110 1000 01' 1110 11111101 1111181 1101

110 0101100800. 11 18 11801088 10 1111111000 111080 111110 111100 110111 1110 111-111 10 1110 80110010 00010111 1181111181:

111080 01' 1110 80001111 0011 111110. Ρ0111011101 0110011011 81100111 01110118 110 110111 10 1110 0110211088 8101001001

01- 11 11011101 1111111 10110111 10 0 1011111118; 101 11 01 10081 81101118 1111101 110 11011 111 1118 001111 (11' 111101 110

1111010 1108 11000 0001110101)7 1101181011100), 01100 11 11 0008 001 1000 118 1111001 10 1110 11110 10011108.

11 111 111008 00 0000108100 000 110 0101110 11010 1110 81101100 01 Γ0111018 08 10 01111 0011100101· Ρ1188Βἔ0;

111 011101 111008 811011 8110000 18 110111 8180100001: 101 11' 1011101118 1110 10000, 80010000 1111 80010000, 0011

0110081 1110111 1111 1110111, 00 0 11011100 01' 8011111010, 11011 11100 11 11011100 18 11088011 111· 10 8110000, 0011 11100

1110 1111101 08010 10801008 10 1110 80010 10101110 11100001; 1100 11 1110 11011100 11108 1100011000 18 0111111011

111 011101 0111110111108, 1111111 001 110 0011111011 1111 111080 11110 110011 111101 0111110000 01 11118 11100 1110008,

11101 811011 0 11088080 1108 001 0001010011 111 1110 001117 11800 1111 811011 0 11011101.

“ Δ180, 11' 1111111018 1111111 8000101 0008001 0111111111 00 00111101010000 1111111 0 Ρ11881188, 11111011 1018111

80001 10 110 0011011001 10 11 000110ν01811 10 11111011 111011 11010 00811800, 11 0110 011111 110 0000111000 11101 11

11118 1101 10 111011 00Ι)108: 11118 111111 110 81101181110000 11' 111011 1111010 1110 0001001010 0001001 01' 811011

Ρ1188888; 0110 11118 111111 110 10801000 08 11 0000101011 0011010111 11' 80011 0101881011 (01· 1011101· 11011

1118011100) 18 101100 111 8000 11188. 0110 ν01'810Π8 11111011 100 11010: 1000111011.

“ '1111118, 111111 0010 000 00111100, 8000 01100000 01017 110 0111111000 11010 1110 1111111018; 1101

1000000000, 1101 11101 11111011 1011118 0110110 0188., 1011 01 11101 0011010101 11100 11111011, 10 011808 1001111

0011111101, 111111 011011 11010 0 @1011010108 101110."

11





κνἰἰἰ ΡΒΟΕΒΘΟΜΒΝΔ.

" ΪνΜοο τι τοοτ1ἰιιτι· ἱε ίοιιοτ1 οι ο ΓοίΜοτ ιιττοτΙν τ1ἰεοοτἀοοί ΜΒΜ 0.11 οοοίοτοΡοτοτν οτ οίΜοτ οοτ1)τ

πιιτΜοτίον, Η: Μπι)7 Μ φοτο τἰ8Μί το ·ιιτοπίἰοπ Πιο τοπτ1ἰοἔ οο ίοιιο‹ἱ, Μιιί το οί:ί:οοΜ :ιο οιιί:Μοτἰίν το Η:

Ντ 86, ιιοίὶ1 ὶί Με Μοο οΧοτοἱοοά οοό. νἰοιἱἰοοίοἀ.

" Π: οΜοιιΜ1 οΙοο Μ οΜοοτνοά ί:Μοί: ννΜοο ο τοοιἰίο8 οι οἱ1:οτ1 ίτοοι ο ΓοίΜοτ, ο οιιιοι: Μ ἰονοοίἱΒοίοό.

τνΜοί:Μοτ Πιο Ροοοοεο ἱο τοοΠν ίοΜοο ίτοοι Πιο Ροτι:ἰοο οί ΒοτἱΡί:οτο οοἀοτ οοοτοἰιιοίἰοο. ΜίἱοίοΜοο

Μονο οί1:οο Μοο οποίο ιο τοίοττίο8 !:ο ο Ροί:τἰοί:ἱο ΡοοεοΒιο τνΜἱοΜ τοοΠν οΡΡΙἰοο το οοο οί Πιο Οοοτιο1ο,

οο ἱί ἱί Μο‹1 το ‹1ο ινἰίΜ ινΜοί: Με Ρτιτο.Πο1 ἰο οοο οί Ι:Μο οΜΜοτο; οΙοο οί: ί:ἰοιοο, ινΜοο τι.ο ΟΜἰ Τοεί:οοιοτιί:

Ροοεπετο Μι οἱίο‹1 οι Πιο Νοιν, ο Ροεοοο;ο ιο ο ΓοΙ:Μοτ τοον ατού-πω τοΙοίο το Πιο ΡΙοοο ἰο Πιο 01ο

Τοοίοιοοοί, οοά Ποιο ιιο1οτιο Πιο ΕΠ. οοτἱ Πιο Νοιν Τοεί:οτοοτιί: πτο Φωτο· οί: ι·πτἰοιιοο, ο ινοιιΜι οοί

Μ ο ετιίο Ρτοοοθ.ιιτο το οιιοίο οιιοΜ ο ΡΙοοο ἱο οιιΡΡοτί: οί των τοοτ1ἱτιο ἰτι Πιο Νοιν.

" 1ο 8οοοτο], ὶί τοιιοί: Μ Μοτοο ἰο οιἱοά Ποιο οοΡ)·ἱοίο Πω ο‹1ιτοτε Μονο ΜοιΙ Πιο ίοτι‹1οιιον το

πτΙοΡί: Πιο δοτἰΡίοτο Ροεοοεοο Μι ΓοίΜοτο το τΜοί: ίο ινΜἰοΜ ίΜοδτ ινοτο ίΜοτοοοΙνοο οοοιιείοτοο‹Ι ; οοά Ποιο

ο τοοάιοε ινΜἰοΙι άξῇοτο ίτοτο Πιο οωοοί: οιιίΜοτἰίἰοο οο ο οΜιοει, ινΜοτι ίοιιιιό. ἰο πο οπτΙν ΓοίΜοτ, ἰο Μ),

τιο οιοοοο οοοοΜιοἱνο τΜοί: ί:Μοί: Νοε Πιο τοοάίο8· οί τνΜἰοΜ Μο οΡΡτονο‹1 : ινΜἰΙο, οτι Πιο οίΜοτ Μποτ1, ο

τοοἀἰο8 ιο ο Γοί.Μοτ ινΜἰοΜ ‹ί·ξἄοτο ίτοοι Πιο τοοοοί: οοΡἰοο οοτι οοοοτ‹Ιο ΜΒΜ Πιο τοοοί: οοοἰοοί: των Μ

το8οτἀοτἰ οο ιιοἀοοΜίοτΠντ Πιο τοοάἰο,οτ οί Πιο Γοί:Μοτ Μὶιοοο!ί. ΤΜοο ἰο τιιοο)τ οοοοο Ροίτἰοτἰο οἰίοίἰοοο,

τΜοο8Μ 8ἰνοο, οτο οοί: ὶοίοτιἀοά το οΙοἱοι των οοτί: οί οιιί:Μοτἱίν; Πιο), πιο οίοί:οτὶ τοι:Μοτ ιο οοοοοοίἰοιι

ΜΒΜ Πιο ίοοτ οί ειιοΜ οοοιιττοοοοε, τΜοο οτε οιιΡροοἰοε τΜοί: Πιο πωπω! ίοττο οί Πιο Ρο.ίτἰοίἰο οἰί:οίἰοο Μο

Μοο 1:τοοετοϋ:ί:οά το ιιο.”

“ Ιο Πιο Ιοτετοτ (ΜΜΜ Νοιν Τοείοοιοοί οί ΙιοοΜοιοοο, Πιο τοοτιίο8ο οί Ιτοοτοιιο, Οτἱεοτι, ΟνΡτἱοο,

ΗἰΜιτν, οοιι Βιιοἰίοτ, πιο οίπί:οά νοι·ν οπτοίιιΠν; οΙΙ ί:Μοοο Μονἱοετ Μοο το-οιτοτοἰοοό. Μ), Βιιι:τοοοο, οτ

ον ΜοοΜτοοοο Μἰτοοο1ί, ποθ. Πιο τοίοτοοοο ίο ί:Μο ΡΙοοο ἰο τνΜἰοΜ οποΜ :των Μ ίοιιοτ1 ὶο τοοοίἰοοοτ1. νοτν

ο1οοτΙν. Η οοτοΡΙοἱοί Μ οποιο Ποιο τΜο τοο8ο οί οιιΙ:Μοτἰί:ἱοο οι οοί: οιιδοἰοοίΙν οιτί:οοἀοτ1, Η: οιιιοί Μ

οννοοτ]. οίκο ινΜοι: το εἰνοτι ἰο ἱο ο ίοτ οιοτο οΙοοτ, ἰοί:ο].Ιἰ8ἱΜΙο, οτι‹1 8οίἰοίοοί:οτν ίοι·ιο Ποιο ινΜοί Μο‹1

οτ›ροοτοτ1 Μι Ρτονἰοιιο ο‹].ἰί:ἱοοε.”

" Δ ίοτί:Μοτ οΜ:οτοΡί: Μοο Μοο οποίο ΜΥ '1'τοττοΠοο το οιτί:οοτ1 Μο Ιἰτοἰτο οί ποοοτίοἱοο‹1 ονἰτΙοοοο

ίτοιο Γοί:Μοτο. 1ο Με οιἰἱίὶοο οί ί:Μο θτοοΜ Τοοίοτοοοί: ινἰΠ Μ ίοιιτιό. οΠ Πιο οἰίοί:ὶοτιο τΜοί Μο οοιιΜ1

ΒοίΜοτ ίτοτο Πιο 1ίοί:Μοτο, θτοο!τ :πιο [τούτο οί ίΜο ίὶτοί: ί:Μτοο οοοί:ιιτἱοο, ιτιοΜιτΜτιο,τ ΕιιειοΜἱοο ποτΙ

οίΙιοτο, ινΜο ΜΙοο8 ΡοτίΙν το Πιο ίοιιττΜ; οοτΙ Μοἰτὶοο ίΜοοο, ιΜοτο οτο @πιο Πιο οἰίοίἰοτιο οί Ι:Μο

Μοίἰο Μ"οί:Μοτο, οτι ινΜίοΜ ΜοοΜοιοοο το1ἱοό. οτι οιιίΜοτἰίἰοο ίοτ Πιο οίιι Σοί:ἰτι τοκί. ΕιιοοΜἱιιο ο ίοΜοτι

το: Πιο Μτοἱί το ο·ΜἱοΜ ι:Μο θίτοοΙτ οττοτοἱοπίἰοο ιο οοττἰοτ1, ίοτ ι:ινο τοοοοοο; 1οί, Μοοιιοο Μο ιο οτι ιΜο

Ιἰιιο οί άοοιοτοοί:ἰοο Μίινοοτι 05ο οοτΙιοτ τπτ, οο‹1 τΜοί: τνΜιοΜ οίίοτινοττΙο Μοοοιο "τομ, ‹1ἱίίοοο‹1;

οο‹1, 2ιιτΙ, Μοοοιιοο οί Πιο οΜεοΜιίο οοοοιιοἰίν οί οοοίὶοἱοε οιιοΜ οο οτιοτοἰοοίἱοο ινἰίΜἰτι ειιοΜ Ιἰττιἰίο πο

τοὶτ.;Μί: Μ Ρτοοί:ἱοοΜΙο ίοτ οτιο ἱοτΜνἰάιιοΙ το τοοοίι οι οτιν τοοἀοτοίο τιιιιοΜτ οί Μοτο. Η οΜοιιΜΙ Μ

ποιοί, τΜοί: Μι Ι:Μἰο ινοτΜ, Πιο οἰίοίἰοτιο οί Ιτοτιτοιιο οοτ1 Οτὶ8οο, ονοττ, Μονο τιοί: Μοο τοΜοο ίτοοι

Ρτοοοάἰοε ἰονοοτἰεοίοτε; Μοί: οίτοτ Πιο οἰίοίἰοοο Μονο Μοοο ἱοτἱοΡοο‹ίοοίΙιτ 8οίΜοτο‹Ι, ιΜο)τ πιο

οοτοΡοτοἀ ινἰιΜ Πιο οἱίοίίοοο ΡοΜ1ἰοΜοά Μν θ·τἰοοΜοοΜ Μιά ΒοοΜτοοοο. Νο οοίιιο1 τιιιοίοίἰοο ιο

ἱπ£οπ£ὶοπαΖω οττιἱίίο‹1; ίΜοιι8Μ οσο ο ίοιν :Με ειιΡοτίἰοἱοΠν @φωτ το Μο οιιοΜ, Μονο Μοτι Ροοειοιἰ ΜΥ

ιο εἱΙοοοο οίιοτ ο τΜοτοιι€Μ ιονοειίἰ8ιιίἰοο, ίτοοι Με εοοιιιἱοΒτ το Μο οοτίοἰο “πιο τΜον άο οοί: οοι:ιιοΠι·

τοΙοίο το Πιο Ροοοοεο ινἱίΜ ινΜἱοΜ Φον Μονο Μοοο οοοοοοίοά. 'Πιο τοοιιΜ: ο ιΜοί ίτοττι Ττο8οΠοο'ο
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πιτ ΡΒΟΠΕΘΟΜΒΝΔ.

“ 1εΙ:. ΤΙιε 8ειιετιι.Ι ΙΙΙΙΙ'ετειισε ΙσεΙσπεειι Ι:Ιιε ωστε σ.ιιοἱειιΙ: ΜΒΒ. νει·εἰσιιε Μιά εἰτσ.Ι.ἰστιε, Μιά Ι:Ιιε

οσιιιεε οί 8·ειιετοΙ οἱτοιιΙο.ΙΙἱστι το ωστε τεοειιτ τἰωεε.

“ 2ιιτΙ. ΤΙιε.1: τΙιἰε Ρτεεειιτε ἱιι πιστη, τεεΡεσΙ:ε τι Ιἰιιε οί' ἀεωσ.ι·σειτἰοιι Ιιετντεειι ΙΙιε ωστε σιισἱειιτ ιιιι‹Ι

Πιο ωστε τεοειιί: έσωσε. τ

“ 8τ‹Ι. ΤΙΜ: τΙιἰε οΙσ.εεωοσ.Ι:ἱοιι πιο” ιιοΒ Ιιε ιιτι‹ΙετεΙ:οο‹Ι σε τΙισιιεΙι ειιοΙι οι' Ι:Ιιε ΡστΙ:ἱοιιε, εσ (Πε

Ι;ι·ἰΙιιιτεἀ, Ιιιι.ά ιιοΙ: ΙΙιειι· σιτιι ιισιιιΙιε σέ' σ:ΙΙΙΙ'ετειισε ειωοιιεεΙ: ΙΙιεωεεΙνεε.

“ 4ΙΙι. ΤΙΜ: Ποτε νιιτἱσιιε άοσιιωειιί:ε ω” ἱοτω ινΙιο.Ι: πιει)ι σε τετωειΙ στοιησε, εἱιΙιετ σε το ΙΙιεἰι

απο τΙιτοιιεΙισιιτ, στ ιιι Ριι.ττἰσιιΙε.τ ΙιοοΙιε στ Ρε.εεεεεε.

" 5ΙΙι. ΤΙΜ: Πιο ωστε σιιοἰειιτ 1188. νετεἱστιε Μιά οἰτο.τἱσιιε ινΙιἰοΙι ινε Ροεεεεε, το.ιιεσ ΙΙιεωεεΙνεε

ιιιιάετ ινΙιο.Ι: ινε Ιιιισιτ ίτοω τΙιεἱι· οσωΙιἱιιε‹Ι τεεΙ:ιωσιι)· το Ιιε ΙΙιε ωστε ο.ιιοἰειιΙ: Με.

“ (Μι. ΤΙισ.τ σ.ωσιι8·ει: τΙιε ‹Ιοειιωειι£ε εσ ιιΙΙἱεά, τΙιετε στο ειιοΙι εΙισάεε οί' ό.ΙΙΙετειιεε, Μιά

οΙιετσσὺετὶεΙ;ἱσ ΡεοιιΙὶστἰτἰεε, στα Πιο νετεἰοιιε :πιά Μ88. ωιεςΙιΙ: Ι›ε εστω)ι οοιιτεωρΙσ.τεἀ σε τοωἰΐ›άιι8

ἰιιίισ Βετο ειιΙι-σΙοεεεε.

" 'ΗΕ. ΤΙΜΜ: σίτειι τΙιε “ΜΜΜι οί' τεο.άἰιιε ΙιεΙεννεειι “το οι· ωστε ι1σειιπισιιτε ἰε ειισΙι, Μισή: ννΙιειι σιισ

ἱε Ιιτιοινιι το οσιιί:ειιιι ειιεΙι τι. νιιι·ἰιιτὶσιι, ΙΙ: πιο), σ.Ιωσει; σέ' τι εεττο.ἱιιΙ;Υ Ιισ Ισιιιι‹Ι ἰιι ΙΙιε στΙιετε; εο στα

“ισ σ.ΙΙἱο.ιιοε ἰε ωσεΙ: οΙσεε Μιά εί:τἰΙιἰιιε ; στα: Πισω ἰιι ειισΙι οιιεεε εκσ.ιιιιιιιιτἰσιι ωσεί: σε ωικΙσ ντΙιεΙΙιετ

Ι:Ιιετε στο ειισΙι ειιίΙὶοἰειιτ Ρι·σσἴε οί' Ι:Ιιεἰτ ιιιό.εΡειιάειισε σε ειιο.ΙιΙε σε ω σσιιεἰάστ ίεΙιεω σε οσττοΙιστο.Ι.ινσ

οι' ειιοΙι οΙΙιετ, από ιιοι ιιιετοΙ)ι ωεσΙιτιιιἰοσ.Ι τετ›ετἰτἰσιιε.

" 8Ι;Ιι. ΤΙΜΜ: Ι;Ιιε ωσετ σιισἰετιί: όσοιιωειιι.ε ἰιι εειιετσ.Ι ατε ειιίΙὶεἱσιιΙ:ΙΥ άἱεεἰωἱΙειτ το ειιαΙιΙσ σε το

τεεσ.τιΙ ΙΙιεἰτ τεετἰωσιιγ, ινΙιειι οσωΙ›ἰιιετΙ, σε Ρσεεεεεεά οί' ο. οιιωιιΙ:ιτἰνε πνεἱεΙιΙ:."

" ΤΙιιιε Ι:Ιιε Ματιά), οί Μπιτ Με Ιιεετι πτΜ:ειι τεεΡεστἱιι8 τσοειιεἰσιιε ὶε οί' πωσ, ιισΙ: οιιΙ)ι σε

Με” πιάσω ινοτΙιε ἰιιτεΙΙἰεἰΙιΙσ το ειιιἀειιιε, Βια: ο.Ιεσ σε σεΙπιΙιΙΙεΙιἰιι8 @Με νιΙιἱσΙι τοωτιἱιι ιιιιεΙιο.Ιιοιι

τεεΡεοτιιιε άσσιιωειιτε, Ι:Ιιεἰτ σΙΙΙιιΙΙἰεε, Μιά τΙιε τειιτε ινΙιἱσΙι τι” σοιιτιιἱιι."*

Τεπ£α£ὶυε Βοάτω8ἱοπ 0/ Ρ›·ΣποῇσΖεε 8ο Βα!σε.

" οτἱίτἱσσΙ τιι.Ιεε ειτε νοΙιισ.ΙιΙε ιιι ΙΙιοἰτ ΡΙο.σε; ΙΙιε_γ πιο.), ιιιἱεΙεσ.ά τΙισεε ινΙιο στο ἰιιεο.ΡοΙ›Ισ οἱ'

ιιιιάετε$σιιάὶιι8 τΙιεἱτ ιιΡΡΙἰοστἰσιι ; Με ιυἰιετε “απο σε @12:29 το οσωΡτεΙιειιτΙ ο.τιἀ ιιεε Πισω, Με)ι πιτ

σί'Ιειι Βιιἱάε ἰιι ΙΙιε ι·ἰἔΙιτ άἱτεοΙ:ἱοιι, από, τι ιιΙΙ οποτε, Ιιἰιιἀετ Γι·σω 8οἱιι8· Μπαμ"

“ ΤΙιε ΡτἰτισἰΡΙεε Μετά ο), ΤπισΙιωσιιιι Μιά Μι ΤἰεσΙιειιιΙστΙ', εεΡεσἰσ.ΙΙ_ν Πιο Ιστιιιετ, Με νετ)ι ιιεσΙ'ιιΙ

ἱιι 3ιιᾶεἱιι8 ο! |οΙιε σ.οί:ιιιιΙ ειστε οι' τΙιε ενἱάειιεε από. Με Ιιεο.ι·ἰιι8 στι ωστε σπάει· σΙἰεσιιεείσιι. ΑΠ στο

Με Ιιεειι ειιἱ‹Ι οι' τ.Ιιε τιποτε Μιά στὶεἱιι σΙ' νοτἰσιιε τεο.άιιιεε ΜΗ Ιιε ἰωιισττιωτ το Ιιε Ιιστιισ ἱιι ωὶιιιΙ.

" ΤΙιε σώσω οι' Ι:ετΙ:ιιιιΙ στἰι.ἰσἰεω ΙιεἱιιΒι τεωεωΙιετειΙ,-νἰ2., Πιο σ.εσεττειιιωσιιΙ: οτι ετοιιιιάε οι'

ενΙἀειισε «Με τ.Ιιε εεοτεἀ ειιΙΙιστε σώσω), "τοτε-ΙΙ; ινἰΙΙ Ιω εεειι Με τισ τιιΙοε "ΙΙΙ Ιιε ειιΙΙὶοὶειιΙ:,

·ωπΖεεε Με σώσω εαδέεο8 σε ΜΜΜ-αι ; ινΙιἰΙε, Η ΙΙιε ωστε το ἔειιετο.Ϊ ατε Ιιστιιε ἰιι ωἰιι‹Ι, σοι·τιιιιι

2ιτ·ὶποὶΡΙοε ω”, ο.ἰό τιιιιιετίεΙΙ)7 ἱτι Ι:Ιιείτ εΡΡΙἱσο.Ι:ἰσιι :πιά ιιεε.

1. ΨΙιετε τΙιει·ε ιε τισ ντιτἰειΙ:ἰοιι ἱιι οιιΙ.Ιιστἰτἰεε, στΙΙἱσἱεω Με πιο Νασο; από σε το ιιΙΙ Ντε Με Παω

1το.ιιεωΜεά ινε Μι), ί'εεΙ ο. ντεΙΙ-Ιιεειιτεἀ εσιιθάειισε.

° Βστιιε, στι. ΜΙΒ-ΙΟΙ.



---·π--βή..4-



ΡΒ.Ο1.111θΟΜΕΝ11. 11:11

.111

“ 2. 11 1110 01111101·11108 010 011 1101 11110011110118, 1110 0000001100 18 11111 111110 811011011; 11111088, 1110000,

1110 11188ΘΠ118111 1111008808 Ρ088888 801110 1100111101 11018111.

11 8. 11 1110 10001118 01 1110 1111010111 0111110111108 111 8011010118 0000110008, 111010 0011 110 11111 111110

0011111 11101 11 81101110 110 101101100, 1111010101 111011 110 1110 101101· 10811111011108; 101 11 18 111081 111111101101110

4 11101 1110 111001101100111 10811010011 01 001111 11188. 1101810118 0110 1110111018, 81101110 000010 111111 1081110 10

80Π101111118 01111101)Ι 81'011Π111088.

“ 4. Α 1011111118 1011110 111 10181008 01111110 0011 0101111 11111 111110 0011101111, 08ΡΘ1.118.11Υ 11 11 110 0110 .

11111011 11118111 1101010110 110 1011000000 111 110118101018 111 80110101 : 11 11118111 111011 1080011110 111 0110100101·

1110 [111.110 81111Ρ1011101118 10 01000111 10181008.

11 5. Α 1000111;; 1011110 111 Ρ81Ι'18110 0110110118 010110 10818 011 0 1101 11001101· 110818 1111111 0110 11111011 0011

0001118 111 1018101111.

'1 6. 11110 1011011188 1°88Ρ0011118 11111011 0 1008010111 1111181 110 10111100 010 111080 1111010 1110 0011101100 18

10011), 0111000 111 811011 0 1101 11101 11 18 11000101 10 1111111110 011 11111011 81110 1110 1111101100 Ρ10110110010108.

111 811011 00808 11 18 1101 01100811 10 0111111101010 0111110111108: 1110), 1111181 110 0000111100 1101111 111, 1101111.

01111111 11111108 11181110 11111181., (01) 1111 001111 0111111011 11111 8011101111108 110 0100181110, 0800010111 11 11 18 8111011

111 θΧΡΙ'088 1011118. (11) Α180, 11 0110 10001118 0000108 111111 0 1111101101 Ρ11888.88, 0110 1110 011101 0008 1101 ;

(0) 01· 11 0110 1011000008 11.11 0111011110011011 11101 111111 01801111010 ; (01) 01 11 0110 8001118 10 01010 11 0110001111

11111011 1110 011101 0008 1101 ; (0) 01· 11 111010 18 0110 11011-01108100 10001118, 0110 8001101 0111018 11111011 111011

1110110111)7 11010 110011 1011011 110111 11; Ο) 01· 11 1110 0110 10001118 11118111 110 01181111 0000110100 101· 011

Ρ1'11101Ρ188 0001100100 111111 1110 11001111 0118111 01 1011011008: 111 811011 00808 1118 1101 0111101111, 011 1110

1111010, 10 101111 0 1008010111 118 10 111101 11108 1110110111), 1110 1111811101 10011108. 1118 1111110 11110 11101 01

1111108 11 11:10), 110 110111 0011111101 1111011101 1110 1111011111)7 01 011001 0111101100 111011 1101 0101110101100 1111 1110008

01 1110000010 0011100 110111 1110 0010100000 01 0 1111001010, 0110 08 10 10111011. 11110 8001111081)7 0011010110;

00118111010110118 0118111 10 11010 111081 1110101111.

'1 '7. 1111011 110 0011111010 18 0110100100, 1111111 110 110111011110 0080 10 110 1011 08 0011111101; 1110 10001118·

11111011 1108 811011 01· [11110 81100801] 01011118 011 1110 0110111100 10111118 118 111000 111 1110 10111, 0110 11101 11111011

,8001118 01111081 0111101 011 1110111108 01 0111101100 8101101118 111 1110 10018111. 118 10 0001110118 01· 11011-1080111008

1110011018 111 1110 10:11 01· 1111118111 11101, 110 11011 0111010100. 11 11101Γ 1101 800111 80118/0010ηχ 10 100110 811011

11011118 08 1100111111! ; 11111 11118 18 101 111801 111011 10 01010110 10 0011011010 111 00808 111 11111011 11 18

1111011011101110. Α. 01111001 10111 01 1110 (1110011 .11011 '1081001001, 111111 110 1110100110118 01 0011111, 0101 1110

1110111101111 01 1110 0111001100, 18 1101101 8011810010”, 10 0 80110101. 11 811108 110 1ΙΙΙΡΙ'0881011 01 1118 01111111, 01

1110 001101 10 018011111111010 0000101011· 118 10 1110 101110 01 01100008; 0110 11 8001118 10 111000 011 0 101101, 118

10 0011101111, :1081111188 11111011 1110 11111111081101101111 00110111, 0110 111080 11111011 111110 110011 0000111011 08

Ρ011.0218 1110 11081 01108100. .
- " 8. 11 1111181 110 1011101111101011 11101 8011101111108 110 110110 011001 001111 0111101100 01 811011 0 111110 11101

110 010 00110111 01 1110 10001118 01 1110 80001111 01· 111110 0011111111; 111011 110 11111 1101 1011 10 1110 0101110111

011Ρ110011011 01 1110 1111111000 01 1'1Χ18'ΠΝο 0010011608, 11111 110 0011 10110 0111 8101111 08 00111 08 1110 0ΧΡΙ'088

1081101011), 0011108 118. 111 1111108, 1180111, 110 110110 00111 0111001100 01 1110 1011011008 01 11188 111011

11011000. '11118 00011108 118 10 1180 11118 1111011111111011 10 0010111011. 10 111101 110 0011 11011101 110111 1110 80111008

81111 0101101110.





«ΠΜΣ

χιπ - ΡΒΟΣΕΘΟΜΒΝΑ.

“ 9. Δἱ ἱἰιποο ο ι·οπόἰιιο,Ρ .πωπω το Μ οιιΡΡοι·ἱοό ἱ›Υ ο πιο: οιπο11 σιωπή”, οἱ οπἱ1ιοι·ἱτ7,

πΜποι·ὶοαΠο ; οπό ?οτ νν1ιοπ οι! Πιο ονἱόοποο ἰο οιιο.ιπίποό, ίτ Β ἱοππό ἱο ι·οοοἱνο, οπ πιάσω; οἰόοε, οο

ιπιιο1ι μαπα! επΡΡοι·ἱ, Ηπα ὶτ ἰο Μπι? 1ιοττοι· ο.Μ:οετοό ἱΜπ οτι)7 απο οἱ Πιο τοπόἱιι;,ι·ο ιιΙιἰο1ι πιἰ81ιΙ:

Μ ΡΙοοοό πι οοιπΡοἱἰἱἰοπ Μάι Η."

0 Ποι·πο, πρ. 842-8-15.

Δοοοιωι£ 0/ Ρο·οΡω·αἱοσ·?/ Ζαοοιω·ο.

“ Αἱἱοι· Πιο ρπο1ἰοιιποπ οἱ πιο (ΜΜΕ οπό Β1181151ι Βο

νο1οϋἰοπ, 1 ιιΡΡΙὶοό ιπγεο1ἱ ο.Ιπιοετ ππι·οιπὶΜ:ἱπε1›7 Φο πιδι

θι·οο1: '1.'οοἱο.πιοπ1:. Ι ἱοιιπό Μπιτ Η: ποιο ἰπιροι·ἱππἱ:, πν1ιοπ

ονοι· ρι·ποἱἰοοοΙο, ἱ:ο οο11πτο |οπο πποἰοπἱ ΜΒΒ. ἱπ πποἱπ1

Ιοἱ:ἰ:οι·ο ονοι· ιιποἱπ, ἰπ οι·όοι· ἱ.ο ο.νοἱό, ἱἱ ροοεό1.ι1ο, Πιο

οποιο ν1ιιο1ι πιο ἱοιιπό ίπ οιιὶοἱἰππ οο11π1:ὶοπο, :πιό Φο 111118

ροι·ἱ·οἱ Πιο ποιό: Ι όονοὺοό πιδοο1ἱ.

" 'Πιο ιποόο ἱπ ιν1ιἰοπ Ι Ρι·οοοοόοό ννϋ:1ι 11η οο11οποπο

ποπ Πιο ἱο11οννἰπ8 :

“ Ι ρι·οοπιιοό ιπππ7 οοιιἰοιι οἱ ὶ:ἱιο οο.πιο οόἱί:1οπ οἱ Πιο

θι·οο1ι Ποπ Τοειἱοπιοπἱ, 80 Μπιτ ιι.ΙΙ Πιο ΜΒΒ. ΜΒΜ Μ

οοἱπρπτοό πόἱ1ι οιιι.οἰ:17 Πιο πο.ιπο ἱοιιἰ:.

“ Ψ1ιοπ ο. ΜΒ. πιο Μἱοι·ο πιο, Ι ιππι·1ιοό ἰιι οπο οἱ

ί:1ιοοο οοιποο ονοι·7 νπιόπἱἰοπ, 1ιονυονοι ΜΜΜ ; Ι ποϋ.οό Πιο

ποεἰππὶπ8 οἱ "Η,ι ραπ, οοἰπιππ, πι.ιό Και, ι·ιο Μπιτ 1 οπο

Ρι·οόποο Πιο ἱο:ἱ οἱ οπο)ι ΜΒ. "πιο Ι πονο οο11πτοό,

“πο ἱοι· ΗΜ. Με πονο ο. 1ιἱπό οἱ οοι·ωἱπη/ το τη

οι.πιπὶππἱἰοπε, ππό Ι οπο “πιο Ρι·ονοπὶ:οό ἱι·οπι ΜΒΜ),

ονοι·1οο1όπ8· τοιιόἰπεει. Ι πιο.ι·1ιοό ιι11 ι·οοόιππο ιν1ιἰο1ι πιο

οοιιι·οοποπο ο] ο.1πἱοι· 1ιππό, ιι.πό ο!! οι·ιιεπτοο, οἱο. ΔΕ

1οἰοπι·ο, Ι οοιπρπ.ι·οό το)7 οο11πἱόοπ ικ·ἰἱ1ι οι” ΜΜΜ νν1ιἰο1ι

1ιοό Μοπ Ρι·ονἱοπο1] ρπ1ι1ἱοΜό ; ππό Ι ι:ππόο ἱπ οι), ποτο

Βοο1: ο Η." οἱ π11 νπι·ὶπἱἱοπο (οιιο1ι πο τοπόἰιιεο όἰἱἱοι·οπ£17

εἱνοπ, οι· ι·οπόἱπΒιι ποἱ ποὶ:ἱοοό 1η ἱοι·ιποι· οο11πἱοιο) ; ἱΜπ

Ι πτοπἱ ονοι· 81ιὶο ΕΜ; "Μι Πιο ΜΒ., ι·ο-ο:πιπἱπἰπε πΙΙ ὶ:1ιοιιο

Ρο.οοιι8οο; ππό ω πιονοπτ πΙΙ όοπω, Ι "Μάο ο .προππο

πιοπω,·απόπω σ' Μη όπια·οροπο_γ, πο Ποπ, πι :ιΙΙ ειιο1ι

οποοο, Ι ἱοοΙ πιι οΜοΙιιἱο οοι·ἱιππἱ7 επι ἱο Πιο ι·οο.όιππο οἱ

Πιο ΜΒΒ.

'' 1 πεοό, οἱ οοπι·οο, ο. εορπι·ιιἱο θι·οο1ι ΤοειΕππιοπἱ ἱοι·

οπο1ι οο11ιιὶ:1οπ ; ΜΜΜ" Πιο ιποι·1ιο οἱ πιάσω ι·οπόὶππο,

Μεἰππὶπε οἱ 1ἰποει, Μο., ννοπΙό πονο οπιιοοό ἰπο:ιπ·ἰοιι.1›Ιο

οοπἱπεἰοπ.

“ .Νεο Ι ἱτο.οοό οπο νν1ιο1ο ροεο, πι ἱποεἰπιΠο, οἱ ο:ιο1ι

ΜΒ. πι1.ι1ο1ι Ι οο11οι°οό "ποπ ο.Βι·οπό: Μ ὶο οἱἱοπ ἀπι

Ροι·ἱππἱ, ἱοι· πιο ινι·ἰἱἰπε οἱ ο. ΜΒ. ιο οπο οἱ πιο οτιἱοι·ἰο. πε

ω “ο απο, ω."

“ Βοοἱόοο όποιο, Ι πονο οπιιπιἱιιοό :πιό πιιιόο ο. ἱιιοππιἰΙο

οἱ ιι.1ιποοἱ απο” οπο οἱ πιο ΜΒΒ. Μιἱο1ι πονο Μοπ οπο

1ἱο1ιοό. ιιπό πΙοο οο1Ιπἱοό Πιο ρι·ἰπἱοό Μπα."

“ Τ1ιοπο όοτιιΠο οἱ πιοι πτοοοοόἱπεο, οι: ω Πιο πιοόο οἱ

οο11Μ:ἰοπ, :πιό Πιο ρπι·ποπ1ιπ·ο π·1ιἰο1ι Ι εἰνο οἱ Πιο όἱ.ἱ

ἱοι·οπἱ ΜΒΒ. τν1ιἰο1ι Ι πονο οτιπιπἱποό, πιο ιποοἱ17 ἱοι· Πιο

ιπἱοι·πιο.ἱιοπ οἱ ιΕ1ιοπο οπο πονο οοπιο ποοιππἰπἱπποο "Μι

1ιἱ1ι11οπ1 οι·ἱὶ:ἰοἰοιιι. ΤΜ Ιοἱἱοιο Α,Β,Ο, Μο.. ὶπ οοπποοἱἰοπ

νότο ΜΒΒ., πιο Πιο ιπιπ·1ιο οἱ τοἱοι·οποο ποοό ἰιι οι·ἱἱἱοο.1

ινοι·1ιο ἰπ όοποἱιπ8 Πιο ιοοροο1:ινο ΜΒΒ.

“ Βοἱοι·ο 1 πιο” π1ποπό ἱι.ι 18-16, 1 1ιπό οο11πἱοό Πιο

Οοπι:ιι Ασοιπιιοπι (Γ οἱ ΒΕ. ΡΩΜΗ ΒΡΜ.1οιι) πι ο”.

Ποιοι? οἱ 'ΗΜΜΥ Οο11οπο, Οοιπ1.ιι·ἰόεο, το νν1ιἱο1ι πιο Βον.

Ψ. Ο.ιπιι5, Μπι πιο;" Ιππόποοο, ρι·οοπι·οό ιπο ποοοεο.

ΤΙΜ ὶο ο.π ἰιπροι·ἱππι: ΜΒ., ππό Πιο οο11:ι.ἱἱοπ Ρι·οιήοπο1)Ι

ΡποΙιο1ιοό ιο οπΙδι ρο.ι·1:ἰπ1, ππό ποὺ κι? ο.οοπιπἱο. .Η ποιο

ιππόο ο) Ψοτειἱοἰπ, νν1ιο ειιἱόιοι·οό οοι·πιἰπ ι·οιιόἱππο ἱι·οιπ

Η, όπι·ἰπε π "ηοπο" ἱ.ἰιιιο πν1ιοπ 1ιο ΜΜΜ οί. πωπω!

Δε Β Με Μοπ οποποοοό Μισό: ΗΜ ΜΒ. ποιο ο οοιιγ οἱ

ΕΜ Οοόοιι Βοοι·ποιόπππο (Ο οἱ Β1ι. Ρο.ιι1'ο ΒΡἱοϋ1οο) οί;

Βι·οοόοπ, οι· υἰοο από, Η και ἱιπροι·ἱοπἱ το Μ τόπο το

οοπιρο.ι·ο Πιο τοπόὶπεο οἱ άπο ΜΒ. ἰπ ο!! ΡΙ:ι.οοο, "Μι $1ιοπο

οἱ Μπι: Οοόο: (ρπ1ιΙἱοποό Μι 1Πο.1:1:1ποἱ ἱπ 1101). Ψ1ιἰ1ο

ἱ.1ιἱο ι·ο-οο11ιιποπ οἱ Γ ρι·ονοό “ιι”, ἰπ πιο”, Μπακ, Η:

πει·οοό ινἰἰ:1ι Ο, ίπ ι·οο.όὶπειι ρι·ονἱοπο17 ππποἱἰοοό, γω: Η

νεο ποππόππΗδι ονἰόοπἱ Ηπα ποιὶ:Μι· οἱ Πιο" ΜΒΒ. απο

οοπἱοό ἱι·οιπ Πιο απο” 1ιοἱ1ι ΡιοΜ.1ι17 "απο τι·ο.ποοι·11ιοό

ἱι·οιπ Πιο οιι.πιο οι:οιπρ1πι·.

" οπο Ρι·ὶποἰρπ1 ο1ήοοἱ «πιο. Ι Μό ἱπ ποἰπε π1›ι·οπό

Μπι ω οπόοπνοπι· ἱο οοΠο.1:ο ἱοι· ιιιγοο1ἱ Με νο.ἱἱοπιι

ΜΒ. (Β). Τ1ιἰο ἰπιροτἱο.πὶ: όοοιιπιοπτ ποιο οο11ο.ἱοό ἱοι·

Βοπἱ.Ιογ ο) ππ Ιἱπ1ἱππ ποιποό 111ιοο, ππό ἱ1ιἱο οο11:ι.ί:ἱοπ

"πιο ιιιι1ι1ἱο1ιοό ἰπ 1799; Μι οπο ειιΜοοποπτ.15ι οοΙΙπτοό

από Πιο οποορἱἱοπ οἱ Πιο θοοροΙο οἱ Βιι1ιο πιιό .Το1ιπ)

ο? Βιι·ο1ι. Δ $1ιἰι·ό οο11ιι.ἱἰοπ (ιπο.όο ρτονὶοιιεΙγ ἱο οιτ1ιοι·

οἱ ἱ1ιοοο, ἰπ 1660,) οι! Βιιι·ἱοΙοοοὶ, ι·οπιιι.ἰπο ιπ ΜΒ. οτ

Ρο.ι·ἱο. Δε ἱ1ιἱο ο Πιο πισω: ὶπιροι·ἱιιπί: οἱ :ι11 Και Τοπι

πιοπἱ ΜΒΒ., Ι Μό οοπιι›πι·οό Πιο ἱινο ριιο1181ιοό οο1Ιο.ἱἱοιιο

οπτοἱιι11)· ινἱἱ1ι οπο1ι απο” 1 ἱοππό Ηπα Πιο), ό1ίἱοι·οό ἰιι

ιιοπι·ΙδΙ Μπι Μοποοπό ι›1ποοε: Μπι” οἱ “και ό1οοι·οοπποιοο

ποιο ι·οοόἰιιΒο ποἱἱοοό οι· οπο από πω: ο, Πιο οϋποι·. Ι

ποπτ το Βοιπο, ππό όιιι·ἰπε Πιο πιο πιοιιτ1ιο “πιτ 1 που.

Μοτο, 1 εοπ81ιι: όἰ11εοπι:1>· το οοἱοἰπ ροι·ιπποποπ το οο1Ιοἱο

Πιο ΜΒ. ποοπι·πὶ:οΙδι, οι· οἱ: 1οποἱ το οιιιιιιιὶπο Η: πι πιο ιιΙο.οοιι

ἱπ νν11ἱο1ι Βἱι·ο1ι ππό Βοπἱ1ο7 όιίἙοι· "Μι τοποι·ό ἱο Με

ιοο.όὶιιεο. ΑΠ οιιόοό πι όἱεορροιπἱπιοπἱ. Ι οἱ1:οπ .που

Πιο ΜΒ., Βια Ι «πιο 1ιἰπόοι·οό ἱι·οιπ ἱιππεοι:ιοἰπει πιο)Ι οἱ Με

πιο.

άπο
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ΡΒΟΣΕΒΟΜΒΝΑ.

Με. 1 τοειά, Ιιοποτοτ, πιο”τ ποιοτητα, απο πονο

είπω ποΦά τ10ππ αποτο! ἰπιροτ1πιπ1: τοο.οϋποο."

ξ' ΜΧ οοροοπιΙ οὶήοοἱ ειἱ Φο ν:ιο1οιιπ παο Φπο οπὶ:ἱτο1τΓ

Ετπ1ΦτοΦά; από. Φἰο Ι τοετοἱ Φο ιποτο ἱτοπι τη, ἰποτοιιοοά

οοπτἱοἱἱοπ οἱ Φο τοπιο απο ἰπιοοτἱοποο οἱ Πιο νοἱἰο:ιπ

ΜΒ. Ι ἰπ.φωα·ά οονοτο.Ι οΦοτ ΜΒΒ. Φ Φο πιο”

› _ΙἱΙιτο17; Ι Μπι οπ17, 1ιοπονοτ, ο.1›1ο Φ οοποπ11: Φοιπ πι

ΡοτἱἰοπΙοπ Ρποιο.8οο. οπο οἱ Φοοο 1ο Φο (πάσο: ΒασίΙὶαππο

(Β Φ Φο Αροοπ1Πιοο: Πιο νοἱιο:ιπ ΜΒ. 1ο άοἱοοἱἰνο Φ

Φ” Βοο1τ) ; οπο οἱ Φο Φτοο ιιποὶοπἱ οορἰοο π1ιἰο1ι οοιι

Φἱπ Φο ΒονοΙο.1:ἱοπ."

" Ι ποπ πονο Φ οροιιΙτ οἱ οοΦιἱἱοπο ποί: πιοτο1$, οἱ

ΦπιΡΦά οι”. οιτοοπΦά; :ΠΙ Φοεο οοΙΙοἱἱοπο Ιπινἱπε 1ιοοπ

:Μάο πι Φο πιιιπποτ :Φωτο άοοοτΦοό.

" Δἱ Β.οιπο, Ι οοΠο.ἱοἀ Φο Οοάοπ Ρ¦ιοοἱοποἰ, οοπἱειἰπὶπε

Φο Δοἱο απο ΟιιΦο11ο ΕρἱοἱΙοο (Ο), οπο Φοοο οἱ Βἱ. Ριιπ1

(δ) : Φ.ἱο ΜΒ. ἱο ἰπ Φο ΒΦΠοΦοοο Δπεο11οιι, 1ιο1οπ;;ἱπο

Φ Φο ΑπεποΦιο ιποπποἱοτ7, Φ π1ιἰο1ι :ιοοοοο πει:: οΙΙοπο‹1

. πιο ο? 1)τ. Οιποοπτο ΡΔι.ππιτο, τ1ιο1Φτ:ιτοιπ.

“ οι Ε'Ιοτοποο, Ι οο11ιιΦο Φο Χοπ Τοειἱοιποπἱ μι" οἱ

Φο Οο‹1οπ Δπιπιπππο; ο ιποο1: ἱιπροτπιπἱ ΜΒ. οἱ Φο

1.οΦι ἱτπποΙο1:ἱοπ οἱ δοτοπιο, 1ιο1οπιππο Φ Φο οἰιΦ

οοπΦτ_γ. Ι πονο Φ οο1τποπΙο‹1πο Φο Ιπποποοο π1ι1ο1ι Ι

τοοοἰνοά οἱ Φο ΙιππτοπΦιπ 111ιτιιτγ, ἱτοιπ Βἰε,τποτ ιΙοΙ

Ραμ, Φο 1Φτιιτπιπ, οπο Φο ο.ἰ‹1 πἱἱοτ‹1οι1 πιο Φοτο πο

Φ ο!! 1 πἰο1ιοά Φ οπιιπιἱπο. 'Πιο Οο‹1οπ Απιπιπππο πιο

1ιοοπ ΡτοτἱοποΙγ οο11ιιΦό, μια”, ο? Ι·"Ιοο1:, απο Φωτ ἱοτ

1ιἱιπ; Φ1ο οοΦιἱἰοπ ὶο, ποποτοτ, πιο άοἱοοἱἰνο, απο οο πι

οοοπτιιΦ Φ τπιιπτ ὶιπποτΦπἱ τοοροοοο, Φαι1: Η: είναι ο το”,

πιοάοοπιιοο Μαι οἱ Φο τοπ! απο οἱ Φἰο πο1ι1ο ΜΒ. Γ1οο1τ'ο

(Φ οο11οά) ἱποοἰπιἰ1ο, Φο, ειπε πο Ρτοροτ τορτοοοπ9.οϋοπ

οἱ Φο τοεπΙιιτ απο 1ιοιιπἱὶἱπ1 πτἱἱ.ἰπ,ο,τοἱ Φο ΜΒ., ποτ ονοπ

οἱ Φο οἱὶοΙιοιποἱη οἱ Φο 11ποο: ἰ1:οοπΙ‹1 ποὺ πονο 1ιοοπ

ΜΜΜ ἱτοπι Φο ΜΒ. Νεο”.

“ Δἱ Μοοοπτι, Οοιιπἱ ΒιονοΝΝτ (ὶΜ.ΉιΜ, Φο 1Φτοτἰππ

Με Φο οποιο! ρ:ι1ποο, οπ:ι1ι1οά ιπο Φ ποο Φο Οοάοπ Μπἱἰ

ποποἱο, 1013. 'Πιο “Με” πατάω” οἱ Φ.ἱο ΜΒ. (Η) οοπ

ἱοἰπο οπ17 Φο Λοἱο οἱ Φο ΔροοἱΙοο (πὶΦ οοπιο ο1ιιιοτπο) ;

Φο Οο.Φοπο οπο Ροπ11πο ΒρἰοἱΙοο πιο ἰπ ο. 1ιιΦτ 1ιππό:

Φἱο· ΜΒ. Μιά 1ιοοπ οπειτπἰπο‹1 ρτονὶοιιο15ν π1Φ οο 1Μ1ο

οποοἱἰΦάο, Φο1: πιτ οο11οποπ ποπ νἰτΦει11)· Φο πτοἱ;

οποορἱ, ὶπ‹1οο‹1, Φπι1: οἱ 'Ι'ἰοο1ιοπἀοτἱ, πὶΦ π1ιιοΙι Ι πἱΦτ

πειτοο 1›οοοπιο ιιοοπ:ι1πΦό, ΦΠ: π1ιἱο1ι, οποορἱ Φωτο,

τοπιιιἱπο ιιπρποΕοποπ.

"Δἱ νοπἰοο, Ι οοΦιΦά Φο Οοο” Ντιπἱἱ (Π οἱ Φο

Βοορο1ο) ποπ ὶπ Φο Ι.Φτ:ιτιτ οἱ Βἱ. ΜΜΕ: : πο οο1.1ιιἱ.ἰοπ οἱ

Φ1ο ΜΒ. Μιά 1ιοοπ ρτονἰοπο17 Ριι1ι11οΙιοᾶ, οποορο πιο Φ

Ροτ1:ἱοπ1πτ ΡΙοοοο. Δ1Φοιι81ι Φο Βοποτπ1 Φπο ἱο Φπἱ οἱ

Φο 1ιιΦτ οοτιἱοο, γω πι ποπ” τοπιοτ1τοο1ο τοπι‹11πΒο Η;

οοοοτοο πἰΦ Φο Δ.1οπ:ιπάτπιπ (οτ ιποι·ο οποἰοπἱ) οΙοοο οἱ

ΜΒΒ. 'Πιο 1Φτ:ιτὶοπο οἱ '58. Μ:ιτΙ:'ο, νοπ1οο, π1ιο Ἀπὸ”

πἱἱοτοο‹1 τπο Φο ἱιι11οοἱ ιιοοοοο Φ π11 Φιιι: Ι πιιποο‹ι, ποτο

Βι·. Οτοοτ:ττπ Τ.ιι.ι:οτικπω.1, οπο (Φο 1οἱο) Βἱ8ποτ

Διαπιιι:1ι Β.ιππ·τ·τ.ι. 'Ηιοοο π1ιο 1οποπ ποπ Μοκττ.ιποοΝ

ποπ τ.τοο.Φτ1, ο οοπτιπ·7 ιιιι‹1 πι1ι;ι1ἱ πεο, οἱ. Φο 111ιτοτ_τοἱ Βἱ.

π::ἰἱἰ

11:ιτΙτ (Φο 1ι1οἱΙ)ἱοτἰιιπι ΙΦ.1ἰοπιπ,' Ραμ 41) ΜΙ! ππ‹1οτ

“απο ποπ 8ΙειᾶΙ7 Ι πο1οποπΙοἀεο Φὶο οοιιτοοοπτ, Ι 1τποπ

ι), οιτροτιοποο Μπιτ ΜΟΝτττιποοΝ άοοοτΦοο, ἱοτ Ι πονο

πιοἱ οΖ.ιοιυ?ωτο π1Φ Φο ο:ι.πιο Μα! οἱ οποΙποἰοπ.

“ Α1: Μιιπἱο1ι Ι οοΙΙ:ιΦό_ Φο Οοἀο:τ Μοπο.οοποἰο (Χ) οἱ

Φο θοοροΙο (ἱοτπιοτΙιΓ Εππάο1ιπΦποἰο, πως! ρτονἰοπο17

Ιππο1ἀο1::ιό1οποἰο). Τἱ1ἱο ΜΒ. ἱε ποπ ἰπ Φο Ππἱνοτοἰἱ7

πιο” οἱ Μιιπ1ο1ι, 1ιονἱπε ποοπ τοπιονοά, πἱΦ Φο ιππ

γοτοἰἱ7, ἱὶτοἱ ἱτοπι ΙπποΙοοΦόο Φ Μιπόο1ιπἱ, οπο Φοποο

Φ Με ρτοοοπἱ Ιοοειἱἰοπ. ΤΙιτοποπ Φο 1τἱπἀποοο οἱ Φο

1:ιΦ 1)τ. Β.ιπτιΞ.π, οπο οἱ Φο Ι11ιτο.τἰ:ιπο, Ι πιο: ιι1ι1ο Φ

ιιοο Φἱο ΜΒ. οπἱ οἱ Φο ΙΦι·πτ)·; :πιο Φἰο, οἱ οοιιτοο,

ἱ:ιοΠἰΦΦό πιτ Ιει1ιοιιτ Φ οο11:ιἱἱπε Η."

8· Ιπ οοππο:ποπ πἱΦ Φὶο ΜΒ., 1 πιο)7 απτο" πιο·

ο1›1ἰΒ:ιἱἰοπ Φ 1)τ. Βοποι.2 ἱοτ Φο οι π!ιἱο1ι πο πονο πιο,

όπτἱπε Με νὶοἰἱ Φ Επ,ς1οπό, Ρτονἰοπο Φ πιγ 8οἰπε οπ Φο

οοπἱ.ἰποπἱ, οι, ἰπἱοτπιάπε :πο ,Μοτο ‹1ἰἱἱοτοπἱ ΜΒΒ. (από.

Φὶο οπο ὶπ Ρ:ιτἱἰοιι1:ιτ) πιο ποπ Φ πο ἱοιιπό..

" Μ: Βιιοἰο, Ι οοΦιἱοἀ Φο στο” Β:ιεἱΙοοποὶο Β νι. 21

(Β οἱ Φο Βοορο1ο). Βοοπ1οο οοπιμιτἰπε πι7 οο1.1οϋοπ πὶΦ

Φο.1: οἱ ῖνοΦΦἱπ, οπο νοτἰἱγὶπο ιι!! ό.ἱοοτοτιο.ποἱοο, 1 πιο!

Φτοπε1ι Φο Ιεἱπόποοο οἱ Ρτοἱοοοοτ Μο1.1.12π, οἱ Βοο1ο,

Φο ορροτΦπἱἱγ οἱ ποἰπ8 ο οοΦιἱ.ἰοπ π1ιιο1ι πο Μιά Ιππι

οο1.ἱ τπο.άο οἱ Φἰο οποιο/ΜΒ. Ι ιιΙοο οοΦιΦά Φ” Ρ:ιτἱ οἱ

Φο ΜΒ. Β 1η. 27, π1ιὶο1ι οοπΦ.1πο Φο (Φορτ-Πο (1). ΤΙιἱο

ΜΒ., Φοποπ πτ11:Φπ ἰπ οπτοἱοο ΙοἱΦτο, 1ο, ἱπ Φο (Ξοορο1ο,

οἱ ετοπο ἰιπροτΦποο, ἱτοιπ Φο ο1ιο.τοοΦτ οἱ Φο Φπἱ

π1ιἱο1ι Η οοπἱ:ιἱπο. Το Φο 1ο.Φ Ρτοἱοοοοτ ΒΕ 11Π:·τ.το Ι

ιιιπ ππάοτ Ζτοπ.ἱ ο1›1.ἱπο.ἱ1οπ, ἱοτ Φο 1τἱπόποοο πἱΦ 'πιο

Ιιο ρτοοπτοτ1 πιο Φο 1.488 οἱ Φοοο ΜΒΒ. οπο οἱ Φο Ποτ”.

“ 1 τοἱπτποᾶ Φ Επε1:ιπά πι 1846, ό.ἱοορΡοἱπΦά ὶπἀοοά

:ιο Φ Φο πιο” ΜΒ., 1ιιιἱ πο!! οειἱ.ἱοποᾶ Φ” Φο ποιο

Μιά ποἱ 1ιοοπ πποΦά, πΙιἰο1ι Ι Μι τἱονοἱοὰ Φ Φο το

οοΦιἱιοπ οἱ οΦοτ άοοιιπιοπἱο; ἱοτ Ι Φιιο Ιοιιτπο‹1 ποπ

οἱἱοπ Ι Φοιι1‹1 τποτο1γ Ιιιινο τοποειτοά Φο οττοτο οἱ οΦοτο,

1ἱ Ι πω ποἱ το-οιπιιπὶποἀ Φο άοοιιτποπΦ ἱοτ ιπποοΙἱ.

“ Ιπ 1847, 1 οοΠοΦά (Ο οἱ Φο θοοροΙο) Φο θοάοπ

Επτ1οπιππο .5684 Φ Φο Βτἰ1:ἱο1ι Μποοπιπ. Οἱ Φ1ο @πιο

ΜΒ. Φοτο οι:1οἱο ο ἱτοειποπἱ ὶιι Φο Μπα” οἱ Ττἰπἱ1:τ

Οο11οεο, Οπιπ1ιτὶάπο, π1ιιοΙι Ι ιποἱ πὶΦ 111 1845, π1ιὶΙο

οπιιπιἱπ1πε ΒοπἱΙογ'ο Μάιο: ππά Φωτο."

“ Ιπ Φο οπτΙτ μια: οἱ 1840, Φτοιι81ι Φο Ιιπποποοο οἱ

Φο Βον.1νιι. Οοπο·τοπ, Ι 1ιοοιιιπο ποοιιο.ἱπΦά πἰΦ Φο

"η ὶπιροτἱοπἱ :πιο τπ1ιιιΦΙο Β_γτπιο οποιο· οἱ ποπ οἱ Φο

Οοορο1ο, Φ π1ι1ο1ι πο ἱἱτοἱ ότοπ ιιΜ.οπἱ.ἰοπ ιιιποποο1: Φο

ΜΒΒ. ἰπ Φο Βτἱἱ.ἱΦ Μιιοοππι ἱτοιπ Φο Νἰἱτἰπτι πιοποο

ἱοτἰοο. Η: παο οπ1:τοιπ‹πγ οοπἱἱτπιάπο Φ Φο οτἰ1:ἱοιι1

ορἰπἱοπο π1ιὶοΙι Ι ποπ Ρτον1οιιοΙ)· ἱοτπιοἀ οπο. ΡιΦΠοποἀ,

το ἱιπο. Φο ΦΣΒ οἱ Φὰο ΙιἱΦοτΦ ιιπ1οποππ νοτοἱοπ, ιιΙΦ

εοΦοτ οποἰοπἱ ἰπ Με τοειά1πεο, οπο Φπο απ ἱπιροτΦ.πἱ

πἰΦοοο Φ Φο ειποὶοπ1: Φπτ. Η παο ποτΦ πιο, π!ιἰΙο Φ

πονο Ιοο.τποο Β)·τπιο, 1ἱ Η: οπο οπ1_γ 1;›οοπ Φιι1: 1ο οπτι1.ι1οά

πιο ιο ποο Φο ΟπτοΦππιπ Βιιτὶ:ιο νοτοὶοπ ἱοτ πιγοο1ἱ.

“ Ψ1ιοπ Ρτοἱοεοοτ ΤἰοοΙιοπἀοτἱ πιω 1ιτἰπεἱπε,τ οπο

Με 8,,οοπἀ Βοἰροὶο ο‹111ποπ οἱ Φο Οιτοο1τ ΤοοΦιποπἱ, πο





εσἰν ΡΒΟΕΒΘΟΜΒ1`ΤΑ.

εαπ: πιο Πιο μια οοιιἱ.σἰπιἰιιο Πιο ΠοεροΙε 1ιοἱσι·σ Πιο

νοΙιιιιιο πεσει σοι:ιιΡΙοὶ;σά: ἱΙιἰε Ισά πιο το οοιιιρσι·ο Πιο

ι·οσ‹ὶἱιιεε Μιὶσ1ι σο 1ι:ιε οἰἱοι1, ισ ἱ.1ισ.ἱ μιά οἱ Πιο :Νοκ

Τοεἱσιιισιπ, σοὶ: οἱ στη ΜΒΒ. ΜΜΕ 1 Με οοΙ1εἱοο, ΜΒΜ

Πιο νσι·ὶσι°.ἰοιιε 'οσοι 1 Με ιιοἱσ‹1: Ι σιιιιιοοιστο1), εοιιἱ.

Πιο που” το Τἱεοἱισσόοι·ἱ. εσ Πισἱ, Μισο Πιο σοσιΡΙοἱσ

κ·οΙιιιιιο @φωσ ιιι Πιο ειιιιιιιισι· οἱ 18-10, σο Βιινο οστά

Βοιιάσ ἱιι Με Ρι·ο1οεσιιιοιιο., σε το Πιο τοκιάἱιιΒε σἱ Πιο ΜΒΒ.

οἱ Πιο (.`έοερο!ε Ε Ο Π Χ.

“Η 18-10, Ι οσε εεσἱιι σΙιΙο ἱο 8ο σοι·σστ1 ἱο οσΙΙσἱο;

Με Ι Μισο ι·οιιισἱιιο‹1 οί: Ριιι·ἱε ἱοι· εονοιισ1 ενοο1κε. Ι Δω

οο11ιιἱοά Οοάοει ΟΙσι·σιιιστιικιιιιιε, 1) οἱ Βτ.°ΡσιιΓε ΕρἱεἱΙοε ;

σ ΜΒ. οἱ ροοιι1ἰσι· "Πιο, Βοἱ.1ι οοοσιιεο οἱ ιτε Μειωσα?

@οι ἰἱε ἱοπἱ: σΜισιιεΙι ΒοσιιἱιἱιιΠ7 σ·ι·ιἱἱοιι, Η: ἰε οἱἱ1ὶσιιΠ:

ἱο οσΠε.ἱ.ο, ἱτοιιι Πιο ιιιιιιι1:ιοι· οἱ σοττοσἱ.στε οσο 1ικινο ισ

ἱοι·ἱοι·ο‹1 Με Πιο οι·ἰεὶιιιιΙ ἱσειἱ. 'Πιο Ρι·ἱιιιση @σώσε ἰε,

1ιονονοι·, σΙι:ιισειΕ ἱιινσι·ἰσοΙΥ όἱεοοι·ιιιωσ.

“ 'Πιο σοΙΙσἱ1οιι οἱ Πιο (Μάσι: νσἱ.ἱοσιιιιε ιιισόσ σε Βοτ

ἱ.οΙοοοἱ ἰε σ.ι:ιιοιιεει: Πιο ΜΒΒ. οἱ Πιο ΙἰΙ›ι·ση στ Ρσι·ἰε (Νο.

58); 1 1:ι·στιεοι·Πισ‹1 Η. σε σ ω”ΜΜιωι 2ο Πιο οοι·τσοἱ

1οιισενΙοσοσ οἱ Μισο: Μπιτ ΜΒ. οοιιι:σ1ιιε: Ι:Ιιἰε σσΙΙ.ο.ἱἱοιι ἱε,

1ιονονοι·, να, ἰιιιροι·ἱοοἱ, ἱ.ἱιοο8Ιι ιιεσἱιι1 σε εοιιιοὶσιιιοε

ειιΡΡΙγἱιιε ι·οσάιιιεε οιιιΜ.οό ο), ΒοιιἱΙο7 οι· Βιι·ο1ι, οσο σε

οοιιἱ1ιτιιἱιι8 οσο οι· Πιο οἰ:Ιιοι· οἱ Πιο Νεο οοΙΙσἱ.ἰσιιε.

" Ποιἱ: Ι Βοεσιι "ιο οοΙΙσὺο Πιο (Μάο: ΟΗιτιιιε, Κ οἱ

Πιο θσεροΙε; Βιιἱ ο ἱοιν (Βιμ σἱ1:οι· Ι Μιά σοιιιιιισιισσο, ο.

εονοι·ο ΜΜΕ οἱ ο1ιοΙοι·σ οι·οιι81ιἰ: πιο κι? Ιον; :ιιιά ἱ.1ιοιιΒ1ι,

ΠιτσιιΕΙι Πιο Μοτο] οἱ Οσο, Η: πιο ιιοἱ Ισιιε Εισἱοι·σ Ι ινσε

σοιινιιΙοεοοιιἱ, Ι οσε εο ινοσ1:σιισό, "και Η οσε ἱυφοεεἱωσ

ἱοι· πιο το ι·οειιιιιο οι] σσΠιιἱὶσιιε ιιιιΐ.ιΙ ιιἱἱσι· σ οοιιεἰάοι·σ1›Ιο

ἰιιἱοι·νο1.

“ Ισ Πιο ειιι·ιιιε οἱ 1850 1 :αστικά ἱο Ρσι·ἱε ; σιιά ιιἱἱσι·

51ιὶε1ιὶιιε Πιο οο1Ισὶ:ἱοι:ι οἱ "ισ Οσάσκ ογρι·ὶιιε, Ι ὶ;οο1: ιη: Πιο

ΟσΠιοττ ΜΒ. 28-14. '1'Ιιἰε ΜΒ., ἱιι οιιι·εἱνο 1οἱἱοι·ε, ιε ιισἱοἀ

88 ὶιι Ι:1ιο θσεΡο1ε, 18 Ασἱε :πιο (Με. ΒΡΕ», οσο 17 ἱιι Βἱ.

ΡσιεΙ'ε ΒρἰεἱΙοε. ΤΙΜ ιο Πιο ΜΒ. ινΙιιο1ι Βιο1ι1ιοι·ιι ειισο.Ι‹ε οἱ

σε :ἱιι1.1 οἱ Πιο ιιισεἱ: οισοΙΙσιιἱ Με Μάσα ι·σσάἰιισε; δωσω

Η: ' Πιο @ποσο οἱ Πιο ΜΒΒ. ἱτι οιιι·εἱνο Ιοἱἱσι·ε.' Η οσο

οσο, 1ιονονοι·, ι·οοοἱνοᾶ ειιο1ι ιιἱ.Ι:οιιἱἰοιι ἱι·σιιι οοΙΙσἱ.στε σε Η:

ιιιοι·ἱἱε: Πιἰε πιει? ρι·οοσΒΙγ 1ισνο σι·ἰεοτι ἱι·οιιι Με ὶιιῇιιτσ‹1

οσιιάἱἱἰοιι, ν1ιἱσ1ι ἰε ειιο1ι σε Ι:ο ιιισ1το Η. ο. ννοι·1: οἱ στα".

άἱΠἱοιι1η ἱο οοΠιι1:ο Η: Μάι σοοιιι·αιο7; Πιο Μισο, τοο,

ιιοοόο‹1 ἱοι· “σε ὶε ει·οε.ἱοι· Μισο Μπιτ πιοεἱ οἱ Πισω ενοσ

ιισοτο17 πετούσε ΜΒΒ. ννοο1‹1 Πιο ἱο ο:ι:ροιι‹1 οιι οιιο

ιἱοσιιιιιοιιἱ. Εσι·ι·οοιιο, νιώσω οιιτι·ιιστε ποιο ιιεο‹1 ο), ΜΗ!.

σο11:ιἱσ‹1 Ηιἱε ΜΒ. "η ιιο81ιοοιιΠ7. Οτιοεσιιο1ι ι·οοσΠσ€οά

σἰε1ιι:οσιι ο1ισρἱ.οι·ε οἱ ΒΕ. ΜιιΜ:1ιοιι·, ἱτοιιι "Μάι Ιισ εστ1ιοι·σι1

“κι” τοποσ Βοιωτοι! ι·οσοσιεε σοι; ιιοτιοστ1 οι· Ποταμια

Πο σΙεο ι:ιιιιο1σ εσιιιο οιιὶοι·σοἱε ἱι·οιιι Πιο ΕΡἱεἱΙοε. Η: "σε

ιἱε σωστο Μπα εοιιιο εσ1ιο1ιιι· ενοσ Ιισά ο.οοοεε ἱο Πιο

Βιἱι1ὶοἱ.1ιἰ·οοο ,οιι Βοἰ ντουκ! οσιοἱιιΠγ ι·οοοΙΙσἱο “σε

ιποο11οιιτ ΜΒ.

“ ΔΜισιιε1ι Βο1ιοΙε ερσσ1:ε οἱ Μπάσο σοΙΙσἱ.ο‹1 Με ΜΒ.

ωσπου, Μ Με οκιιιιιιιισἱἰοιι οἱ ὶἱ ιιιιιετ σε” 1ιοοιι νοη

:πι-80η; ἱσι· σο οὶἱοε τσσόισσε ἱτοιιι Η: ΜΜΜ? ιιιιΙ11εο

 

Πισω εν1ιἱο1ι Η: σώσω), οσιιΕσἱιιε, Ι›σεἰιἱσε σ νσε1: ιιιιιιιιισι·

οἱ οιιιἰεεἱσιιε. Ι Ιισνο ἱ:ιΙσοτι Ρστί:ἱοιιΙστ απο ἱο 1ισ απο'.

οἱ Πιο ι·οσό1ιι8ε ινΙιἱοΙι Ι οἰἱσ, ο! το-οι:σιιιἰιιιιι€ "σε Πιο

ΜΒ. ονοι·_γὶ:1ιἰι:ι8 ὶιι εν1ιἱοΙι Ι ι.1ἱἱἱσι· ἱι·οπι σώστε.

“ Η: ιο ι1ὶἱΒοιιΙΙ: Φο οσον”, σ ῇιιε1: ιιστ1οιι οἱ Πιο Ρωσσια

ε1οἱεισο‹1 οσιιάἰ1:ἱστι οἱ ἱ.1ιΞε ΜΒ. 'Πιο Ιοσνσε, σεροσἰσ11γ

ἱιι Πιο 1οννοι· μια, Εισνο Βοοιι ει·ἰονοιιεΙ›Ι ἱιι3ιιτοι1 ο? (Μισο ;

εο Μια ρω οἱ Πιο "Ποιο ἱε σποτ”, ι1σεἱι·ογο‹1. 'Πιο

Ιοσνοε 1ιε.νο οἱ1:οιι ε1:ιισΙ‹ το8οτΙιοι·. οσο, ἱιι εορσι·στιιισ τοσοι,

ιισι·ί:ε 1ισνο Βοοιι σωστο”, οΙοἱ:ισσά. 'Πιο ιιοο1: οἱ Αοί:ε ιο

ἰιι Πιο να” οοιιἀΗ:ἰοιι: Πιο Ισσνοε Πισω ποιο εσ Πισω;

ετιιο1: ἱσ8οἱ1ισι·. Μπιτ. Μισο Οι” "στο εσιιστιιι:οά, Πιο ἱιι1:

Με σά1ιοι·οι1 τοῖσι" ἱσ Πιο φρούτο μισο Μισο το Με οσοι ;

σο τσ”, ἱιι πιεση· 1σσνοε, Πιο ΜΒ. οσιι οιιιγ 1ισ τοσο ο,

οὶιεοι·νἱιισ; 1ιοιν Πιο ιιι1: Με σοι! οἱ" (σε "Με σο εσιιι οἱ σ

ρι·ιιιἱο‹1 Ι›οσΙ‹), σιι‹Ι Ποιο ι·σσάἰιισι Πιο Οι·οο1‹ ινοι·οε σωσ

ιι·συ·‹Ιε ; 1 “πιο ο1›8.ο.ἰιισό. Πιο τσσόιιιε οἱ σνοι·γ Ιἰιισ ἱσι·

πιστη οποσ, ιν1ιοι·σ ΜΜΜ” οοιι1ι1 Μο εσοιι οιι Πιο μισο

ἰΙ:εσΙἱ: ἱιι εσι:ιιο ΡΙσσοε, σώστε μια οἱ ιι Ισσἱ 1ο οσο”,

έ;σιιο ἱι·σιιι άοσσ7, Πιο ει·ι·ἰΙ:ὶιιο,ι "Μάι "σε οιισο οιι ἱἱ οσο

Μο τοσο ἱι·οιιι Πιο ΜΜΜ Η ιιιἰΒΙι1: 1ιο “ΜΜΜ οι· εοσιο

ποσοστο οἱ ἱ.1ιἱε, Μπιτ ι·οσόιιιεε ποιο σιιοἱο‹1 Ιη| "πιο

ΜΜΜ ἱι·οιιι Ιισι·τε οἱ Πιο ΜΒ. ινΙιἰσ1ι ιισ 1οιι8σι· σκἰεἱ..

" Ι 1ισνσ Ιισ‹1 εσιιισ σηιοτἰσιιοσ ιιι Πιο οοΙΙσἱἰσιι οἱ ΜΒΒ.;

ΜΗ; ιιοιιο Ιισε σνσι· 1ισσιι εσ ινσιιι·ἰεσπιο το σηι @σε Μιά

σκ1ισιιετινο οἱ ονσηι ἱσοοΝ.Υ οἱ σ0.2.σιι€.ἰοιι, σε ἱ.1ιἰε οσε.

“Δ.ἱἱ.οι· Ι.Ιιἱε νσ1ιισοΙσ βιο; ινσσι·γἱσε ΜΒ., Ι οο1Ισἱο‹1

Οσ‹1ο:: Οσιιιρσιιεἰε, Μ οἱ |Πιο (1οερσ1ε.

“ 'Μισο Ι τσ-σ:‹σσιιιιο‹1 ἱ.1ισ Οο‹1σκ ΟΙσι·οπιοιιἱσιιιιε, 1) οἱ

Β1:. ΡσιιΙ'ε ΒρἱεἱΙοε ; εο σε ἱο σσιιιιισι·ο οι)ι οο1Ισἱ.ἱοιι πιώ

Ηπα οἱ Τιεο1ιοιιἀοι·ἱ, σειρσοἱσΠ›Ι σε ἱ.ο σοι·ι·σοϋοιιε οἱ ΟΗ

ἱοι·οιιὶ; Ιισιι‹1ε. 'Ι'1ισἱ Ι ιιιἰεΙιἱ: ἱοι·ιιι σ πισω σοοιιι·σ1:ο

;ῇικ18ιιιοιιἱ, Ι ιιιιιοσ σ ἱιιοεἰιιιἱΙσ οἱ Πιο Μποτσια Μισο: οἱ

σΗιοτο.ἱσοιιε, σιιὰ Μισο ο1σεεἱἱ1σά Πιο σώστε σσοσιο1ιιΒ το

Νιού· σει·οσπισιιτ οι ἱοι·ιιι οἱ 1οϋσι·ε, ιιι!ι, Μο.

'' Δ ἱοιιν ιιισιιοΙιε 1ιοἱστο πιογ ε1:σγισ Ρσι·ἰε. Πι 1850, Μ.

ΔοΙιἱΙΙσ .1οιιΒιιισ1 Με! ΙιιιΙ›Πε1ιοτ1 σ ΡσπιρΙιΙστ σοιιιρΙσἱιιἰιιε

οἱ Πιο οσι·ο1οεειισεε ννϋ:1ι ιν1ιισ1ι (σο εσἱι1) Πιο ΜΒΒ. ἱιι Πιο

Βἰ1›Ιἱσἱ1ιὺοιιο οιι 11.σἰ στο σφι. Πο οσο οπο Βιἱι·ἱγ-ἱοιιι·

Ιοσνοε οἱ Πιο Οοάσιι ΟΙσι·σιιιοιιἱ.ιιιιυε, ιν1ιἱοΙι Μιά 1.ιοοιι οι".

σιι€: 1η Δ7ιιιοι:ι, Μιά εοΙά Φο Πιο Ε.ιι·Ι οἱ @άστο ισ ΠΟΤ,

Μιά ι·οεἱοι·οά ο), Ιιιιιι (Πι 1720), Ιισά φαω σ1εσρρο:ιι·σο.

Δε Ι Μιά οιισιιιἰιιοἀ Ι.1ιἱε μια οἱ Πιο ΜΒ., σε ννοΙΙ σε “ιο

τοεἱ, ισ 18-19, 1 "σε ειιι·Ιιτὶεοά οἱ. Πιο εοσἱσιιισιιἱ, σε νεο!! σε

ιοι·ιονοο. Πσννονοι·, 1 Με Πιο ε:ιἱἰεἱσσἱ.ιοιι Εσ Μιά σε.:

ἰ.Ιιἱε οσε ο.ΙΙ ο. Μοριά” οσο ε1ισιτιοἱιιΠγ σι·ι·οιισσιιε :πιεστ

ἱ.ἱοιι; |οσο Ιοσνοε ινοτο σε εο.ἱο σε Μισο Ι Μιὰ οσΙΙσἱ.οά

Ηιοιιι ἰιι Πιο Μο] ρι·οοοἀἰιιο. Το” εἱἱΙΙ ι·οιιισἰιι ἰιι Μοτο

Οιεἱσι·ιἱ'ε 1ιἰιι‹1ὶιιο, ενΜι σ Ισ1ιοΙ σΡρσιι‹Ισ‹1 το ἱ.Ιιοιιι 8ο το

οοι·ι1 Με 1Η.ιοι·σωσι ισ τσε1:οι·ιιιε Πισω το Πιο Ρστἰε Ποιο”.

'Τ1ιο7 στο Μπιτ Μαιο· οι;!ιοι· .Οπου Ι›σο1τε ἰιι :ι @Με οσεο,

σε οοιιερἰοιιοιιε σι σε: Μεση σε °ΟΙισι·Ισιιισειιο'ε ΒΗ.›Ιο'

ιο ἱιι Πιο Βι·Με1ι Μιιεοιιιιι.

“ 'Πισω "σε ιι ειιιεΙο 1οσἱ @Με Ισα-ιο· ἰιι Πιο ΜΒ., ιι·1ιἱσ1ι

Μιά ιι1εο Ι›οοιι εοροι·οτσο οσο εοΙ‹1 ο] Δι·ιιισσ (ἱο1ὶο 149),
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ι
οἱ: Φο ἱοο!: οἱ ινἱιἱοἱι ἱο "πιω, ζἱ'οιιῖΠοι τοποσ” ‹ιο

ΒοΠιιπάο Ρ:ιι· Μι. Βἱοοοἱι, Μοτο 17:20.' Το ι·οπᾶοι· Φἰο

Ι :ιΙοο ι·οοοπιριιι·οο πιο οοΠιιιἰοπ οἱ Β οἱ Φο Οοφο1ο ιι·ἰΦ

:Με οἱ Ρι·οἱοοοοι· ΜΜΜ, «Μάι Ι Μι οοοπ οι: ΒιιοΙο,

Ιοοο ΙὶιιοΙο Φ οι.ιοι.ι·ιιοιἰοπ. Ι ρι·οοιιτο‹Ι ιι Φ Ι›ο ἱἱοοἀ ἰπΦ Φ ἱοπι· ?απο Ι.ιοἱοι·ο, απο Ι οκιιιπἰποιἱ Η ιιτἰΦ Τἱοοὶιοπάοι·ἱ'ο

Πιο οποιο Βοἱοτο Ι Ιοἱἱ Ρ:ιι·ιο. λ” 'ποιοι ΙιιΙ›οπι·ο ἱπ Ρο.ιιο

οοποΙιιὰοά ιιν·ἱΦ ιιι:ι.Μπἐ,γ ἱιιοοἱπιιΙοο οἱ Φο ΜΒΒ. ιιπά Ποιο

ιποπἰιο (οοοὶᾶοο Φοοο ιιιιιιοΙι Ι πονο ορο!ιιοπ οἱ ιιο οοΠιιιοἀ

ο] πιοοοΙἱ) :τι ιιιι‹ὶ ιν οἱ Φο ΟοοιιοΙο, οπά Η (Φο ΟοἱοΕπ

:Ει·ιιοπιοιιτο) οἱ οι. ΡιιιιΙ'ο ΒριοἱΙοο. 'Πιο Φ” οἱ Φοοο

Φιοο άοοππιοπι:ο παο Ιιοοπ ΡιιιιΠοΙιοά.

" 'Πιο Ηποιιοοο απο οοιιι·Φοιτ οἱ Μ. ΒΔΒΕ, 'Δ.ποιοπ

Οοποοι·νοτοιιι·' οἱ Φο Ποιοι”, ‹Ιοοοι·νο Φ πο ι;ιοιἱοἱιιΙΙ)Ι

πιοπιἰοπο‹1 ο? πιο : Ι Ιι:ινο ιιΙοο Φ οιιρι·οοο πιοι οΙ›ΙἰΒιι€ἰοιι

Φ Μ.ΒιιΜΑΝυοι. ΜΙΙ.ι.ιιιι, οτι :ιοοἱοἱ:ιπἱ-ΙΦι·:ιι·ιιιπ ἰπ 18-10,

οπο Φ Μ. Μ:ι·ιιοοιιιι (οοπ οἱ Φο 1ιιἱο ιιιο11-Ιιπονι·π Μπάο

ιπὶοἰτιπ), ιν!ιο οοοπΡἰοἀ Φο οιιπιο ιιΙιιοο ιπ 1850.

" Δἱ ΒιιιπΒιιι·ο, ΦιοπΕΙι Ι)ι·. Ριοι·ι:ιιοιιο'ο Ιοἱιιᾶποοο, Ι

οπο αιωνα! Φ πονο ιιοοοοο Φ Φο οἱ”, Ποιοι”ν ἱοι Μία:

Φο ππιποοι· οἱ Ιιοι.ιι·ο Φπιἱ Η: ἰο οοιιιπιοιιΙ)ι οροπ. Ποιο Ι

οοΠιιοοό Φο (Σώοι: Βοἱάο1ϋ, Η οἱ Φο ΟοοιιοΙο, ινΙιἱοΙι πο

οπο οοοπιο το πονο ιιοοά οι·ιι:ἰο:ιΙ1)ν οιποο Φο "η, ἱποοοιιι·:ιἱο

“τι ᾶοἱοοι:ὶνο οοΠιιἱἱοιι οἱ ΨοΙἱ. Οἱ οοιιι·οο, Ι ἱοιιιιιΙ απο

Φο [οοοοπιη ἱι·οεπιοπἱ. Φ Φο Ποιοι? οἱ Τι·ἱπιἰ:7 ΟοΙΙοεο,

ΟοπιΕπὶόΒο, ΙιοΙοποο Φ Πι.

" Ι π.Ιοο οοΠιιΦά Φο ΠΙἘοπΙ.ι:ιο!ι ἱτιιἔιποπἱ οἱ Φο ΕρἰοἱΙο

Φ Φο Πάικο" (58 Πιο!) Φακο, ο·ἰΦ Μπιτ απο Ι οοπΙά.

" .οι Βοι·Ιὶπ, ινΙιὶΦοι· Ι ποια το”, Ι οι" ιιιποΙι οἱ Ρι·οἱ.

ΕποπιιΔΝΝ : Ιιο ‹1ἱοοποοο‹Ι ιιιιιιηΙ ροἱπἱο οοπποοΦά ιοὶΦ

Ποιο 'Ι'οοΦπιοπι οι·ἰιὶοἰοιπ; Η: οπο "η ὶπιιοι·οοιἰπε Φ Ιιοιιι·

[τοσο Μπιοοζ/ πιο οι:ΡΙιιποἱἰοπ οἱ Μο ΡΙ:ιπ, οἱο., ἰπ Μο

θι·οοΙο ΤοοΦπιοπι. Πο οιιοιοοι1 ιπο Φο Ι.›οοΙοι ἱι·οιπ Μιἱοἱι

Ιιο Ιιιιο οοποοποοιι Μο Μαιο ι·οιι‹1ἰπι;ο. 'Ηιοοο οοΠιι€ἰοιιο

ι:ιι·ο να), ποιου ἰποοι·ἱοᾶ Φ ‹1ἰἱἱοι·οπἱ Μαιο Ποιο Τοπι

πιοπὶιο. Ι ποιοι ο:‹οοο‹Ιἰπι;!7 Φιιι Φο] Ιιιινο πω. Ι:ιοοπ

ΡιιΙ.ιΒο!ιοά ; ἱοι· Φο), οι·οιιΙο ἱοι·πι ιι ι·οΙιιιιιιΙο οοπιιι·Φιιιἱοπ

Φ Φο οι·ἱἱἰοἰοιπ οἱ Φο νιιΙΒιιΦ. Γοι· ἰποἱιιποο, ιπ 1 Ροἱ.

Φ. 21, Φο ιιι1ἀΜοπ ἱοιιπά ιπ Φο οοιπιποπ νιιΙεπτο, *άο

ΒΙιιἱ:ἱοπο πιοι·ι:οπι, οι: «πιο ιιοΦι·πιο ποιοι" οἱΙἱοοι·οπιιιτ,'

ἱο οποιοοοιι ἱιι Ιι:ιοΙιιπιιππ'ο ο‹Ιἰιἰοπ ονὶΦἰπ ιιι·ιιοΙιοΒο, 'πιο

Φο ποΦ, 'στο. .Ε «Η οὶιοονἰπε Φιιἱ Η ἱο οιπϋ.ἱοᾶ ἱπ Φο

Με: ΓοΜοποἱο οπο απο!!ια·. Το Μισο: αλα· πο τοἱοι·ο,

Η: ἰο οἱ οοπιο ιπιροι·ιο.ποο Φ Ιιπονν; ἱοι· 1>οι·οοπ (Μιοοο

ΙπποονΙοοεο οἱ Ιοιιἰπ ΙιΦΙἱο:ιΙ ΜΒΒ. ποιο οποιο) οι" οἱ Φἰο

ποοοοεο, Φο Φο .Ζα:ΜΜήποι Ζπ.τουἰοποο (οοπιο ι·οο.‹ιἱπ;;ο

οἱ ννἱιἱοιι ποιο ριιΙ:ιΙὶοΙιοά ο? ΜειΙιἱΙΙοπ) οπο Φο σου οσοι,

Φοπ Ιοποοοπ Φιιἱ ποιο ἱτοο ἱι·οιπ οπο ιιιΜΜοπ. 'Πιο

οοιἰαι: Μίνι, ποοιονοι·, Φ ΜιἰοΙι Ιιοο!ιπιιιππ ιιΠιιάοο, ιο οπο

οἱ Φο οιοοΠοπι ΜΒΒ. οἱ. ΨοΙἱοπὶιἰιι:ΦΙ πιοποιοποά ιο 1ιἰο

Ρι·οἰφωποπο. Ι οπἱι·ο:ιΦό Βιιοιιιπιιππ Φ Ρὶιἱ›ΠοΙι Με Βιιϋπ

οοΠιιιιοπο,-ΗΜο ΦιιιΜπο ποιο· οοοπ Φὶο οο!ιοΙιιι· οπο Φ

ιιο Φ.Βοπ ἱι·οιπ πο.

" Ι ονοπι Φ Βοἱροἰο, ιο οοπιρ:ιι·ο πιο οοΠοϋοπο ινιΦ οοπιο

οἱ Φοοο ο1οοιιΦά οι' 'Ι'ιοοπι:οοοιιο. Γοι· οιιι· πιπΦιι1

Βοποίὶι Ι ιποιἰο Φο οοπιροτιοοπ οἱ οπο ι·οοροοιινο οοΙΙ:ιἱ.ἱοπο

οἱ Κ, Π, απο Χ οἱ Φο ΠοοροΙο, οἱ Η, από Ο (Οοο. Ραο

οἱοιιοἰ) οἱ Φο Λάο, οἱ Φο ΕρἰοιΙοο .1 (Οοο. Γιιοοὶοποι).

Ο

οινπ οοΠιιἱἰοπ. 'Πιο ΜΒ. 1 Φ Φο ΟοοροΙο Μιά Βοοπ οοΙ

Βιιοά οι· Βι·. Β.οΦ, πω! Ι οοπιιιιιι·οό. Μο οοΠιιἱἱοπ ιιιἰΦ

ιπἱπο. 'Ι'Ιιοοο ποιο οι Φο ΜΒΒ. οἱ ινΙιἰο!ι 'Ι'ἱοοποπᾶοι·ἱ

Μό. οοΙΖιιιἰοπο ιιν:ιὶΙοἙιΙο ἱοι· οοιπροι·ὶοοπ; Φοοο οι·Ιιοοο

το” Ιιο 1ιοο ριιΒΙἱοΙιοἀ, Ιιο πιο! ουρά". Ι πιιιἀο οπἱι Ποιο

οἱ ιιΙΙ όἰοοι·οριιποἰοο, οο Φιιἱ. Ι πιιοΙιι: 8οι Φο ν:ιτἱ:ιἱἱοπο

ι·‹·οουηιοπ:‹ί ἰπ Φο ΜΒΒ. ΦοπιοοΙνοο, οο :ιο Φ οποιιι·ο (πιο

ἱιιι· ιιο ροοοΦΙο) ροι·ἱοοἱ ιιοοιιιιιο)·.

“ Ι οοπιιπππἰοιιὶ.ιοά Φ ΤἱοοΙιοπάοι·ἱ πιοΓ οποιπἰπιιιἱοπ οἱ

Ιιἱο οιιι·ιιοιο ἱι·οπι Φο Οοἀο:ι ΟΙ:ιι·οιποπιιιπιιο; πιο ποΦο

οοι·νοά Φ οοι·ι·οοι οοιπο ονοι·οἰ8ὶιι:ο οἱ Μο, απο Φ οοπἱἱι·ιπ

Μπι ιιι οΦοι· ΡΙιιοοο.

" Μι Βι·οοιΤοπ Ι οιιιιπιὶποά Φο Με:: .Βοοινιοι·ἱοπιω (Ο

ΡοιιΙ.) οοροοἱο.Π7 πο Φ Φοοο ΡΙ:ιοοο ὶιι οι·ΙιἰοΙι Πιο ΦΠ, ιιο

ΡιιοΙἱοΙιο‹1 οι, Μιιι:Φιοι, Μοτο ἱι·οιπ οπο οἱ Γ. 'Πιο το

οοπιοΙιιποο οἱ Φ1ο ΜΒ. Φ Φο (Μάσα: Βοπ_οκιΠοποιζο, Δ οἱ

Φο ΟοοροΙο (ριιωἱοποἀ πι ο ΠΦοοιιιορποά ἱιιοοἱιπἰΙο οι·

ΒοἱΦ;), ἰο ειναι πιοι·ο ονἱἀοπἱ ιιι Ιοο!ιἱιιο οι: Φο ΜΒ.

ἰἱοοΙἱ, Φιιπ ἰιι οιιιιπἰπὶπο Φο ἱ:ιοοιπιἰΙο οροοἱπιοπ ἰπ

ΜιιἱΦωἱ. Λι Φο ιιοεἰππιπε οἱ Φο Οποιοι Βοοι·ποι·ιοπιιο

Φοι·ο ιο οπο Ιοτιἱ, :πιά οι: Φο οπᾶ Φοι·ο πιο οΙονοπ, οντἰΦοπ

οπ Φ κι Ι:ιΦι· Μπι! απο” ΙἰΙιο Φιιιι οἱ Φο 1οιινοο ρι·οἱὶκοᾶ

το Φο Φάσο· δαποοποποἱο. Η ἱο Φιιο ονἱιἱοπιι Φιιἱ Φοοο

ΜΒΒ. πιο Φο οονοι·οο ρπι·ἱο οἱ Φο οο.πιο ΙιοοΙ:.

'- Οπ πιο ι·οτιιι·π Φοπιι·άο ΒιιοΙιιπά, Ι οιιιιπιἱποᾶ Φο

ρ:ιΙἰιπροοοι: ἱι·ιιἔπιοιιἱο οἱ Φο ΠοοΡοΙο Ρ οπο Ω ἰπ Φο

ΙΙΙ›ι·οη οι: Ψοι.ιιοοπϋτι·οι.: Ι ΦιπΙ: Φιιι: Φο οσοι: Φ

ινΙιἰοΙι Φο: ατο, οοπἱι:ιὶπο ἱιιἰπἱ οι·:ιοοο οἱ οποιο οΙά πιο"

Φιιπ Μο ιιο γω: ιιοοπ οοοιρΙιοι·οο, ΦοιιΒιι Η: πομπο “πιο

ΚιιἰἱΦΙ, ινΙιο ριιοΙἰοποᾶ Ρ απο Ω, οπο Φο θοΦἱο Φιο

πιοπιο, Φο!ι Ρ:ιὶπο Φ ιιοοοι·ἱ.:ιἱπ Φοι: Φο οΦοι· Μάη; ιο

οι Ιο:ιοο ποὺ ΒΦΠοιιΙ. 'ΓΙιι·οιιεἱι Ρι·οἱοο.οοι· Βιιοπιπιιππ'ο

ἱιιἱι·οτιποἱἰοπ, 1 ι·οοοινοά Φοι·ο οπο, Μποποοο ἱι·οπι [Η.

ΒοιιοοοιιΔιιιι, Φο 11οι·ιιι·πιιι (Ιιοοοπιο φοτο ωἱιιά), οπο

13ο. Ηοι:οκ, Φο Βοοι·οοιι·7.

'' Ιπ ρ:ιοοἰπε Φι·οιιεὶι ΠοΦιπά, Ι ΦοΙι Φο ορροι·Φπιιο

οἱ οιοιπιἱπἱπι;, οι Πτιιιιοιιι·, Φο Οοάοι Βοι·οοιιἱ, Γ οἱ

Φο θιοοιιοΙο ; Ρι·οἱοοοοι· Βοι'ωιιιιιο ΜπάΙ)ι ἰπι:ι·οἀποοἀ πιο

το Ρι·οἱοοοοι· νιιικι: (απο ριιι.ιΙἰοποἀ Ποι·ιιι8:ι'ο οοΙΙιιἱὶοπ

οἱ Φο ΦΠ οἱ Φἱο ΜΒ.), οπο Φ Μι. Δ.οι-:ιι, Φο ΙΦι·οι·ὶιιπ.

'Ηιὶο ΜΒ. οπο ἱοππά οι: Δι·π1ιοιπ ο ἱοιν ?απο ποο, οἱιοι· Η:

Μιά Βοοιι Ιοοι ἱοι· οιιοιιο Εκο οοπτιιι·ἰοο. Η οι” “ΠΙ :ὶιιοἱ.

ιπ Φο οιιπιο απο ιιο "ποπ Η: ινιιο ἱοιιπό, Φο 1οιινοο ιιοἱπε

ο.11 Μαιο ιπ ο. Μ:: ἰιι ἱιιοι:, ἱιοιπ “ο ποι πανι” ι›οοπ

Φακο από οιιἱοιΙοοιιο‹1, Η: ποιο οοπιο Φπο Ι›οἱοι·ο Η οοπΙά

Ιιο ἱοιιπά ἱοι πιο Φ οΧ:ιπιὶπο πι οι·ὰοι· Φ ιπιιΙ:ο ιι ἱιιο

οἱ.ιπιΙο.

“ Ιπ οροιιΙιἱπε οἱ Φο ΜΒΒ. Μιἰοἱι Ι πονο πιᾶιοοιἱ ΦΙ

Ιειτοά, Ι πιο)ι ποιο πιοπιιοπ Φο Μισο: ΜΜΕ Ι πονο Ποιο

οοπιπιποο ;-Φο (Μάο: Βοἱοοοιιι·οποἰο (00 θοοροΙο, 81

Λοιο οπο ΒιιΦ. Βιιιι., 87 Ρ:ιπΙ., Η Διιοο.), ινΙιἱοΙι, Φοιι81ι

ποὺ οΙοοι: @πιο Φο ἱοπι·ἱοοπΦ οοπἱπη, οοπἱ.ιιἱπο ο αν:: Φ





πιό ΡΒΟΕΕθΟΜΒΝΔ.

πιο”, τειιρεοτε οποία” τιπό Η: απο Πιο όεειι·ο οἱ εονοι·ιιΙ

εο1ιο1ιιι·ε Μισό: Ι ε1ιοιιΙό τεοοΠπἱε πιο ΜΒ., ιν1ιιο1ι ἱε Πιο

ιποεἱι 1πιποι·ικιπιι οἱ ἱ1ιοεο ιπ οιιτεινε 1εττετε πόιἰο1ι πιο

πονο ιπ ἱ.1ιἱιι οοιιπἱ.ι·7. Δριόἱεπἱιοπ πιο πιοόο ἱ.ο Πιο

Το” Οοπιιο11 οἱ 1ιοιοοετοτ, το νόιοπι Η 1;ιεΙοπεε, οπ πι)ν

ΜΜΕ; ιιπό ἱ.1ιι·οπΒ1ι Πιο Ιππό ειιει·τ.ιοπο οἱ θι:οποπ

'.1'οι.1.ι:11, Εεο., ἱ.1ιεπ Πιο Μεσοι· οἱ Μπιτ Ρ1ιι.οε, ἱ.1ιἰε ΜΒ.

'Με τιππιππιιιι:εό ω ιπο, πι Πιο ιιιιι:ππιπ οἱ Πιο ?επι 1859.,

ἱο πεε ιπ ιη· οινπ “πόδι (1)ιιε εεοπι·ιί:γ και, οἱ οοιιι·εο,

δινω ἱοι· “ο ειιἱετ7 από ι·οετοι·ιιι:ιοπ.) Τ1ιτοπ81ι ἱ1ιιε

1ιπι·ποιιΙο.ι· πετ οἱ οοιιι·ἱεεδ·, ιν1ιἱο1ι όεεοι·νεε το)ι ἱιι1Ιεεἱ

ιιο1:πον1εόεπιεπτ., Ι ποιο π1ι1ο νιώσω. ἱποοπνεπάεποο το

οο11πἱε “πε ικόιιιι1›Ιε ΜΒ."

“ Το Με ΜΒΒ. ειππιιιιεό οι, πιο Ι ιπ:ιγ πονο [Δόόοιιόπ

ι:ο Ρπιπ·ι·ιεπ Τοπ] πιο πιο πωπω" ἱι:πετπεπι:ει οἱ Μ.

ΕΒΕΘ [13.] πιποπεειιι ἱ1ιο Νιτι·ιππ ΜΒΒ. ιιι Πιο Βι·ιτιεΙι

Μιιοοπιπ. '.1'1ιο3· οοπιπετ οἱ ἱοι·η·-ἱὶνο Ιο:ι.νεε (οἱ Πιο οπο

οειιἱπη, πε ιιεοιπε το ιπο), ιιι ινΙιὶο1ι Βονοτιιει οἱ Διιτἰοο1ι

ιιἔιι.ἰπει: θι·ιιπιπιπϋοπο 1ι:ιε 1ιοοπ ινιι:Βοπ ιπ @απο ονει· πιο

θι·εε1:. 'Πιο ο1όοι· ινι·ιτιπε ο ιπ μια” να? ΜΜΜ ἱ.ο

ι·οιιό ; Μπι ο), Ιιτιἱπε 1 οιι.π ιπ ο. ε.ἱι·οπἔ 1ἱ81ιἱ όιεοει·π :ι1ιποετ

ονει·_γ1εωει·: πιο ἰε, 1ιοινονοι·, τι πιο”. πωπω οπ Πιο "ο

οἱ π οο1ΙΜ.οι·.”

[Βι·. '1'ι·εεεΙΙειι'ιι ο1ι.ἱεἱ εποεεοπεπτ 1ιι1ιοπι·ε πιο] 1ιο πο

ἱιοοό ποτε. Πο όεοιιι1ιοι·εό νότο πιιιο1ι ό111ἱειιΙἱγ ιιπ ιπι

Ροτἱππἱ Ριι1ἱπιΡεοεἱ ΙιεΙοπεἰπε ιΣο Πιο Βι·ἰἱιε1ι :ιπό 13'οι·ειοπ

Β11ι1ε Βοοἱοϋγ (Οοόοπ Ζπογιι$1ιἰιιε οι· Ξ), οοπἱ:ιἰπιπε ροτ

ἱ.ἰοπε οἱ Βἱ. 1ιιι1ιε'ε θοειΡε1; ιιπό Πιο το” παο ρπ'πΙιε1ιεό

ιπ °ἱιιοεἱιπἱΙο' @ρε οι, Μεεετε. Βιιοει:ει· ιιπό Βοπε ιπ 1801

ιιπόει· οι εόἰἱ.οτε1ιιιι. Βεἱοι·ε ρι·ιπτιπε ΒΕ. ΡειιιΙ'ε 1Βρἱει€1οε,

1ιο οο11ιιἱεό ιιἱ Οιἱοτό Πιο οπι·εἱνε ΜΒ. πιιιπ1ιοι·εό 47, από

ιπο1πόεό “ο ι·ειι.όιπΒε ιπ Με :ιΡΡιιι·πἱ.ιιε. Ιπ 1802 1ιο οοΙ

1ιιἱιεό ιι1: Βι·Ιππ8επ Πιο οιιι·πινο ΜΒ. οἱ Πιο Δροοπ1γΡεο

ιιιιιππει·εό 1, (Πιο 1οιιιι οι·ιειιιιι1 οἱ Πιο Βι·ιιοιπάιιπ απο)

ιν1ιἰο1ι 1ιπό 1ιοεπ ΜΜΕ,ν ιόεπιπποό ο), 1)ο118ιοο1ι: 1ιο Επιβ

1ιιι1ιεό Πιο ι·εειι1οε ιπ Πιο εεοοπό μια οἱ 1)οΙιτπεο1ι'ε Παπά

.ιο,ιπ:/Μολο Γαπόο (πωπω, 1862), πε νσε11 πε ιπ Πιο

πΡρπι·ιιἱπε Φο Ρεπό: ΜΙ. οἱ Με οιι·π οόϋποπ. Βοπιο οἱ ἱ.1ιο

ΜΒΒ. ό.18οονει·εό από ονοπτιιιι11)· ρπ1ι1ιε1ιοό 1η· Τἰεο1ιοπ

όοι·ἱ ποτε π1εο οοπἱεό οι· οο11:ι.ι:εό ιπόοποπόοπ0.1γ ο), 1)ι·.

Τι:οεε11ειι; ἱοι· ιπεπιποο, ποι·ἱἰοπιι οἱ πιο Βιππι ΜΒ. (Πιο

Οιιἱ.1ιοΙιο Ερἰε$1επ οπότε, από όετιιο1ιεό Μπομπ), ιιπό Πιο

ιν1ιο1ο οἱ Πισω μια οἱ Πιο ΜΒΒ. οἱ Πιο θοιηιοΙο όοειἔ

ποικιό Γ από Α πιο που 1ιο1οπ8 1:ο Πιο Βοό1ει:ι.π ΗΜΜΥ]

“ Βοοιόεε Πιο ΜΒΒ. πιο 1 πονο οοΙΙιιι:εό, οι· το

επο.ιπιποό, 1 πονο επόειινοπι·εό, πιο εοπιε ιπεπειιι·ο οἱ

ειιοοεπε, ω "απο "πιό ι·οπιπιπε οἱ πιο 1)ιιο1ιπ πο.1ιιπροοει:

Ζ οἱ ει. Μπωιοιν'ε θοεπε1.

'' 1”. Μπαμ Πιο όἰεοονει·ει· οἱ Πιο ιιποὶεπι: @Ειπε οἱ

Ι:1ιειιο ιπιροι·ικιιιτ ἱι·ιιεπιεπἱε, π·1ιεπ 1ιε εόιἱεό $1ιεπι ιπ 1801,

πονο Βιιἱ ο. κι? Ριιι·ιιιιό όοεοι·ιρΙ:ιοπ οἱ Πιο “Με οἱ Πιο

ό1Ποι·οπι: 1επνειι; :πιό ἱΙιιιιι Η: πιο πόιοΙΙ)· ιι πιπιιι:οι· οἱ

πποει·πιιπισι, ιν1ιεπ πια ιι μια οἱ ιι μπε πρρειιι·εό οιι Πιο

οπετ:ινεό μπι.. ιν1ιοἱ.Ιιει· Πιο το" οἱ Πιο Ιο:ιἱ “ΠΙ οπιει:οό,

πιο Με @ποιο οι· ιν1ιοἱ1ιοι· 18 πιο πο 1οιιεει· πανω..

Τ1ιετε πιο π1εο πιο”Ι Ρ1:ιοεπ ιιι πόιιο1ι 1ιποε, ινοι·όε, οι

1ε1:τει·ε,ιπ Πιο Ρομπ ιπ οἱ1ιοι· κεραια ἱ.οΙοι·ιι1›Ι›ι Ροι·ἱοοἱ,

πιο ιν:ιπτιιι8 ἰπ Πιο ριι1›11ε1ιεό οόιι:1οπ."

“ 'Πιο ΜΒ.1ιειπε ιπ 811011 ο. απο. 1 1ι:ιό ω οπόοπνοιιι·

ο1.ιγιπ1οιιΠγ το τοπιο” Πιο π·οι:όε από 1οἱ.ἱοι·ε ἰιι Πιο ποιοι

“ΠΙ επἱ:ιπἱ, π·1ιιο1ι πιο 1ι1ιιπ1κ ἰιι Όι. Βπττεττ'ε Ριι1›1ἰοιιι:ἰοπ.

Από ιπ ἱ.1ιιε Ι Μπι νει? ειιοοεοεἱιι1: εο Μπιτ πι Πιο οπ

ιεἱἰπἔ πωπω οἱ Πιο ΜΒ., ἱ.1ιοι:ο πι ποτό”, ο. ι·ο:ιόιπε πε το

ιν1ιιο1ι ο”, όοιι1›ι: ι·επιιιἰπε. Δἱἱει· όοιπε Μπιτ Ι οοιι1ό ἱ.ο

Πιο ροι·ἱἰοπο Ρι·ενιοιιο1), ωοιιιιιω. 1 ι·ο-οιιοπιιιιοό Πιο

ιν1ιοΙο οἱ Πιο νο1πιιιο πι εε:ιι:ο1ι οἱ Πιο οπο 1οιιἱ πω: πιο

ποιου ἱοιιπό. πι 1οιιι;ι:1ι Ι ιιοτιοοό, ἱ1ιιιι:.ἰπ οπο Νικο.

1:1ιο αποτο οἱ Πιο νο11ιιπ:ι οπο Νεο ἱ1ι:ι.ἱ. οἱ Πιο ἱι·τιππιοπἱπ

οἱ Βι.Μιι1.1.1ιειν: από ἱΙιοιιπ1ι Ηιοι·ο απο πω: ιι 1οἱ.ἱοι· οι·

1ἰπο οἱ Πιο οΙόοι· ντόπιο ω 1ιο ιιοοπ ιπ ιιπγ ΡοιιιΦ.ἰοιι οι·

ποιο, Ι όο1.οι·ιπιποό ω πιο πει οτι ο:φοι·ιπιοπιι, ιι·1ιοι:1ιοι·

Πιο ιιιηι1ιοο.Βιοπ πωπω ιιι·ιπο,· οι". ιι.ιι)ι 1ιιιι·ιοό 1οἱ.1:οι·ε. 1π

όοιπε Με, 11: Μπι 1.ιο)·οπό ο11 οπροο8:ιιιοπε οἱ πιιπο το εοο

Πιο πποἰοπ1: ιπϋπιιο, πιει; ει·πόιιτό1ϊ, πιιό 21ιοπ όο11πιτο1)·,

@μια οιι Πιο επι·ἱποο.”

“ ΔΗΜ· πι), ι·οτ.ιιι·π ἱι·οπι Πιο οοπιιιιιοιι1:, 1. Μονο ιό. οι

ίοι·οπτ ήπια εεπτ. ω νιιι·ιοιιε 1ιι›ωποιιπω οἱ Πιο Φωτο·

Ιι:ιποιοε 1›οἱ:ινοοπ Τιεο1ιοιιόοι·Γε οοΠιιἱιοιιε από πιὶπο ; ἱι·οπι

Β:ιε1ο, Μιιπἱο1ι. :πιό πωπω, 1 ι·οοοινοό [πωπω. :πιό πιο.

πισω”, τοΙι11οιι το πι)γ ιποιιιι·ἰοε, πο ἱιιιιἱ 1 πονο ἱιι11

ἱοει:ιιποι.ι)· πο ἱο Πιο ι·οειόἱιιεε, ιπ εναι, Ρ1.·ιοο οἱ όοιι1›Β.

Βιο·ιιοι· πωπω οοπιππι·οό Πιο Πει: Ι εοπΙ: "Μι Οοόοι:

Π πἱινοπιεο ; 1)ι·. Βι°ιιῦιιι. όιό 1:1ιο ιιιιιπο ινιἱ.1ι Χ πο Μιιιιιο1ι;

από Β ιιπό 1, Μ: ΒιιεΙο, ποιο οπιιπιιποό ο). 1)ι·. Ο. 11. ΙΒΝ".

Τ1ιε)· πιο οιιιιτ1οό ω τΙιιιπΙιε ἱι·οιπ πιο, από ἱι·οπι ιι11 απο

όοιιιι·ο οοπιΡΙοἱο ποοπι·ιιογ ιπ ωιιω ό:ιἱ.:ι.

“ Ι τόπο εοπἱ. ιο Γ1οι·οποε Πιο ρ1:ιοοιι ιιι ιι·1ιἱο1ι '.1'ἰεο1ιοιι

όοιἱ όἱἱἘοι·οό ἱι·οπι πιο, πε το Πιο από: οἱ Πιο (1οόοκ

Λπιιιιιιππο; από Βι;;ιιοι· Γιι.ικοιεεοο υπο Γοιιι.ι υτοπηιιΙ)·

εοπι: πιο ο. ἱιι11 εἱ.ιιι:οιποι.ιἱ. (πιπόο 1»! Με ποπ, Πιο Δ1›1.ιπἱο

όο1 Γιαπ.) οἱ οιιε1ι ι·ο.·ιόιπ8.

“ 11ἴ1ιοπ 1 Μπι Μι 1.ιειρειο, ιιι 1850. 1 ἱοιιπό Ποιο

Τ1εο1ιοπόοι·ἱ'ε οόἰ1:ἱοπ οἱ Πιο 1.ιπἱἱπ Χοπ· Τοεἱπιποπτ ἱι·οιιι

“πε Οοόοκ :πιο ποσοι; 1ιπ1.ἱ ρι·ιπιιοό. 1 1ιιιό εοπ1:1ιἰπι ιι

ἱι·ιιιιεοι·ἱρἱ. οἱ πι)ι οο11ιιι:1οπ; :πιό 1.1ιιιε $1ιοτο απο ο οοπ

Πι·ιπιιτιοιι οἱ εονει·ιιΙ ι·οιιόιιιΒιι. 1 ι·οετοι.2οό, 1ιοινοποι·,

Μπιτ Πιο ρι·ιπι.ιιιπ εΙιοπ1ό πονο ἱ:ι1ιοπ ΡΙποο 1›οἱοι·ο πιο

ρ:ιεεοποι ιπ π·1ιιο1ι πιο οι: ιι11 όι1ἱοι·οό ε1ιοιι1ό πονο Ι›οοπ

ι·οοοιπρ:ιι·οό Μι ΓΙοι·οποο.

“ Η νωπό πονο 1›οοπ ιι οοπιΡ:ιι·:ιόνο1γ οπιιγ Νότη; το

πονο όι·πινπ οιιἱ ο. εο1εοἱ. επιτοπιοπι οἱ πιο ι·ο:ιό1πεε οἱ Πιο

ΜΒΒ., 1ιοττονιπε Πιο εἰἴ:ιἱ.ἰοπιι οἱ Πιο "οποιοι ἱι·οπι ρω

ν1οιιε οόἰ1:ἰοπε, :πιό πινω;; Πιο οἰτ:ιι:ἰοπε ἱι·οιπ Πιο ἱ:ιἱ1ιοι·ει

ειιιιι1:ιι·1)Ι οπ εεοοπό-1ιππό ιιιιτ1ιοι·ιη·. Βιιο τόπο ποιο ιιοἱ.

Πιο ο1.ήο01$ ἱοι· ιιόιἱο1ι 1 1ιιιό 1.οἰ1οό. 1 ιν:ιπτοό ἱο πόνο "Η

Πιο ι·ο:ιόιππε ειιπροι·ἱοό Μι ιιποιοπι: ΜΒΒ., :ιπό ιιοἱ ο. ιιιοι·ο

εο1οο1.ἰοπ . . . Από ἱιιι·ἱΙιοι·, 1 εΙιοιιΙό ποὺ 1ιο επι.ιείὶοό

«ποσοι όοἰιιἐ,ι πι? ιιτπιοετ ἱο εἰνο Πιο οἰἱ.:ιι;ἰοπε ἱι·οπι Πιο

τοπιο” «κι ο” Πιο οοι·ι·οοτ.ποειι Μπιτ Ι οοιι1ό; ιιπό πο,

800, 1 ἱοιιπό Η. ιιοεόἱιι1 το ειιιιπιἰπο :πιό το-οιπιπιιπε Πιο
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σντ.·ἱΙ:ἱππε οἱ ἱΙιε ἱπιΙΙιει·ε (σε ἱστ σε ΕπεεΙιἰσε ιποΙσεἱνε) εο

σε ποἱ ω τερεο.ιε οιι:εσοπε "ποσοι Ιτποντιπο πιο Ι›επι·ἰππε

οἱ οποσ Ρεεεεεε Με ίσιο οοπἱεπἱ.: Ιιεποε Με πτἰεεπ ιι

ΜΙ: εΧΡεποπιστε οἱ Ι:ιιπε πως! Μποστ. Μπα σε 1 "Με

(Μπιτ Με πενετ Ιιεεπ ‹Ιοπε ἱπΙΙΙ) το ειναι πιο ενὶοεποο

ΒοἱΙι_/οι· οπο φτάσει ενοσ τεστΙΙπε, σ·Ιιε1·ε ἱΙιετε πι τειιΙΙ)·

πιο? ΙιοΙπποε οἱ “πτωση” ο. νο." ε.ωσσπιι οἱ ενοι·Ιι 'πιο

:πεεισεά. Το πΙΙ Ι:Ιιὶε, πιο οοπ‹ΙΙΙ:ἰσπ οἱ πιτι εμε, παει·

οοΙΙπποπε επι! τσιπ;; απο, οἱ εενει·ιιΙ τοπιο, Με "τω-τω

πιο ἱπ ε ωειιπετ ιτΙιιοΙι Ι οεπ ποτά” όεεετΙΙιε.

“ Οἱ Με Διιοιιιιε·ι· Υειιειοεε, Ι σεε πω! επιππιπε πιει

εεΙἱ ιΙιε Μπιτ: ιιπά πιο Βιιιιι.ιο.

.. 'Πιο μια” ωσεί" οἱ (ι) στο οπο Ιπιτ1ιε,πε ἱσσπά ἱιι

Πιο Οσάιοεε νετοεΙΙεπεἰε, νετοπεπειε, οπο ΟσΙΙιετΙ.ιπσε, (ο)

οι. τοπικά ἱεπἱ οἱ Πρρει· Τσι”, σε ισ Με στο” ΒτΙπιππσε,

(ἱἱ5) τι τοπικά ἱειιἱ, 1.π ντΙιἱοΙι ι:Ιιε ιπἱΙσεποε οἱ πποιεπΙ'

ΜΒΒ. ἱε ιΙἱεοετιιΙΙ›Ιε, σε ἱοσπ‹Ι ισ Πιο (Μάο: ΒοΙιΙιἰεπεἱε

(Με σε" "σε σπΙιποντπ ἱο ΒιιοΙιιππππ), οπο (ιν) Πιο

ΎπΙ8πἱε οἱ δει·οωε, ἰιι ενΙιἰεΙι Ι ἱοΙΙοντ ιιποιοπΙ: ΜΒΒ.

Βεπἰόεε Ι.Ιιεεε, ποιο? Μισο Με” οοπἱ:1ἰπ τι πιι:εσ πω.

Μπι” σώστε πονο ππεπἱσιΙιΙτ ΙιΙεποεσ ιι.ΙΙ Πιο ποπ-Πετο

ιι,ι:ιιίππ ΤΑΜ ἱοπἱε, σπάει· Πιο πιιωε οἱ 1”“Με

" ΤΜ Βιιιιιπο στο (ι) Ι:Ιιε Οπτεισπιππ, ἱι·οιπ πιο Ι.Ψἱἱι·ἱππ

ωοπεεἱει·ἱεε οἱ ττΙιἰοΙι πιεπι:ἰοιι Με στενΙσπεΙει Ιιοεπ ιπποε.

--(ϋ) 'Πιο νει·εἱοπ οσιιιιιιοπΙ,ι οτιπΙ.εά σε Πιο ΡεεΙιΙΙ.ο : οἱ

ἱΙιΞε, Ι εοΙΙιιἱεά Με ενΙιοΙο οἱ ΒιοΙι'ε σε., 7157 ἰπ Πιο

ΒτἰΙιἰεΙι ΙΙἱσεεσπι: σε ΜΒ. ἱε τι. 8οοιΙ ιιι·οοἱ Ιιοετ Πιο

@πάσο εοι·ΙΙιεε πιοᾶει·ιιἰεο‹Ι ἱ.Ιιεἱι· οοριεε.-(Ιϋ) ΤΙιε Επι·

οΙεειι, ΡσΙ›ΙΙεΙιε‹Ι οι' οποιο, σπάει· πιο ππωο οἱ πιο ΡΙιἱΙοπ

επἱε.π.--(ἱν) Βοεπἱεε Ι.Ιιεεε τετεἰοπε, Ι:Ιιει·ε ἰε ω “ιο νοΙ.ιοεπ

Πιο 11εοΙσοπιιτο, επ.ΙΙο‹Ι ο] Δ‹ΙΙετ Πιο δοτσεσ.Ιεω δωσε;

Ιιε τιπΙιΙΙεΙιεο πιο”, ι·επόἱππε ἱτοω Η:: Ι ποτε ω)τεοΙἱ

επἱτποἱεά 1:Ιιε τεο.ᾶΙππε οἱ εοιιιε μπαμπα, οπο Ι πΙεο

Ροεεεεε ο σ·ππεοτ1ρτ οἱ τι ἱενν Ιεπνειι."

[Οπ ίσιο σεε πιεσε οἱ Ι.Ιιε οἱΙιει· νετεἰοπε εεε |πιο εενετιιΙ

πε-ωωωι-7 Νοἱἰοεε.]

“τι” νει·ειοπε παει· 2.Ιιο.π Πιο εἱπι.Ιι οοπτσι·,ι σε ποὺ

τισ-εεε τω? νιιΙπο σε επεπεεεεε ἱο Πιο πωπω: τοτε ; Ι.Ιιεἱι·

ιεεοιππε οι”, ἱΙιοτεἱοι·ο, σε Μπάσο: ἱστ ΙΙ: ἱε ινοτεε

Ι:Ιιε.ιι πεεΙεεε Φο πΙΙοιν τΙιεω Ι:οσποσιπΙιει· ο "στοπ ρεεε,

επι! Ι:ο πετρεἱισπἱο Μπιουτ: ἱτσιπ Πισω, οπ Πιο σωστο”

οἱ ττΙιιοΙι ΙΜ: ποιο ι·εΙΙπποε ετσι οἱἱεπ Ιιο ιιΙποε‹Ι."

" ΤΙιει·ε ἱε ειστε” τΙεπΙ οἱ Ι:ι·ιιἱΙι ισ πιο ορἰπἰοπ επιιτεεεεά

οι· Βι·. Βιινισεοπ, στο Η. πωπω Ιιο ἱστ ΙιεΙ:ἱει· ἱστ Πιο

οωοεε οἱ οοΙΙιιΙ:σι· οἱ ΠΕΒ. οπο ε‹ΙΙΙ:οτ οἱ Πιο ΜΗ: ἱο Ιιε

‹ΙΙεεοοιπἱεἀ.· ΒσΙ: ἱΙππεε οεειι·πΙιΙε στο σοι: Μοτο." στοκ:

τΙοε.ΙιΙε. Η στοιιΙσ σε ἱστ ΙιεΙ:ἱετ ἱστ ππ ε.τοΙιΙΙ:εοἱ ποὺ Ι:ο

Ιιε εσωρεΙΙετΙ αἰεο το Ι.οἰΙ σε τι οιιιιτττωτιπ; οπο "ΙΙ, 17”

ει:οπεε οοιιΙο ποτ σε οιΙιει·ινιεε σΙιΙιπΙπεᾶ, οιι:ιτι·)ι ἱΙιεω

ΙιἱωεεΙἱ Ιιε ωσεἱ, Η Ιιε πωπω »πιο οἱ ιιΙΙ. Δπ πιω ιε

οἱΙ.επ Ι:Ιιε σωσει· οἱ Με σπιτι οοΙοιιι·ε, οπο ιιΙιοτοει·:ιρΙιετε

ιιι·ερπτε στο: σιππ πωπω. Η στο” σε πεειΙεσ;Ι εππποἱ

σε σΙιτπιπετΙ τεστ”ι ἱ.ο ποσά ἱτοιιι “κι Ι:ι.Ιιοστ οἱ σώστε,

ἱΙιοεε τνΙισεε ερεοιπΙ ρΙπεε Η Ιε Ι:ο :ευρω ἱΙιε ιππἱει·ιπΙε

ωπεΙι Ιιε ἱΙιειιιεεΙνεε ρι·εοπτετε.

"ΤΙιετε ιο π οπποετ Ιεεἱ ο. οοΙΙεἱοι· εΙισσΙά ονει·νεΙσο

"στα Ιιο Ιιπε τοποσ οιι Ι.ιΙωεεΙἱ. Απο με ισ οι? στο οποσ

Πιο 1ισἱΙιοτἰἱἰεε οἱ Πιο Ιιἰ!|Ιιτεἱ "πιο στο τΙισεε ενΙιιοΙι πειτε

Ιιεεπ ΡσΙ›ΙἰεΙιε‹Ι οι· οοΙΙιιΙ:ε‹Ι ο), σΙ:Ιιει·ε, Ι.Ιιι·οπ8Ιι ενΙισεε

Ι:ιΙιοστε Ι πονο Ιιεπεπιεσ. Ι ετη 1:Ιιἱε, πΙΙ.ΙιοπεΙι Ι οοπεισοτ

ἱΙιιιΙ: Ι:Ιιε ν:ιΙιιε οἱ Χ, 1, 33, 69, οπο οἱ Ι) Ι? οἱ ΒΕ.. ΡοσΙ'ε

ΙΒρἱεΙ.Ιεε, ἰε νετ] ετε:ι.ἱ, οπο Μπιτ “το τεεἱοτπἱἱοπ οἱ οπτἱε

οἱ Ζ "σε ππ ιιπροι·Ι:ο.πτ Μπιτ: ωγ εεπει·πΙ οτιἱἱοπΙ ιιι·ιπ.

ειρΙεε ποτε ἱοι·ωε‹Ι οπ επωοὶεπἱ πιο. Ιιεἱοτε Ι Ιιεε:1π το

οοΙΙο.Ι:ε, οπο τΙισε Ι απο Ιιὶπάετε‹Ι ἱτοπι εεί:ἱωο.Ι:ἱπε ΜΒΒ.,

Με., Ιιοοπσεε ἱΙιειτ ποτε οσππεοΙ:εσ τοστ πιο σπιτι ΙπΙιοστε.

" ΤΙιει·ε στο ιτιο.π7 εσΙήεοἱε οἱ ιπΙ·.ετεεΙ: οΙοεεΙΥ ΙΙπΙιε‹Ι

ινἱΙ:Ιι Πιο τετι·σερεοι: οἱ πιιι ινστΙι ; ΙΙ: ειπε “σε εποε Ι.ιτοσΒΙιι:

ωε ιπΙ:σ οοπιιεοἱΙοπ Μάι ΙΜ: Ψτι·1·1·1ι, Πιο σεισμο οἱ

Οι·ἰεεΙ›ποΙι, «οι ενΙιοιπ Ι πιο ωποΙι ἱπἱει·οοσι·εε, ποιο ισ

Β.οωο ππά Β:ιεΙε. Τοσο, οσο, Ι πιει: 8011012, ποιο Ιος”

οπἱειΙ 8ο ωε, "Μι τιισοΙι Ιιἰπάπεεε, Ιιεἱοτο Ι ΙοἱΙ: ΕπεΙοπ‹Ι,

,Μοτο "πιεσε ΙΙἱ88. Ιιιιο ποπ τιιἱετιιΙ:ετΙ: οπο ἱπ ωστε

1·εοειιι: Ι:ἱπιε, Ι "σε εποε σκοποί: πιω ποοσπιπἱεπεο "Μι

ΕΛο111ιππι‹, Ι.Ιιε πτεἱ τυπο σώσω ἱτι·εερεοι.ὶνε οἱ στοι

ἱἱοιιο.Ι πσἱΙιοι·ὶΙ.ἱεε, οπο "οι Τ1εοι11·:Νοοπτ, Πιο πσΙ›ΙἰεΙιοι·

οἱ πο ωππ,· πποἱεπἱ ἱεπἱε. Απο πΙΙ οἱ ι;Ιιεεε, εποετιΙ1 Πιο

Ισα, οπο πει: ἱΙιεεε σου, Ιιιιἱ @Μπομπ οπο Μο1.2Ι1, “ιο

επει:ο‹ΙΙ οἱ πιο νιώσω, Β.επι-:·ττ.1 οἱ νετπω, Βιντεο

οἱ ΙΙΙσπἰοΙι, Οπι·‹ΙΙππΙ Δοι·οι1, οπο απο" Μπι νΙιοιιι

οοΙΙιιἱἱοπε σε." ΙιτσσεΙιΙ: ιπε Ιπἱο οοππεοἱἰοπ, πονο, ίπ

ἱΙιεεε ἱειντ ?εστω τιπεεεό. πιο” ἱτσιπ ἱΙιἱε ιιτοεοπἱ οπτΙ.ΙιΙ7

εοειιε.

"Ισ “σε οοσπΙ:ι·)ι, πΙεο, οι)7 Μποστ οἱ οοΙΙιιΙ.Ισπε, εἱο.,

Ιιεε Ιιεεπ ω ωε Πιο οοοπειοπ οἱ Ιπιστοοστεο Με εοΙιοΙε.τε

ποὺ ο ἱεσι ;-οἱ Ι:Ιιοεο οπο ω” Ιιο ερεοΙΙΙστΙ, ΙΙιε Ρπἱτιο.ι·οΙι

οἱ πΙΙ οπο πονο Ιιοεπ οοοιιιιιεθ. "Μι Μετα! Μἱοτπἱιιτο,

1)τ. Βοπτιι." °

. Ρ1·ἱιιἱε‹Ι 'Σεπτ, κι. 165-Ι78.





ΑΒΒΒΝΙ)Α ΑΝΙ) ΟΟΒΒΙΟΕΝΒΑ.

ΙΝ Πιο ΙπΠ·σάιιοΒοη ΝσΠοο το Ρσ.τί: ΠΙ. Όι. Τι·οἔεΠσε Ρτσπιἰεσά το σοτπΡΙστο Με ινσι·Ι: ο), ειΠήσἰπἰπ8

ιιό.ἀἱΠοπιιΙ ονιάσπσσ. "Τικ οσΠειΠοπ οι' Πιο Οοάσπ δίπσ.ἰΠοιισ ιπ Πιο θτσεΡοΙο," πο τιποτε, "σαι οι”

Πιο Οοάσπ νιιΠσππιιε ίπ δι. Μειωσα, Μιά δι. ΜΜΕ ίι·οπι Πιο ΡιιοΗΠισά οάἱΠοπ, "ΠΙ, ί:οεσΠιστ ινἰΠι

οΠιοι· πισ.ισι·ιο1σ πω; οι στο ιινειἰΙσ`σΙο, Γοι·ιπ ιιπ ιιπΡοι·Πιπτ ειιΡΡΙοιποπτ το Πιο πιάσω ι·σιιάιιι8ε. Ι ΙισΡο

το σο πωσ το Ριἱιι1: Πισω Α‹Ιᾶεπάσ ίπ ειιοΙι ιι ί'σι·πι Μιά σ.ι·πιπεοιποπτ τι” Πιο), ιπ:ι)· σε οσπνοπἰοπΠγ

ποσά Μιά οοιπμιι·σά ννἰΠι Πιο πιάσω ι·σιιάίπεσ ειι`ο]σἰπε‹1 το Πιο ται. 'Πιο οικείο οοιιΠιἱπἰπε ειισιι

επΡΡΙσπισπαι17 σσΠο.Ποτισ ΜΗ, Πιοι·σί'σιο, σο οοινπ Βοιωτικά» ειιιά Πιο), ΜΗ σε ειΠ.σοΪισά το Πιο νοιιιιπο,

"ποπ Ειοιιπά, ίπ οιιοΙι ο. και), Πωσ Πιο μεσο οι' οιιοὶι πι” Πο οΙ›σιι τοεσΠιοτ; ἰπ Πιἱσ ιπειπποι· :ΠΙ

ἰποοπνοπἰοποσ οι' Πιι·πἰπε ἴτοπι οπο μια το οπσΠιοι· οι' Πιο οποιο νοΙιιιπο ινἱΠ σε οονἰειισἀ.” Α ώσπου

εΠιιεπισπι το Πιο ειιπισ σίΐεο!: ἰε Ρι·σίὶιισά το Η” ιν., οποιο Όι. Τι·σεοΠοε Μάο : “ Βοειἰάοε, Πισω "Πι

σο ιιιιοΕι οοποοΠσπε οι' Πιο σ‹ἰἱΠσπ σε 1 πονο ιπιιάσ ίι·σπι πι? ο” οΒιιοτνσΠοπε, οι· πονο ι·σσσινοά

Πιι·σιι81ι Πιο Ιππάπεεε οι” σΠισι·ε." Δε ΜΒ σε πωωω, 1860, Με @Φωκά το ιπσ Πιο εοιπο ἱπτσπΠσπ

οι, ΙσΠοι·.

Πιινὶπε Ιισσπ “Παω ιπί:σ οοιιποσΙ 18, Η". ΤτεεοΠοε 1·σεΡεοΠπε Πιο έστω από σοπισπΠι

οι' Πιο σοποὶιιάἱπε οι· ειιΡΡΙοιποπτειτγ Η” οι' Πιο οιἰἰΠοπ, Ι νοπτιιτσά το αφτι ΠΝΑ: Πιο ιιι!:οπΠσπε

Πωσ ιιἱΒοἰθοά ο] ])ι·. Τι·ο8·οΠοε Πιοιιω “ΠΙ σο σιιι·ι·ισά σοι: σε ίπ σε πόδι” οι: ΐσιιπά ι·οσ.εοπιιΜγ

ΡοεεΠΠε; :πιά 1 ιιπάσττοοΙε κι Μπι!. οι” Βοιωτοι σιιΡστἱπωπἀοπσο οί Πιο ρτσΡοιπιΠοιι ιιπά Ριιο1ἰο:ιΠοπ.

Ήιο εισαι. ΜΠΕ οι” Πιο1ιι`οοιιι·, Πιιιι; ἱε, Πιο οοπιΕιΠιιΠοπ ιιπά ειι·ι·σπ8σιποπτ οΐ Πιο ονἰ‹ὶοποο οί' θι·οοΙ:

ιιποἱεΠ 3188. ιιπό. πιο" οι' Πιο οσττσεροπἀἰπε οοπσσΠοπ οι' Πιο με", Η: Μπι ποοσσειιι·γ ιο σπΠ·ιιστ το

οΠισι· 1ιοπάε; Μιά Πιο ΠΠ: 1ιειε Ιισσπ Ροι·ίστιπσά ινἰΠι :ι‹1ιπἰι·ιι`σΙσ πιο] Μιά ιπάιιοτητ η Πιο

Βον. Δ. τν. Βτι·οσπο, Ρώσο, οι' Οοι·Ριιει ΟΙιτἰεΠ ΟοΠοΒ·σ, οιιπισι·ἱ‹1εσ. Ονστεἱ8Ιιτε ποΠοοτ1 ΜΠΕ: Με

1πιιπιιιιοι·ἰΡτ απο ιιι ι”, ιιιιπάσ πονο Βοοπ οστι·οοϋσ‹1 : ε),στοπιιιΠο νοι·ιθοιιΠοπ ισ ιο Μάι), ποοσεε:ιι·)7 το

ουσ, πιω ιιπάοι· Πιο οἰι·οιιπισΠιποσο ωΡωοσωωθ. -

'Πιο ιιΠιιοετ Ιἰπιὶτε οι' σάπιισειιοΙο Δἀάσπάσ. ποιο οι οοιιι·εσ ι·ἱ8σι·σιιιΠγ ίὶιισά ο), Πιο ΙιπισΠοσ οι'

1):·. Τι·σεεΠοε ΙιἰπιειοΙΕ 'Πισω οσιιΙά Βο πο οιισεΠσπ οι” ἰπΙ::σάιιοἰπ8 Πιο ι·σσ.άιπΒιι οι' Πωσ σιιι·εἱνσ Μ88.,

οι· Πιο οιιοΠιΠοπο οι” Ισια Έ'ειΠισι·ε Πιιιπ Πισω το ινΙιοπι πο ιιΡΡεσΙσἀ. Βιιτ ενω ινἰΠιἰπ Πισω Ιἰπιιτε

εσΙσσΠοπ ποιο πιοπι11] ἱπάἰΒΡοποιι`οΙσ. Ποπ), @Πωσ οι' ονἱάσποσ Μπι πωπω ππάσιι”οιοἀΙΥ Μεινε ίσιιπά

ιι ΡΙιιοσ ιπ Όι. Τι·σἔσΠεε'ε οι·ἰεἱπιιΙ σΡΡιιι·ιιιιιιι, Μιά Πιο), οσοπ Ιιτιονι·π το Μπι οι; Με”, οοιιΙά ποὺ οι:

Ρι·ἰπτο‹1 ἰιι ο. ειιρΡΙσπισπι νιωθω ἰποτοσ.εἱπε ιτε ειπε Φο ιιπ @Φωτ άἰεΡι·ορσι·Ποποιο ισ Πιοἱι· Μισο, Μιά

«νιώσω δινω;; Πισω ιιπ ιιπιπσι·ἰισ‹ι ποιά. ΓιισΠτ.ἰσιιιι Ρι·σπιἱιιεποσ ο), Πιο σοσιάσπτιιΙ @ΜΜΜ ίι·οιπ

Πιο ευ110ΠΠ οποιο· οἱ ονἰόσιιοσ. 'Πιο σὶιοἱσο «πιο ιιικινοἱόο1.›ΙΥ σστποινιιστ στ`οἰιτση·: ΜΙ: Η. εοσπισ‹1

Με" Πιιιτ ει σιιΡΡΙοιποπτ ΠιοιιΙά σε Ρι·ονιάσει Μάσι· Πιοεισ οοπιΙὶΠοιιε Πιιιπ Πιιιτ. Η: ΠισιιΙά πω Ιισ

Ρι·οι·ἱάσά οι: ΠΙ.
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0011 11018010 110110 01100000 1101118 011000)1 11011 10Ρ10000100 10 01. '1108011000 0110010100.

10 1101111110 1110 1101110110 011011000 10 1110 0011101· 11111010, 01. '11080110 10100000 10 11100000 111011

. 01100000 0010111010”. 110 001110 00000 1101110101· 110 01 11101 01011001100 11110080, 01 1101110110 01 11110080

10000 0000001100 00111 111 1010 111000. '11110 01110101 111000 010 10110110 10010100 01 011800, 1101100110

10 1110 Β0000101100 0011010, 1101 11110100 10 1110 011ΡΡ1001001 1111001100 10 1110 1001100010 10111100 01

1101100010 ΒἰΜ01|1000 .10111100 0011 10 1110 0010000 001100 1111 0100101, 1111111 11 1011 0011110100

0001111010; 0011 1110 811100 1010100 01 1110 2100111000 01 Ε1100111110, 40011110000 000 1100010100

1111100. 1111001 1858, 0000 01101 1110 100110 01 1110 111101 11011, 1 1101100 10 0000 111. '1110801100 0111

01111 00100 01 01100000 0011100 11010 00010 01 111000 0001000, 000 111011 11010 0011110100 1111 11110 10

1110 100101 1110 0011100. 10 11101111, 11. 111, 110 1011100100 1110 1011101100 01 110108· 00 0011180000 1110

00110011000108 00100 00 1110 Γ1101 131111. 1 11010 0000101011”7 11100801 11 11001 10 1110 0000 01 0 1111111011·

0011101111 11110 011800 10 100011 01011 0001110001 0110101100 00100 10 1011 0110 10018100, 0000111 0. 1011

01 1111110 0011080000 101010000. '1110 10001080 01 1110 8111100 1100001110 11010 0011011100 1000 0011000111011,

  





:31 Δ.ΒΒΒΝΤ)Δ ΔΝ!) ΟΟΒΒΙΟΕΝΒΑ.

οπο. ππάοτ Πιο οἱτοπιπποποοο ο 8ο1οοτἱοπ ίτοπι Πισω οοΠοοτοό. ο.ΡΡοπτοά το οπΒοο. Α ΐοπ πάθ.ἱΙ:ζοποΙ

οτ πιοτο οοττοοτ του.άἱπεο πονο Βοοπ 8ἰνοπ ίτοπι δποι:ιπ Μοτο", οπο ΟΙοπιοπί:ἰπο Ηοωιιω (οοΡοοἱοΠ)·

ο.οοοτάἱπε το οπο Οοᾶοπ ΟΜ:ο]:›οπἰο.ππο άἱεοονοτοά ο), 1)τοοοο1), ππά οιι1ιοτ οπτ17 ππΗιοτἰτἱοο ποσο.

οἰοπειΙΙ)7 οιτοά τη Ώτ. Ττο8οΠοο. 'Πιο το” οι' ΟΠιτἱοπ Ιιοο Βοοπ πιο.τοτιο117 οἙιοπεοά πω), τι), Πιο

οο11ο.Ι:ὶοπο οί' Παπά: ο. τοπ οο1οοΒοἀ οοττοοποπο Ιιοπονοτ, ποπ ο.1ποπο οοἰποἱάοπί: "οι ΗπττοΙ'ο οππ

το", ποτο οἱ] ΗΠΑ: τι ποπ Ρτοοποποιο το ἰπττοἀποο. Η ειἘιοπ1ά Βο ππάοτει:οοά Μπιτ ο. “οποία οι” ο.

Ρειττἱοἰ;ἰο ο.πτΙιοτἱΙ:Υ ἴτοπι οπο τοοό.ἰπε το ιιποτἙιοτ, ονοπ πΙιοπ πο Μ88. πιο τποπτἱοποᾶ, ιο πωπω-γ οπο

το ίτοοιι οπο ποττοτ ω°ωωοπω, ποὺ το οττοτ ἰπ Πιο οτἱΒ·ἰπο1 οτο.τοπιοπτ.

Ροπή: ν οοπΒοἱποᾶ οί: πιο οπά ο. οπο” ΙΜ; οι' Εττοι:ο ἱπ |οπο το” ππά ποΕοο οί οπτ1ἰοτ Ρο.τί:ο.

ΟΙ:1ιοτο ποτο οποοοοποπτ1)τ οοιππιππἰοο.Βοά το πάτε. '1"το8οΠοο ο), νο.τἱοπο οοττοοποποοπτο, ππά οιιΡοοιπ11ϊ

ο? Ρτοίοοοοτ Βετο. ΔΗΜ: οί' Οο.πιἙιτἰάεο, Π.8. 'Ηιοοο νο.τἰοπο οποτε, τοεοτιιοτ πιώ οποἙι πο 1 πιο

πιποο1τ' ποτοά, απο ο. τοπ ἱπ |οπο Αποοπ1γΡεο ίοτ 'απο ΒποπΙοάΒ·ο οι' @οι 1 οπι ἰπάοΜοά το Με

8οτἰνοποτ, πονο Βοοπ όὶοί:τἰΒιι1:οό. ππιοπ8 Πιο Δάτἰοπἀο., ιιπἱπιποτ8πιπϋ πιὶοΡΙο.οοιποπτο οτ οπιἱοοἱοπο

οί' οοοοιιι:ο, Βτοο.ΗιἱπΒο. ππά οπο Πιο `οοιπ8 πο81οοτοἀ. Βοοἱάοο οποτε οι' Πιο πτοεο, Ι πονο νοπ€πτοτ1

ω οοττοοτ οτ ιποάιτ)7 οοτπο οτι·οποοπο επιτοτποπτο οΐ ονἰάοποο, οποια πΙιἰο1ι τΙιοτο οοιιΙά Βο πο ὁ.ἰτΪοτοποο

οί' οΡἰπἰοπ: “πιτ 1)τ. ΤτοεοΠοο ποπ1ἀ πονο πἰο1ιοἀ οποΙι οοττοοιἱοπο το πο πιπάο ἰο ο1οπτ, ίτοπι οονοτο1

Ροοοο.8οο ίπ Ιοπ:οτο τοοοἰνοά έ'τοπι Ιιἰιπ ό.ιιτἱπ8 Πιο ρτοετοοο οι' Με ποτΙτ. Ιπ οπο οί' τΙιοπι πο πτἱτοο :

"Ι ππι ωσεί: επι οι' τ.Ειοτπ" (οοιπο οοττοοτἱοπο οοπτ το Μπι), "ονοπ Η' πιο), πο οοπνἰοϋ πιο οι' ονοτ

@πιο : Επι: Ι ΒοΙἰονο ήπιο ποπ πἰΠ ππάοτοπιπά τιιο Ιτἱπά οι' Μπιουτ πιο Η: ποπ Βοοπ το ποὺ πιιΙ:Ἐιοτἰτἰοο

το8ο1:Ιιοτ, οπάοο.νοπτὶπε το τονἱεο οΙΙ, το οοΠοοι: ιπποΙι “πιο Με! πονοτ Βοοπ οοΠοο!:οά, από το ΜΜΕ οι

ἰπΙ:οπ ποπ από. Ιποἰό οττοπεοπιοπτ." Οπ13· τΙιοπο πΙιο πονο Μιά οοπιο οπΡοτἰοποο οί οἰπιἰΙο.τ τοπιο

οο.π Ρτοποτ17 πΡΡτοοἱπ€ο Πιο Ιιο.ΒἰϋποΙ ποοπτοοπ οί 1)τ. ΤτοἐοΙΙοο,ο οωτοιποπτο οί' ονἰάοποο, τιο£πἰΠι

οΕοπάἰπ8 Με ΓοἱΙπτο οτ 1ιοαΜι οπό. ογοοἱεπτ Ι'οτ πιοπ)· Βετο; απο το ίτιιπ1:ποοεἰπ ποΙτποπΙοἀεἰπ8

οποτε ποπ οοπο1 το πιο απο ἰπ ονοἱάἱπε τΙιοπι.

'Πιο οιἰάἰΒἰοπο οπο οοττοοτἱοπο οποιτοπ οί ήπιο πιτ πονο οοποοτποά οπ1), πιοι.ί:οτο οἱ πω: Πιο? ατο

οπ1οτεοπιοπί:ο ειπε!. τοο!:ἱΒοπτἰοπο οι' Πιο ονἰό.οποο ίοτ Πιο οοποττποτἱοπ οἱ ο. τυπο. 'Πιο το” “επί

τοτπιοά η 1)τ. ΈτοεοΠοο πω”, οτι πιο οτΙιοτ παπά, τοπιπἱπ ππτοιιοΙιοά, πωιοπε!ι Ιιο ποπΙά οοτπιἱπΙΥ

πονο πιοᾶο οΙτοτοτἰοπο ίπ Η: Μιά πιο που” οί' οττοπ8θι Βοοτι Ρτο1οπεοά. Ήιοτο ιο πο τοο.οοπ, πιο πιτ πιο

Ι επι αποτο, το οπΡΡοοο Ηιο.ἰ: οἰτΙιοτ πιο 8οποτο.Ι πτὶποἱΡΙοο οτ πιο τιοπο τοοποοτἰπε ποτι:ἰοπΙοτ

ππ$1ιοτὶΕἱοο ιιπάοτποπο επ), ο.ΡΡτοοἰο`π1ο οιιοπεο. Με Πιο ΡιιΒΙἰου.1:ἱοπ οι' ποπ τοο.άἰπεο οί' πιο οΙάοεί:

απο ποπ ΜΒ. (Β), ειπε! Πιο ποοοπιὶοπ οι' ο. ποπ ΜΒ. οοιιο.1 πι Μπουάτ? ππά οοοοπά οπ17 ἱπ τοπιο (Η),

οοπ1ά ποπ τω το άἰοϋπτἙι πιο πο.Ιοποο ο! ονἰᾶοποο ἱπ τπο.π), ΡΙοοοε; υπό. ο.οοοτάἱπΒΙγ πο ἰπτοπἀοἀ

οι: Πιο ο1οοο οι' Πιο ποπ; το ἰπάἱοιιί:ο Πιο ο1τοτοτ.ιοπο π!ιἱοἙι πο ποπΙά ποπ πιοΙι το πιττοἀποο ἱπΙ:ο πιο

Ρτὶπὲοό. το” οτι ο τονἰοπ οί' Πιο οπΒιποπί:οά ονἱάοποο. Η ιο πιοπίτοο1:ΙΣτ ἱπιποοεἰ`οΙο ἱοτ απ), οπο ο1εο

το οπΡΡ17 ο), οοπῇοοϋπτο ο Ποτ οι' Πιο τοποιπ8ο πΙιἱοΙι 1)τ. ΤτοεοΠοο πιἶ8]ιτ Βο Ρτοεπιποο το πονο

πωπω το οοττοοι: πιο Η: οοοτποἀ ποττΕι πΙιἰ1ο το άἰοϋπΒιιἰοὶι Β), οοτι:ο.ἰπ Μπήκε τἱιοιιο τοπ‹!ἱπεο,

οπΡποττοό. Βγ ίτοοἘι ονἱάοποο, πιιιοΙι ποτο ΙἱΙτο17 το πονο οοοτποᾶ το Μπι οτ Μοτο: παπι), οι' ποτἰοπο

οοπεἰἀοτοτἱοπ οπ ο. Επτά τονἰοἰοπ.

'.Ι`πο ΙοτΒο οΙοοοοο οι' τοοάἰπεο ατο Με ππιππτΙιοό.; Πισω πΙιἱοπ πο Μιά πἱτοπάγ πάοπτο(1

οΒοο1πτοΙΧ, ππά Πισω πΙιἰοἘι Η οοοτποά ο1το8·οτΙιοτ ππΙἱΙτοΙπ ίου" πο ποπΙά πονο ἰπ οτι? ποπ τοοοἔπἰοοὁ.

- ιο

η”.--....-.ιι..-..





ΔΙ)1)ΕΝΒΔ ΔΝ!) ΟΟΒΒΙΟΒΝΒΔ. Μετά

Βοϋποοιι τΙιοεο “το οικί:τοιιιοε Πο (στο στιιοτ σΙσεεοε οί τοσάιιιιτε, Ι:Ιιοεο ινΙιιοΙι Ιιστο Μοτι σΙτοσάγ ποσοσ

@οι Μ Βτ. ΤτοδοΠοε σΙοτιδ Μάι στΙιοτ σΙτοτιιστἰνοε σε οιτ1ιοτ ΡτσιισΒΙο οτ Ροεεἰ'σΙο ισ σωστο σσεοε,

οσο Πισω ιντιίοΙι, Η.ισιι8Ιι 1ιωιοττο άἱεοστάοἀ, ιιιιοΙιτ των Ιισνο σΡΡοστοἀ το Ιισνο σε Ιοσειι εσιιιο τἰΙ:Ισ

το σάιτιισειστι. ΤΜ ιιιστΙ:ἱιι8 οι' τοσάισ8ε οί οσο ίοι·ιιιοτ οΙσεε ἱε Μοτο”Ι σ ειστοιιιοιιτ οι' ίσοτε, @ο ίτοο

Ετσιιι σ11 ιιτισοτι:σίτι87. Ρτιιιιστγ σΗ:οτιιστἱνο τοσάιιισε, Μισο ἰε, τΙισεο "Μάι Μπα ισ 1)τ. ΤτοεοΠοε,ε

απο τιτσΡοτ, στο ισούται τ: εοοοιιάστ), σΠ:οττιστινο τοσό.ἱιιτι·ε, Μισο ισ, Πισω ιν1ιἱσ1ι ετσ.ιιά ἰτι Με ιιιστἔιιι,

οτ τν1ιἱσἙι οοιιειεσ ιιι οσο σιιιἰεεἰοτι οι' ινστάε εί:σιιάἱτι8 ινἱτὶιἱτι Ιιτσο1τοί:ε ισ Με τοστ 1ιτοΙιοτ, στο σπιτικά (Τ.

ΤΜ ΜΜΜ οι' Πιο εοοοιισ άσσο οι' @Μωβ οιι Πιο σί:Ιιοτ Ιιστι‹1, Πωσ ἱε οι' Πισω ιτΙιὶοὶι Μονο Μεσοι-ω

Ισια! :ιο ΡΙσσο ἰιι στο" 1)τ. '.ϊ'το8οΠοε'ε τοστ οι· Με ιιιστοἰτι, στο ινΙιἰσΙι Μ ιιιἰΒΙιτ Μπι σοιιεἰετοιιιΙχ

@Διοτι στι ίσιο οἱτὶιοτ τοστ οτ τιιστεἰτι οτι τονἱοινἰιισ; Πιο σιιΒιιιοιιτοό. ονἱἀοιισο, ὶε ιισσνσἰἀσιιὶγ οστι

άοσιπιτσ1: Πιο), στο ιιιστ1τοσ.1. ΤΜ οΙισὶσο Με οι' σοστεο Μοτι τσ8ιιΙστο‹1 Το), |οσο σιισΙσωτ οι' Βτ.

'Ι'τοΒιοΠοε,ε σιντι Ιιτσοτἱοο ισ στΙιοτ 1ιστι.ε οι' Πιο Ποστ Τοετσιτιοιιι:; σιιά Η: Με εοοσιοἀ Μάσι· το πιστΙτ τσο

πιστηΓ Μειώστε τΙισιι τοσ («σου Πο ινσιι1ά τιτσΕισὶιΙδ| οιισιιετι Ιισνο σιτοιιι:ιισΙΙ)7 το)οστοά σ σοιιεἱάστσὶιΙο

ΙιτσΡστί:ἰοτι οι' Πιο τοσ‹1ἰιιεε τΙιιιε ιιιστΙισά: σοι ιιοτιο, 1 "ο", στο ιτιστ1τοτ1.ινΙιἰσἰι Ιιο ντσιιΙά σοι: 1ιστο

άισιι8Ιιτ ινστΗιΥ οι: Με; οι' εοτιοιιε σστιεισοτστισιι. Β), Πιτ Πιο ει·τοστοτ τιιιιιιΜτ οι' Πιο πιστΙτε ἰισνο

Μαιο Ρτοίὶιιοθ. Β), Ντ. ΒΙ:τοστιο σι: Με σιντι άἱεστοσἰοιι, ΜΑ: ισ σσοστάστιοσ πάτο ειιεςεοετιστιε σίΐοτοἀ ἰστ

Με ειιιάσιισο, Μιά Ι στο τοετισιιεισιο ί`οτ Πιο (1οοιεισιι ισ πιστη, όσιιΜΐιιΙ οσεοε Μιἰοἱι Μ ινἰεὶισά το τσΓοτ

το πιο, σιι‹1 ισ εσιτιο στΙιοτε, σε σΙεσ Εοτ Πιο σπιτικο Ιιτσίὶιτοἀ το τοσ‹1ἰσεε ιιστ ειιιιτιοτΙ:σ‹1 τι), ΓτοεΙι ονἱάοιισσ

ίτσιιι ιιιισἱσΙ ΜΒΒ.

'Εισαι σωρο", Πιο τιιι.τΙοι στο σκοτώσει το εΙιοιν Πιο Ιισἱιιτε ἱιι ιτΙιἰοΙι Η: σσιιιισσ Μ εσί`σ1γ

σΒὶτιιιοά Μισή: 1)τ. ΈτοεοΠοε "οι 1ισνο Βιισ1.1)Γ τοτσιτιοσ Με τοστ, στ τοστ Μιά ιιιστοἰιι οοιιιὶιἰιιο‹1,

οτισιτο17 ιιιισιισιιΒοσ. Με ίτσιιι Πιο ιιστιιτο οι' Πιο οσεο Πιο)7 οσιιιιοτ ἱτιἀιοστο, ἰοτ ιι ιε ιισ1: ΡσεεἰΒΙο το

άιιτιιιο, "Μι στιιοιιιιι: οι' σΙισιιἐι·ο, Η” στης Μ ννοιιΙά Ιισνο Ιιτοἰοττο‹ι το ιιιστοσιισο. Ύν!ιοτσ Μ ιιτἰιιι:ε

σΙσοττιστίνο τοσεΠιι8ε, Πιο οίῖοστ οι' Πιο ποιο· ονἰἀοιισο (ιιιστ1ιοσι· στ (ή) ποσοι Μοτο Μοιι οΜιοτ (Ι)

ιισιιο, οι· (2) Πιο ειιιιιιτοεεισιι οι' Πιο εοσσιιάστγ τοσάὶιιΕ. στ (8) Πιο ιιιι:οτσιιστιεσ οι' Πιο Ρτιιιιστγ στι‹ι

εοσοτιάστγ τοσ‹1ἰτι8ε, στ (4) Πιο ειιΡρτοεειστι οι' Πιο μάσκα), τοσ‹1ἰιι8. Δω! ισ ΠΜ ιιισιιτιστ ιν1ιοτσ Μ

Με τισ ο.Η:οτιιστἱνο τοστ1ιιιεε, Πιο Θεσσ οι' Πιο σον ονισοιισο (πιστ1ιοσ Ξ) ποιοι” Ιισνο Μοιι σἰιιτιστ (1)

ποσο, στ (2) Πιο ἰιιιιτσἀσσ1:ἱστι οι' Πιο ιιοιν τοσάιιι8 σε εοσσιιάστγ, οι· (8) “ο ιιιττοάσοτιστι σε 1ιτἰιτισττ, Πιο

Ρωσσια τοσάἱιιε ΜοοιιιἰιιΒτ εοσστιάστγ, οι· (4) Με ἰσττοἀιιστἱοτι σε Ιιτἰιιιστικ Μάι ειιΡΡτσεεἰσιι στ Πιο

Ρτοεοιιι: τοσάἰιιε.

Η ἱε τσάι), ιιοσοεεστ7 το σἀά τοστ Μτο σε οΙεοινΜτο, (στ ιιιεισιισο ὶιι Πιο εσΙοοϋοιι οι' οεττσστε (στ

Πιο ΡτσΙοεοιιιοιισ, Ι Μινι: Μοτι οστοἰιι1 σοι: το σΙΙσιν σιι)7 στἰτἰσσ1 νἰοινε οί ιιιγ σιντι το οΧοτοἰεο ἰιιΒιισιισσ

ονοτ Πιο 1ιστι‹Πἱτιε οι' Πιο πιστοτισ1ε Μέσω πιο. :Η ινσε σ ο1οστ άιιί:7 το σἱιτι οι: πωπω;; τΙιἱε οστιο1ιι‹1ἰιι8

Ρω σε οτοΙιιεἰνο17 τορτοεοσὺσ£ἰνο οι' 1)τ. Ί.'τοεοΠοε'ε σιντι Ριιτροεοε σἶι‹1 νἱοινε σε ιτε Ρτοάοοσεεστε,

ινΙιοτΙιοτ Ι σΒτοσ‹1 Μάι Πισω ἰιι σι] τοειιοοτε οι· σοι. Οτι |οσο στΙιοτ Ιιστι‹1 Πιο πιει; ινσιιΙσ Μονο Μου

οιιιΜττσεειιι8, σιιά ροτιισΡε ιιιιΜοσιτιἰτιιτ, ΜτΙ νο ‹ΙἰΒ'στοά ίιιιιάσιιιοιιτσΠγ σΜιιι. Πιο σοιιιτιστστίνο τιιστιτε

οι' ίσιο νστἰσσε σιιιΙιστἰτὶοε ί'οτ Πιο τοστ οι” Πιο Νοιν Τοεισιιιοτιτ.

Η ινσε 1)τ. ΤτοεοΠοε'ε Μι, στ νστισιιε εισεοε ισ Πιο Ρτοεοοιιτἱοιι οι” Με ιισἀοτΙ:σΕἱιιε, το ειι€01·

ΙσἰετοΙιτοεοιισιτἰσιι ίτοιιι ἀϋῖστοιιτ σιιστι:οτε Μάι τοεΡοοτ το Με σἱτιιε, Με ιιτἰιισἰριοε οΐ "σωστο, οσο





ΑΒΒΙΏΝΒΑ Α.Ν1) ΟΟΒΪΠ(ΗῦΧΠΔ.ΧΧΧϋ

Με Ροι·εοιιοΙ Μάιου” ιιΡοιι Μ88. ΝοἱτΙιοι· 3ιιεἰιἰοο Ιιονονοι· το Με ιιιοιιιοι·), ιιοι· Πιο Με” οέ` εοιιιιά

οτἰτἰοἰετιι ΜΜΜ Πιο Ροι·ροτιιιιτἱοιι οι' οοιιτιονοι·εν ιιι ιΜε ΡΙοοο: εο Μαι: 1 Ιιιινο ΗιοιιΒιιτ ιι @οι ιη

τοΡι·ἰιιτἰιι8· Πιο εο1οοτἰοιιε Ποιο Με οι:Ιιοι· ιν1·ἰτἱιιεε το οιιιἰτ :111 “Τα” ΡοΙοπιἱοο1 πωπω, Μιὰ ου οι),

οπο Ραπ το τοΐιο.ἰιι Ποιο πιο, ο.αοιιιΡΙ: οι: νἱιιάἰοο.ϋοιι. Πιο εοι·νιοοε το Πιο οΧοοι Κιιοιν1οόεο οι' Πιο

Νοιν Τοειαιιιοιιτ στο ιιΙι·οιιά_γ Μιτου :πιά Μοτο Μάο!! ιιτιἀοι·ετοοιὶ τΙιο.ιι Πιο), ποιο ο. Ιον μια” ιιεο,

:πιά οιιιιιιοτ Γο.ἰΙ εε |ήπιο εοοε οτι το οΜ:ιιιιι ο11 ἀιιο ιοοοΒιιἱιἰοιι. 'Πιο ιιιοτιιΙ οιιιιΜιἰοε 01' Με πνοι·1: εε :οι

οάιτοι·, ειιι€1οιιοεε οι' ο”, Μο0%ωδ απο, οπο Πιο Ροι·εἱετοιιοο οι' ἱΜΠιἰιι1 ί:οἰ1 ενΜο1ι :ιιονοι· τοΙοΧοι1

ιιιιάοι· όιεοοιιι·οεοιιιοιπ, οσοι”Τ ινοιιΙιιιοεε, οι· επι· οιΙιοι· `οιιι·οοιι, οι”, Με ΜΗ: "Μι οιιιιιιΙ οοιιΒιιοι;ιοο το

"παράκτιο άἱεοοι·ιιιιιοιιί:.

Γ. δ. Α. Π.

" Πο ιν!ιο ΗΜΜΥ εί:ιιιἱἰοε Πιο Ρι·ἰιιοἱΡΙοε από. ίοοτε οι' Πιο ΤοπιιιιιοΙ Οι·ἱτἰοἰειιι οι' Πιο Νοκ Τοεί:οιιιοιιι:

ενω Μιά Ηπα Ιιο Με Μερικά ἰιιίοι·ιιιοιἰοιι ιιοι: οιι οιιο ειιΜοοτ ιιιοι·οΙν, Με ιι1εο οιι Μαιο" ΜΙ οι' ιΙιοεο

Ηπα :άπο το Πιο |ιι·ιιιιεπιἰειιἰοιι οι' Βοι·ἰΡι:ιιι·ο Ποιο Πιο ιιιιγε οι' Πιο .ΑΡοετΙοε; Ιιο ΜΗ ιιονο οΜο.ἱιιοά

“Με Μιιά οί' ἱιιετι·ιιο1:ἱοιι τνΜοΙι ΜΗ Μιμή: Βο11ι ο. Μ·οο.:Μι Μιά ο. ιΙοίἰιιἰ£οιιοεε το οι! Με ΒἱΜἰοιιΙ

είιιιάἰοε; Μι ΜΗ Μι Ισά ἱιιτο ο Μιιιὶ οί' ιιιιοοιιεοἰοιιε οοιιιιοοιἱοιι κνἱτΙι |άι:: "Μοτο οι' Βοι·ἰΡΙ:ιιι·ο από.

Ηιοἰι· ενοι·Ιιε."

" ΒἰΜἰοοΙ Μιάν ἱε ο. Μο ιο «Μάι Πιο Νιου: `οοει:οινοά ἱε εοφ”, ι·οινοι·ᾶοά: από. σε άἱεοιιεεἰοιιε

ατο οοιιιἰιιιιο.Π)7 οι·ἰεἰιιε ιινΜοὶι οο.ιι οιιΙν Ιιο ιιιοι ειιιἰεί'οοιοι·Πγ ο), ο. οοιιιιιοτοιιί: ιιοοιιο.ἰιιτο.ιιοο Μάι

ΤοΣιιιο.1 Οι·ἱτἰοἱειιι, ιι `οοιιονοε τ1ιοεο νεο ι·οοΗν Ιονο :πιά νιιὶιιο Πο”Ρ Βοι·ιΡιιιι·ο σε Πιο ι·οοοι·ιὶ οί

θοά, Μπιτ το”, `οο ιιοτ Μοτο Ροι·ίιιιιοί:οτγ ειιιάοιιτε ἰιι $Με άοιιιιιιιιιοιιι. ΤΜε οοιιιιτι·ν νεο οιιοο Πιο

Ποιά ἰιι ·ινΜοΙι ειιοΙι ετιιᾶἰοε Ρι·ο-οιιιιιιοιιΗν Βοιιι·ἱεΙιοιἱ:_Ηιο ιιο.ιιιοε οι' ΠεἙιοι·, οποιο”, Πω, Μιά

ΒοιιτΙογ ΜΗ οιι Ιιοιιοιιι·οἀ ΡΙιιοο ιο Πιο Μετα), οι' Πιο ΒἰΜιοιιΙ Ιαοοιιτε οί Με “Με” ἱιι "Μάι

Το1οιιιιι Οι·ἰΙ:ἰοὶεπι Γοιιιιά Ιιοτο Με οιιοι·ἱεἙιοιἱ Μαιο. :Η πιο νο.Ιιιο |ιιιο Ιοοοιιι·ε οί Πιοεο νεο Ιιονο

Ρι·οοοᾶοἀ σε, ο.ιιά Ιιοιιοιιι· “Με ιιιοτιιοι·5·, Η: ε1ιοιιΙά Βο οτι ἰιιοοιιτἱνο 1ο ιιε το εττοιιά οιιι·εοΙνοε το

τΜε εοιιιο ἀοΡοι·τιιιοιιτ οί' ΒἱΜἰοο.Ι Ιιιιοιν1οάΒο.
 

χαίρει' άκουον·τεε, ὅ·ι·αν τις· έ·παινῇ "πιο προγόνους

Ο Ο! ` κ Ι , ' | ` ` Ι | | Ι - γ ' η !

υμων και ·ι·α ·πε·πραγμενα εκεινοιο διεξι:η και να ·ι·ροπαια λεω· νομιζε·τε ·τοινυν ·ι·αυ·τ αναθειναι Τους

! ' Η , ιν θ Ι ) , ` θ .. | Π ' '| Χ .- ` #- . Ι

··πραγονους υμων ουχ ινα αυμαζη·τ αυτα εωρουν·τεε μονον, αλλ. ινα και μιιιησθε πιο Των αναθεν·ι·ων

άρε·τάς. (Ποιιιοετ1ι. ὑπὲρ Τῆς· Φαιά.» έλευθερίαε, οπο /ὶπ.)""

ο Εστω, Ρο. 401, '7. _
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ΙΝΤΠΟΒΠΟΤΟΒΥ ΝΟΤΙΟΕ

ΤΠΕ ΙΠΒΒΤ ΡΑΒΤ ΟΠ ΠΒ. ΤΒΕΟΕΕΕΕ8Ἐ

θΒΒΕΚ Μαν ΤΒΒΤΑΜΒΝ'ί

ι:οιιι:σ Πισω ΑΝο115:ΝΤ ωιιιοαιιω, αντιο απο “τον πωπω: οι οποια, ποια

·ιω οοοΒιι Διιιιιιικω).

-.____

Ν ἱσειιἰιιο Πιο ίὶιεί Ροι·ίιοιι οί Πιο ΟιοοΙι Ναι· 'Γοετιιιιιαιτ, ιο Πιο ριοριιια:ιστι οί "Μαι ποιον ναι" οί

αν Ιἰίο |ιιινο Μαι ‹ΙονοίαΙ, ινΙιἰΙο αιοειοαι ιιι Πιο οοΠιιι:ἱοιι οί Μ88., ποιά ἱιι ετιιἀἱοει οοιιιιοοται ννἱτιι

Πιο αισῇοοτ, Ι "Μι οιιΙν το ἱιιι:ἱιιιιιίο, να? Ιιι·ἰοΗν, Μπιτ: οι ιιοαιίιι1 ἰιι Πιο "αν οί οιιΡΙαιιιίἰοιι. Ι ιιιωτ

ιοίοι Πιο ιαιἀοι ινΙιο Μεσοι ίοι ιιισιο (και, σε ω Πιο ριἰιιοἱρΙοε ινίιἱοίι Ι ΙισΙ‹Ι, ειιιιι ω α:ιισιοσ ιιι ννΙιἱοἙι

Ι Μαιο Μαι αιἔιιἔαΙ, το αν “ Λοοοιιιιτ οί Πιο ΜΒΜ Φωτ οί Πιο Οιοο!ι Ναι· Τοετο.ιιιαιτ, "οι

ι·αιιιι.ι·Ιιε οιι ιτε ιονἱεἰοιι ιιιιοιι οιἱτἱαιΙ ριἰιιοἰρΙοε” (Βιι€οίοι δι 8οω, 1854), απο το Πιο ι1οιιοιιρτισιι οί

Μ88., νοιώσω, οι.ο., @ναι ἱιι ιιιν ΗΙιιίιοάιιοίἰοιι το Πιο Τοιιιιιο.Ι Οιἰτἱοἰαιι οί Πιο Νου Τοοαιιιιαιτ"

(ριισΙἱείιαἱ [ιν ΙιοιιΒιιιιιω, ΗΒΟ, πιο μια: οί Πιο Ιιιί:ισἀιιοΙ:ἰοιι το Πιο Ναι, Το”. οί Πιο Βον. Τ. Η.

Ηοιιιο, 13.11). 1 ιιιιιιΙΙ οιιιν Ιιοιο απο Μια: Ι ριοΡωο :

Ι. Το ειναι Πιο τοκι οί Πιο Ναι· 'Ι'οεί:ιιιιαι1: σιι Πιο ιιιιθιοιἱίν οί Πιο ιιιιοἰαιτ ινὶΙ:ιιοεεοο, Μ88., απο

να·εἰσιιιι, "Μι Πιο ω οί Πιο οιιιΙιοι οιτιιι:ἰοω, :ισ σε το Ρι·οεαι1:, σε ία· σε ΡωειἰΙ›Ιο, Πιο τω Με πατατα!

ἱιι Πιο αιι·Ιἰοι οοιιτιιιἰοε.

11. Το ίοΠσιν σα·£αἰπ Ρ7'00/8, ινίιοιι οΜτιἰιι:ιι›Ιο, ινίιἰοἘι αιιιν ω ω σαιτ πιο ΡωσἰΒΙο το Πιο Ασσο

ίοΙἱο Αμ.

ΙΙΙ. 8ο 8ο εἰνο Πιο νιιιἰσω ιο:ιἀἰιιω, ω το πιιιΙιο Η; οΙαιι Μπιτ οι Πιο ονἰἀαιοο οιι ΒοΗι εἰάοε; :πιο

πινει” ω ανο Πιο ινὶιοΙσ οί Πιο τωτιιιιοιιν οί Πιο ειιιοἱαιί Μ88. (Μιά οί εοιιιο ινίιἰο!ι πιο Ιειτοι ισ απο,

Μι οΙο ισ Μα), οί Πιο νοιώσω σε ία· ω Πιο ειοναιτίι οοιιτιιιν, ειιιἀ “ιο οι1:ιιτιοω άσννιι το Βωοσιω

ἱιιοΙωὶνο.

Το @την οιιί: Πω απο, ιο-οοΠιιίἱοω οί Μ88. Μονο Βοοτι ιιοαἱίιιΙ, ιο-αιιιιιιἰιιιιίἰοιιο οί ιιιιοἰαιΙ:

νοιώσω, ειιιά, ἰιι εστω ακα, ει οοΠειτἱοιι οί ΜΒ. οορἱοε ; Μιά ιιιι αιΙ:αιανο από), οί Ριιτιἰετἱο ινιιτιιι€ε.

Δε το Μ88. Ι ίιιινο Μαι ειὶὸοά ιιιιιία·ἱιιΠν ον Πιο Ιιιιισιιισ οί ΤιεοΙιαιόοιί ινΙιο Ιιω ΙιιισΠιιιιαι Πιο το".

οί ιιιιιιιν, :πιο "Μαιο οοΠιιίἰσω (οιιιιιοά οιι ιιιἀοΡαιἀαιτΙν οί ιιιιιιο) Μινι: Βοαι οοιιιιιιιιοά "Μι ιιιιιιο ίοι

οιιι οοιιιιιιοιι :ιάνειιιτιιΒο.

1 :Με Πιο ιαιόοι το ιαιιοπιιιοι, Ια, Βια: Πιο οίιῇοοί: οί τοποσ] οιἰι:ἰοἱαιι ιο “ιο ωοα·ίιιἱιιιιιαιτ, οιι

εισιιιιω οί ονιάαιοσ, Μπιτ Πιο αιοιαι ιιιιι:ίισιο αστικών Μοτο ; απο, 2ιιιἐ, Μπιτ Πιο οσιιιιιιοιι θιοο!ι Τοκι:

πειτε οιι ναν ιιΙαιἀοι ιιιιί!ιοιιτν, ιιιιι1 “ιοί οί ιι οσιιιΕπιιστινοΙν ιοοαιτ Ιιιιιἀ; ινίιιΙο σαν "ο στο ποιο το

ιονοιτ το τοστ ινὶιἰοίι ἰε ιιιοιο ιιιιοιαιτ :πιο ὶιοττοι ατακα! ἱιι εναν την.

Ισ Πιο οωο οί σον οοπιιιιοιι οποία, ινο αιοιιΙο από”, ιοοιιι το Πιο Μάσι στα! ιιιοιο ιιιιοἰαιί ονισοιιοο;

Μιά "ο οιισιιΜ ιιονοι πιο* οί πι‹Πιοιἰιι;; ίιιιάἱίἰοιιο.Π›Ι το τΙιιιτ ινίιἱοΙι ινο πιο)ν ινα! Μισο· το σο Ριοοιιιιοιι:

οι ινοιεο 1:Ιιιιιι άοιιιιτίιιΙ. Βοιών, Μισο, τίιοεο ννίιο ιονοιαιοο θσἀ'ε Παν Ύνοιά ποσα: σο ιοιιΡοιιεἱωο ίσι

πάσο Πιο οποιο απο, Πιο εστω ἀἰεοιιιιιἱιιιιίἰοιι "οι ιοοιιιά το ο, νιωθω των (Ισ ἱιι οοιιιιοοτἰοιι "οι

οί!ιοι ινι·ιήιιω οσο παω.





Η ΙΝΤΒΟΒΠΟΤΟΒΥ ΝΟ'ΓΙΟΕ.

'Πάει ισ ιισι: Πιο Νασο ισ άἰεοιισο Πιο ιισ.ι:ιιι·ο από σι·ἱἔἰιι οι' νιιι·ἰσιιο ι·οιισιιι€ε: Πιον (Ισ πιο; ί`σι·

οορνιετο ννοι·ο ιισ ωστε ἱιιίειΙΙἰΒΙο τΙιειιι Νιού ιιισάοι·ιι ειιοοοοεσι·ε Πιο οσπινισειισι·ο ; :πιά ινο ιιιιιετ ι1οιιΙ «οι

Πιο ίειοτε σε ννο ίὶιιεὶ Πισω.

Η ιο των ία· @πωπω οοιισΙστο το Γοιιι· Μπι οτἰτἰοἰεπι οι· Με ι·οοιιιτει: Πιο σιιιοοι: οι' τι·ιιο οι·ἰτἰοἱειιιι ο

ιιστ το ιιΙτοι· εονιστιιι·ο σσΒιιιιιτιοσ.Πν σιι Πιο _ιιιάΒ·ιιιοιιι: οι' συν ιιισινιάιιιιΙ, συν Η ισ το Με Πιο ι:νισοινοι:

"Μάι Ιιιιιι Βοοιι τι·ειιιειιιιττοἀ το σε' σε το Μπιτ Πιο ΙισΙν πιοιι οι' θσιι, ιιιεΡἰι·οό. Ιιν Πιο ΗσΙν θΙισει:

ιιοτιιιιΠν Μοτο. Ιιι τιιἱει, σε ιιι επι? στΙιοι· ΟΙιτἰετιιιιι εοι·νἱοο, Πιο Μοοιιιιιιι· Μιά Βιιισιιιιοο σι” θα! πιειν Με

εσιιεΙιτ, ὶιν Πισω ννιισ Μισο· Πιο Ρι·ἰνἰΙοΒοιι νοοιιΙΕἰιιε το Πιο σο1ιονιιιε οσιι1 ίι·σιιι Πιο νοἀοιιιρι:ἰσιι οι' Πιο

$σιι.

'Πιο ΐσΠσννιιι€ Ρι·ἱιιοιΡΙοο σε το Πιο ιιΡΡΙἱοιιι:ἱσιι οι” οι·ιτιοιιΙ Γιιοτε ιιιι‹1 πιστοι·ἰειΙε στο Μι σε Ι οσιιιιιιοιιά

το Πιο ιιτι:οιιι:ινο οσιιεισοι·ειτισιι οι' Πιο ενιιάοιιι: :

1. Μονο ώστε ισ πιο νονιιι.τισιι ιιι οιιθιστιτἱοσ, οι·ἱτἰοἱειιι Ιιειε πιο ΡΙιιοο; από, σε ισ οι! Πιο των Πισω

τι·σιιοιιιἰττοἀ ινε ιιιιιν ίοοΙ ει ννοΙΙ-ειοειιτοἀ οσιιίιἀοιιοο.

2. Η Πιο σ.ιιι:Ιισι·ιτιοσ στο ο!! Με ιιιισιιιιιισιιο, Πιο σσιιίὶάοιιοο ισ Βιιτ Μάιο ειιιι.Κοιι; ιιιιΙοοε, ιιιᾶοοτι,

Πιο ιιινωιιιω ννιιπιοιιοοσ Ρσειιοοει εσιιιο ΡοοιιΙὶειι· ινοἱἔΙιτ.

Β. Η Πιο ι·οιιάἱιι€ οι' Πιο σ.ιιοἰοιιί: ιιιιΠισι·ἰι:ἱοσ ισ Βοιωτοι ιο ιιιιιιιιιιιισιιει, Πισω σπιτι ἱιο Με Πωσ

όοιιΒι; “κι Η: οιισιιΙά σο ί`σΠσννοό, ινΙιιιτονοι· ιιιειν ιιο Πιο Ισια· τοστιιιισιιιοε ; Πιτ ιι ισ ποσοι: ιπιρνσΒιιιιΙο

Οι” Πιο ἰιιἀοΡοιιᾶοιιτ τοετιιιισιιν οι' οσων Μ88. νοιώσω :πιά Γιιτιιοπι ειισιιΜ σωστά ινἱτἰι το;ιαιτ‹ὶ το

οοιιιοθιἱιι€ οιιι:ἰτοΙν €ι·σιιιιάΙοεο.

4. Α ι·οο.άιιι€ ίσιιιισ ἱτι νοιώσω αἰοπο οιι.ιι σΙιτιἰπι σοι: Μαιο ιιιιτΙιστἰτν, οιηιοοιιιΠν Η Η: σο οσο “οι

ιιιιΕΙιι: πα£ω·α!!ι| Ιιο ιιιτι·σάιιοοιΙ ἱιν τι·σιι:ιΙστστε ιιι 8οιιοι·ιιΙ: ιι ιιιιἔΙιτ ΗΜ ΜΜΜ: ιιι οιιιιι·ιιοτον Πιο

.Παίἱο οιιρΡΙοπιοιιι:ε το πισᾶοι·ιι νοτειισιιε.

5. Α ι·οιισιιιε ίσιιιιἀ ισ ριι.τι·ιοτιο σιτ:ιτισιιει σ.Ισιιο ωστε σιι ιι να "σαιζον Μο Πιιιιι σιιο ινὶιἰοὶι στι”

σωστο ιιι νοιώσω.

6. 'Πιο ι·οοάιιι€ε τοεροοτιιι€ @κι ιι. 3ιιάειιιοιιτ :σποτ σο ίσι·ιιιο‹1 στο Πισω ινιιοι·ο Πιο οι·ἰ‹|ενισο ιο

νοών ‹Ηνἰιἱοἀ Πι ειιοΙι σ. ννιιν ων Η: ιο ιιοοἀίιιΙ το ιιισιιιτο στι "Μαι Μάο Πιο ΒιιΙιι.ιιοο ρι·οΡσιιιΙον:ιτο8. Ιιι

οιιοΙι οοεοε ιι ισ ιισι: οιισιι€Ιι το οιιιιιιιοπιι:ο ειιιτιισι·ιτιοσι οσον πισω σο ο:‹ιι.ιιιἰιισά Ρσιιιι: ὶιν Ιισἰιιι:. Οι·ιιι:ιι

Έπιασε ποσο ι:σσΔι., (ο.) στι οιιι·Ιν οἰι:εινἰσιι "οι εισιιιοι:ιιιιοο Βο ‹ἰωἰιιἰυε, οειροοὶσ.Πν Η' Η ο Βἱνοιι ιιι ωστοσο

τοποσ. (6.) Α1ιισ,ἱϊ σιιο ποσών; εισοστόιι ινἰτιι ιι. Ιιιιι·ειΙΙοΙ Ιισειιιιιἔο, σκιά Πιο στ!ιοτ άσσο Με; (ο.) οι· Η'

σιιο ιιιιτσάιιοοει :κι ιιιιιΡΗΒοιιιισιι πινει: «Μι οΙσοννιιονο ; (ά.) οι· Η' σιιο σοοιιιε ισ ιινσἱά ει ‹ΙὶίΒοιιΙιν ινιιἰοἱι

Πιο σώνει· ἀσοσ των ; (ο.) οι· Η ι:]ιοι·ο ισ οπο ννοΙΙ-σττοει;οά ι·οιιόἱιιέ, Μιά σωστού σθιοι·ει ννΙιἱοΙι κιαν ιιι·σικιων

ιιονο Βοοιι τιιιιοιι ίι·σιιι Η ; ( οι· Η' Πιο σιιο του.ιιιιι€ ιιιιεΙιτ σο οπών ιιοοσιιιιτοά ία· σιι Ιινἰιιοἰριοιι

οσιιιιοοτοά "Μι Πιο Ιπισννιι στἱΒἱιι οί νιι.ι·ιιιι:ισιιοι ιιι οιιοΙι οιιιιοε ιι ιο σον ΜΜΜ, σιι Πιο ινιισΙο, το ίσι·ιιι

ει _ιιιάειιιοιιτ σε το Μπιτ νεο ΡτσΒιιΒΙν Πιο σι·ἰΒ·ἰιιτιΙ ι·οσ.ι:Ιιιι€. Η ἰε σιιιτο τι·ιιο, Μπιτ, στ ήπια, ιι των σο

"τη όσιιστίιιΙ ιν!ιοΠιοι· Πιο σιιιι.τιτὶτν οί Μποστ ονἰάοιισο υιον ιιστ σνοτΒιιΙιιιιοδ ιιΙΙ ιιισάοο οι' ιιι·σοο‹Ιιιτο

όοτινοά Έτσιιι Πιο ιιΡΡ1ιοσ.τισιι οί ο. ΡτιιιοιΡΙο, ιιιιά σε το ΜΜΜ οι' τινσ ακούσει), οσιιίΠοτιιιε οσιισιι1οινιτιστιο

σιι€Ιιτ το Ιιιινο ιιισοτ ινοἱεΙιτ.

7. Ήηιοτι πιο “και” ισ ιιΜ:ιιιιιιισΙο, ιι νν·ἱΙΙ Ιιο ινοΠ ίσι· Πιο απο το σε Ισα σει ‹ἰσιιἙΜιιΙ : Πιο τσιιἀἱιιἔ

"Μάι Με ετι·σιι€ οΙειἰπιο σιι Φο ιι.ττοιιι:ισιι “Ωσηε Με ΡΙιιοο ιιι Πιο το”, ποιά Μπιτ ινιιιοΙι ιιοοιιιε ειΙιιισστ

οσιιιιΙ οιι 8τσιιιιᾶιι οί ονιάοιιοσ ετσιιἀἰιιε ιιι Πιο ιιιιιι·8·ιιι. Λο το σσόιτιστιει οι· τισιι-ιιιοοπισιιιι, ὑι·ασ&εω ιιι

Πιο το” οι· ιιιιιι·ἔιιι υιον σο ννοΗ οιιιρΙονοά. Η πιο.), ιιστ :ποιο ιια2ἱο/αοιοι·ν τσ Μονο ειιοΙι Ρώπα: σε





ΙΝΤΒΟΒΠΟΤΟΒΥ ΝΟ'ΠΟΕ. ίίί

ιι

ΜΜΜ; επί Πιίε ίε ίειι· ιι·ίεει· Πιιιπ το Ρι·οτεπ‹1 το αυ·ωίππ/ ίπ εειεεε ίπ ιι·ίιίεΙι Η: ίε ππε.Πο.ίπεοΙε. Α ει·ίΠειιΙ

τεπί οί Πιο θι·εείι Νοιν 'Γεετε.ιπεπτ, ιι·ίΠι πο ίπείειιΠοπε οί ποποι:, οι· οί Πιο ίπεοπιιίίιν οί Πιο ενίιίοπεο,

ίε πενει· ειιτίείειεί:οιν το ει εείιοίιιι·. ΙΙ: ἔίνεε πο ίιπΡι·εεείοπ οί Πιο ιιίοίίἱίν οί Πιο ειίίτοι· το πίεει·ίπιίπειτο

πεεπτείεΙιΙ πε το Πιο νιιΙπε οί ενί‹Ιεπεε; οπο ίτ εεεπιε το @εεε επ 8. Ιενεί, πε ω ειπΠιοτίτν, ι·εειιίίπεε

ινίιίεΙι πιο ππεποεΠοπιιΜν οει·πιίπ, ειπιί Πιοεο ινίιἰείι πανε Βεεπ πεεεΡΙ:ειί εε Ρει·|ιαΡε Πιο Ιιεεί ιιΠεείειί.

8. Η πιιιεί πε ι·ειπειποει·ειί, Πιιιτ εοιποΠπιεε ινε ίιεινε ιίίι·οει: ειιι·Ιν ενί‹ίεπεε οί επείι ει Ιιίπτί Πιε.1: ινε

πιο εει·ιαἰπ οί Πιο ι·ειιιΙἰπε οί Πιο εεεοπιί οι· Πιίτι1 εοπτπι·ν ; Πιεπ ινε πιο ποτ Ιοί: το Πιο οι·πίπιιι·ν Με

εειΠοπ οί Πιο σαἰαπεε σ/' επίπονο αιιΠισπί£ίεε, επι ινε εαπ πιο επι· "Με πε σεων πε Πιο εερι·εεε

ί:εεΠιποπν ειιι·ι·ίεε πε. Λι Πιπεε, οποία ινε ίιπνο οιιι·ί_ν ονίιίεπεο οί Πιο ινιι·ίιιΠοπε οί Μ88. Ποπ ποΠεειί.

'Ηιίε επιιίιΙοε πε το πεε Πιίε ίπίοι·πιιιΠοπ ίπ ιι‹ἰάἰίἱοπ 1:οινίιιιι: ινε ειιπ ειιΠιει· ίι·οιπ Πιο εοπι·εεε εΠΠ

ιινιιίΙεισΙε.

9. Α2 Πιπεε ιι ι·ειιιίίπἔ εεεπιε το ίιε επΡΡοι·ίειί ον ει νει)7 είπε.Π επεπΠίν οί ειπΠιοι·ίίν1 πιιπιε›·ἱεαίἰι| ;

επιί να: ινίιοπ επί Πιο ενί‹ίεπεε ίε επιιπιίπε‹ί, ίτ ίε ίοππιί το ι·εεείνε οπ νιιι·ίοπε είπω εε ιππείι Ρεπἱεἰ

επΡΡοι·ί, Πιιιι: ίί ίε ιιετπιιΠν πωπω· είτεετο‹ί Ππιπ επι, οπο οί Πιο τειιιίίπἔε ινίιἰείι πιίΒίιτ πε ΡΙιιεειί ίπ

εοιπρεΠΠοπ ινἱΠι ίτ.

Ι ίιιινε ποιν το ίπι1ίειιτε Πιο πιιιτοτί:ιΙε πεειί, ειπε Ιιοιν Πιεν πονο ιιεεπ είιιεείίὶοιί.

'Πιο Μ88. πιο εε ιιτι·ιιππειί, Παπ: Πιοεο Μπι!! οι: Ιοοίιειί ετ τοεοΠιει· ινίιίοίι πιο ίπ εοιπε πιειιεπι·ε

"είπω πε το Πιείτ ίπιροι·Πιπεο. Τίιίε ινίΠ πε εεεπ ίπ Πιο Ιίεί το πε 8·ίνεπ οτεεεπΠν.

Οσπιρω·αίἰυο Οι··ἰΔἰεἰεπι ίε ε. ποσά τεει οί Πιο ειπε είιιιι·ιιείει· οί ιιιεε. Με νει·είοπε. Βειιιίίποε

ιΠιίείι ινε ίιποιν το πο ειπείεπί πιο Πιίζεπ ; :ιπιί Πιο ίππων)Ι ίε ιπιιι.ιε, Ιπ Μπιτ (Ιοεπιπεπί:ε :ιτε Πιεν ποιν

εοπι:ιιίπειί? 'ΓΙιίε ίιι·ίπ;;ε Πιο Πιο.: το Μπι, Πιιιί: Πιο Ιιποινπ ιιπείοπτ ι·ειιιίίπεε :ιτε εΠΠ ίοππιί ινίΠιίπ Πιο

Ιίπιίτε οί Πιο πιοεί ιιπείεπί εΙιιεε οί ιίοεπιπεπτε. ινε πιο Πιπε είπε το :ιτεπε ίπ τινο ινπνε: Πιο ι·επιίίπεε

οί επ επεἱεπτ ΜΒ. πιο πεεεεειιι·ίίν ειπείεπτ, ίοι· Πιεν πιπει: πε επτει·ίοι· το Πιο ΜΒ. ίί:εοίί: Με ινε οτε ιιΙεο

είπε το είιειν Πιιιτ επι· ιιπείεπτ Μ88. ινοι·ε πει: επι· ιπει·ε εκεερΠοπιιΙ ‹1οεπιπεπι:ε; Βοειιπεο Πιεν πο

εοπίπίπ Πιο τειι‹1ἰπἔε ιι·ίιἱείι ινε ίε:ιι·π είεεινίιετο το Μεινε ιιοεπ ί;ιοΠι :ιπείεπτ Με ει!εο ινί‹Ιο-εΡι·ειιιί. ίπ

πιεί, σε το Πιο ιιπείεπτ το”, Πιο είπω· Μ88., Πιο νοι·είοπε :πιο Πιο σεων είτιιΠοπε ίπι·πίεΙι πε ινίΠι ο

Πιιεείοίιί οστά οί ίεεΠιποπν πε το Πιο Ιίιπίτε ινίΠιἰπ ινίιίείι ίι είιοπιιί Βε εοπἔίιί.

'Πιο :οικία ιπιιν @Με Πιο Ιίπο ΙιεΙοιν Πιο τεκτ οί εειείι μπε οί Πιἰε θι·οοίι 'Ι'οεπιιπεπτ, εε ππεινει·ίπε

το Πιο £πσππιἰ ἰευεἰ; ινίιίΙε Πιο ται: ε.Ιιονε ίε Πιο νίεἰπΙο ε‹ίίίίεε, επιί ο!! Πω; ίε ποιον επεινει·ε το Πιο

ίοππιίειΠοπ επιί επί›είτπείπτε. ίπ πεπει·ιιΙ, ειπε ινίΠι ωσεί, Πιο νίεἰοίε ειίἰίίεε ιιίοπε οοπιεε ίπτο εοπείιίει·ιι.

Ποπ ; 'επί ινίιοπ οπεεΠοπε οί Πιο εΠιοίΙίτι οί Πιο Ιπιείε πιο ι·ιιίεετί, Πιεπ Η ιπιιν σε πεο‹ίίπί το ίπεπιι·ε επ

ισίιεί εναν Ριπή: οί Πιο Ι›πίΙιίἰπε ίε εεε 'Ι'Ιιπε Πιο είπτοιποπτ οί Πιο νιιι·ίοπε ιιεειιίίπεε ιιπεινει·ε ίποπίτίοε

πε ίο Πιο ενί‹ίεπεε ινΙιἰείι επΡΡοι·ίε ενει·ν εεπι:επεε σ.πιί ινοτιί οί Πιο επτα! ται. 'Ι'ίιπε Πιο επείεει: ίε

οπο ινίιίείι ΟΙιτίεΠιιπ εείιοίπτε οπεΙιτ το @Με πε Ιιείπε ΡεεπίπιΠν εΡρτοπι·πιτειί ιο Πιοπι. Ιε Η: ΙοοίιειΙ

πιτ ίπ Πιίε εοππΠ·ν πε Η: είιοπΙιί πε? Ι: ίε "πε, Πιιιτ Η: ίε πιω- ππείει·είοοιί πιτποπΒεί πε Πιιιπ ίτ ιι·ιιε

πως, ναι" εεε ; επί: ινε εΠΠ εεο Ρι·οοίε, οί ιι ειι·ίΙιίπἔ Είπε, Πιιιτ Πιο ενί‹ίεπεε πει το Μπιτ :σεων ίε Πιο

το" οί ΠοΙ_ν δει·ίριπι·ε, ίε επι: ΙίτΠε πρΡι·εΙιεπ‹Ιε‹1 Εν πιο" ίι·οιπ ννίιοπι ιίἰίίοι·οπτ Πιίπεε πιίΒίιι: Ιιιινε

ίιεεπ εισεείειί.

Δε Πιο Ι›Ιειεε ίε ερεείίίοιί ίπ Πιο ινσΠι Με” ιι·ίιοι·ο οιιείι ιίοεππιεπί ίε πείεει:ίνε, Η: ίιιιε πει: Βοεπ

πεεἀίπΙ το είπω επείι ρπτΠεπίπτε ίπ Πιο ίοΙΙοιι·ίπε Πει οί Πιο ει·ίΠειιί ππιτει·ίιιΙε ειπρίονε‹ί ίπ Πιε θ08Ρ818,

ί:οεεΠιει· ιι·ίΠι Πιο πιιιππει ίπ ιι·ΙιίεΙι Πιεν πιο είτε‹Ι ίπ Πιο είπτεπιεπί οί Πιο ιιπΠιοι·ίΠεε :





ίν ίΝ'ί'ίὶΟί)ΠΟ'ί'ΟΒΥ ΝΟΜΟΙ!.

ο.) Μο.

(ο.) πο [ΜΜΜ ΜΒΒ πχ' Με πιο” Μπίστι: οποίο; ΙΜΣ ί.9,

Πισω μία· 20 Με .πωπω οποία”.

Δ. Οσόοπ Α.ίοποπότίππο; ποπ ίπ ί1ίο ποιοί. Μποοιππ,

Ρτοποο17 οί ο... 1ίίί.11 οοπίπτ:τ: οόίί.οό 1η· νί*οίόο ίπ 1788.

Βοίοοί.ίνο ίπ Πιο οοείππίπε οί ο... Η. Τοπία. Η ίοτ πο Μοίί.

ο”. 6 ; ο1οο ίτσπί .ίοίίπ νί. 50 ί.σ νίίί. 52.

Β. Οοόοο νοί.ίοοππο; ίπ Πιο νοί.ίοοπ Μοτο”7 οί Βοπίο:

οί ο.. ίοπτίπ οοπί.πτ_γ οπροτοπί1γ. 'Τ1ίίο ΜΒ., πίπίοίί ίο οί

ο... 8τοοί.οοί ίτπΡοτίο.ποο, ίο οίί.οό ίτοπί ί.ί:ιο οσΠοί.ίοπο οί

απο", ίπ οοπποοποποο οί Ροππίοπίοπ που.. ί›οοπ τοίπποό

ίο ποο Πιο ΜΒ. ίίποίί. Τποπο οο11οίίσπο οτο, Με, ί.ποί τποόο

ίοτ .ΒοπίΖο3|, ποπ ίπ ο... Μοτο” οί 'ί'τίπίί7 Οοίίοεο, οποί

πτίό8ο (οόίί.οό ο), Εστό, ππί ποί. "η σοττοσί17, πο ί.ποί ο...

οοΙίοίίοπ ίίίωί/ ποπ Βοοπ ποοό ίστ το.. οόίί.ίοπ); 2πό, ί.ποί.

ίππόο ο] Βἰτοίι, π.πό οποίίοποό ο), Μπι; οπό, 8τό, ίίιοί

οκοοπίοό ο), πωπω, που ίπ 'Πιο ί`τοποπ ίτπποτίο1 Εί

ί›τοη: ίπίπ Ιοί.ί.οτ ίο να), Ροτίίπί οπό όοίοοίίνο. Ψ1ίοπ

ίποπο οοΠοί.ίοπο οσπίτοόίοί. οπο οποί.ποτ, ο." οτο @οποίου

οίοί.οό-ί.ππο, Β.Βί!π., Β.Βοίι., Β.ΒΙο., τοίοτ τοοροοί.ίνο17

ί.ο ο... οο11οίίοπο οί Βοπί.1ο7, Βίτοπ, οπό Βο.τίοΙσσοί. Οί.ποτ

οποπιίποτπ οί ί.πίπ ΜΒ. οτο τοίοττοό ίο ίπ ΡοτίίοπΙοτ ΡΙοοοο:

ίππο, Β.ίίΙ. οί8πίίίοο ί.ίιοπο Ρίοοοο 'πω. Ππίοίίο τει-οπο

ιπίποό ίοτ Βοπί.ΙοΪ, ίπ στόοτ ίσ Ροίπί σπί ί.1ιο σοττοοίίοπο

'πω. ίπο ΜΒ. ποό τοοοίνοό. 'ί'πίο Ροροτ οί ίί.πίοίί.π. ίο

ποί ποοό ί.ίΠ Πιο Ιοί.ίοτ πιο". οί Βί.. Μοτ1ι, πο ίί ποιο οποροοοό

ίο πονο ποοπ 1οοί: ίί ίπ ίπ ο... Μοτο” οί 'ί'τίπίίγ ί.ῖσΠοπο,

0οιποτίόεο (ίπ ί.1ίο νο!. Β.17.20). 'Πιο οίποτ τοοπΙί.ο οί

Βπίοί.ίο.'ο οποίπίποίίοπ, Μπι οίποτ ποίοο οπ ί.πίο ΜΒ., ίπποί

πο είνοπ πο οόόοπόο.

Ο. Οοόοι ΕΡπτοοπιί. Α ποίίτπΡοοοί ΜΒ. ίπ ο... ίιπροτίοΙ

ί.ίοτοτ7 οί Ροτίο ; οί ί.ίιο ίίίί.ίί οοπίπτΪ. Ποίοοίίνο ίπ ππί.πί,7

Ροτί.ο: οόίί.οό 1η/ 'ί`ίοοποπόστί ίπ 18-11 : οοοπίίποό 1η·

'.ί'τοεοίίοο.

ί). Οοόοπ Ποιο: στ Οοπίοοτίείοποίο. ίπ ο... Ππίνοτοίί,

Βίίπ·οτ_γ οί ΟοπίπτίόΒο: ίί οοπί.οίπο ίίιο θωρώ: π.πό Λοί.ο

ίπ (ίτοοίί οπό ί.οί.ίπ, σπ σΡΡοοίίο Νοε: Ρτοποο1)τ οί ί.1:ίο

οί::ί1ί οοπίπτ,7. πιο ΜΒ. ίπ οί ετοοί. το... ίπ ορίί.ο οί Με

ροοπ1ίοτίίίοπ οπό ίπίοτΡο1οίίσπο. Βόίίοό ο] Κίρ1ίπε ίπ

1798. Βοτπο ρίοοοο ίπ ίπποι. ο... οποίοπί ίντίίίπε ίπ όοίοο

ί.ίνο, οτο οπΡΡίίοό ο)! ο πίστο τοοοπί. 1ίοπό; ί.ποπο πιο

όοποί.οό ίπ ο... οίί.οίίοπο [ί)].

Π. Γτο8πιοπίο Ροίίιπποοεί.ο 'ί'ίοοποπόστίίοπο.. Οοτίοίπ

Ροτίίοπο οί τι... Μο" 'ίοεί. ίπ (Ξίτοοίι, ππόοτ Βοοτ8ίοπ

ίνι·ίίίπε. 'Πιο ροτίο ορροοτ ί.ο "η ίτσίπ “1ο ίίίίπ ί.ο ο...

οονοπί.π οοπί.πτΪ. Βοοίπίποό ο] 'ί'τοεοΙΙοο, οπό πίποο οόίί.οό

ο), 'ί'ίποίίοπόοτί ίπ Με Μοπππίοπίο Βοοτο, 18.55. ('ί'ίοοποπ

όοτί οί)·ίοο ί.ίιίο ΜΒ. ί ; οπί πο ί οτ .ί »πιο ποοό Επ·ονίσπε1)ν

ί.ο όοποίο “ιοί ροτίίσπ οί ο... Οοόοπ Ρπτρπτοπο ..απο

Βοίοπεπ ίο ί1ίο Οσί.ίοπ ίίίί.›τοτ_ν ίπ ίίίο Βτίίίο1ι Μποοιππ, Η

1.” ο... ί›οοπ οόσΡίοό, ίπ στόοτ ίπ ονσίό ο11 οπί`οί8πίί.χ.)

Η. Οοόοι Ρπτρπτοπο. Τποπο ίτοπίποπίο (οί ί.1ίο ..πο

αεί-Μπιτ” οτο ίσππό ίπ ο"... ΡίΒ088 : ίσοι· ίοονοο οτο ίπ Πιο

Βί·ίί.ίοπ Μποοππί (όοποί.οό .ί στ Ι 1)! Ψοίοίοίπ οπό οί1ιοτο) ;

"το οτο οί. νίοππο (ί.ο "Με ο... ποίοί.ίοπ Η απο ίοτίποτ1)·

τοοί.τίοίοό); οπό οί: ίπ ίίίο καίω (οοΠοό 1η· Βοίίο12 Γ).

Εόίί.οό ο) Τίοοποπόοτί ίπ Με “ Μοποπ1οπίο. Βοσπι,” 18-18.

Ρ. Οσόοπ πωπω-πωπω. Α. Ρο1ίτπροοεί. Γτοεπίοπίο

οί οοπίο Ρστίίοπο οί ο... (ίοοΡοίο, ίπ Πιο ί.ίπτοτε., οί πίοίίοπ

ί›ίίί.ίοΙ: οί ο... οίπίπ οοπίπην : οόίί.οό ίπ 1782 1η ίἰπίί.ί.οί.

Ω. Οοόοπ οποίοποτίπτί.πππο Β. ί·'ίπείποπίο οί Βί.. Πόσο

υπό Βί.. .ίοίίπ, ίπ ίίίο οπτπο ποιοι”, ποιό οΙοο οόίί.οό ίπτ

Κπίίί.ο1 ίπ 1762. Οί ίπο οίοί.π (οτ πωπω] οί πιο πιο.)

οοπίπτ?.

Β.. Οοόοτ. Νίίτίοποίο. Δ Ροίίπίρεοοί. όίοοονοτοό ο? ί.πο

Βον. ίν. Οπτοίοπ οπ1οπεοί ο... ίτοοοπτοο οτοπείιί. ί.ο Πιο

Βτίίίοπ Μποοπτπ ίτοίπ ο... Νίί.ι·ίοπ κοπο”. 'Πιο Ιοίοτ

π·τίί.ίπΒ ίπ. Βγτίπο: τι... @ποπ οποίοι” ί.ο πο οί ο... οίοί.π

οοπίπτ7. 'Πω ίτοεπιοπίο οί ί·ίοίποτ οόίί.οό ο), Μο Οπτοίοπ

ίπ 1851, απο ίοιιπό ίπ ο... οποίο Βγτίοο 1›σοίί. ΤΙΜ ΜΒ.

απο τοοό οπό οουίοό ο), 'ί'τοποίίοο: οόίίοό ο)! 'ί'ί:ίοποπόστί

ίπ 185ΐ.

Τ. Οοόοο Βοτείοππο. ίίτο.8πίοπίο οί Βί..ίοίίπ'ο θσοποί ίπ

Οι·οοίί υπό 'ί'ίιοί›οίο: ίπ ο... Μοτο" οί “ιο Ρτοποποπόο οί.

ίίοπ:ίο: οί Πιο ίίίί.ίι οοπίπτ)·: οόίί.οό ο)! (ίίοτεί ίπ 178!).

'Πιο ΜΒ. οοπίοίπο πίπο ο Ροί·ίίοπ οί Βί. ί.πίιο, πο )ίοί οποσ!

Ιο.ί.οό π.πό ίποόίίοό.

Τί'. ίίτοείποπίπτπ ίνοίόοοππιπ. στοοίε π.πό 'ί'ίιοποίο

ίτο.8πίοπίο οί Βί. ί.πίεο, οόίίοό 1η Μίσίόο, πίσω”τ τοοοπίωίπε

'πιο Οοόοο Βστείο.πιιο.

2. Οσόο.ι Όποίίποποίο. Α Ρο.ίίίπΡοοοί ίπ ί.ί1ο ί.ίί.ππ.ί·)γ οί

'ί`τίπίίδ7 Οοίίοεο, ί)ποίίπ, οοπί.π.ίπίπο @απο ποτί.ίσπε οί Βί.

Μοί.ί.ποίν'ε (ίοοροί. ίίοπό οπό οόίί.οό ο] Βοττοί.ί. ίπ 1801.

ΟποτπίοοΠ_γ τοοί.στοό οπό οοΠοί.οό ο), ΤτοεοΠοε ίπ 1858.

Τπίο ΜΒ. ίπ οί ΡοοπΙίοτ νο.ίπο.

(ο.) Ζωα· ΠποίοΙ ΜΒΒ. Ο' ίψοοίαί ίωροτίππω.

ί.. ()σόοι Βοοίπο: 62. ίπ ίίίο ίπίποτίο1 Μοτο” οί. Ροτίο:

1›το1›οί›Ι_γ οί ο... πίπίπ οοπίπτ)·. Βόίί.οό ι.. Τίοοποπόστί ίπ

1846.

_ Χ. Οοόο1 Μοποοοποίο. Μου οί. Μππίοπ: πτσί.πιί.›ί›ί οί

ο... @ο οοπί.πτΪ: ίί. οοπί.οίπο πιο ετοπίοτ μια οί ί.ίίο

Οοοποίο, απο :ίπ ίπίοτπροτοοό σστππίοπί.οτγ. (.ίο1Ιοί.οό

ί.πτοπεποπί. ο), 'ί'ίοοποπόοτί οπό 'ί'τοποίίοπ.

Δ. Οσόοπ Βοποπ.Ποποίο. ίπ ο... Μοτο” οί. Βί.. Οπ1ίοπ, ίπ

Βο·ίί.ποτίο.πό: οί ίίίο πίπί.π οοπί.πηί: οόίί.οό 1η· ίίοί.ί.ίε ίπ

1888, ίπ ίίί.ποετουποό ίοοοίπιίίο. 'Πιο Με". οί Βί. Μοτίβο

Οοοποί ίπ ί.ποί. πω. οπροοίπΠ_γ πίνω ί.ίίίο ΜΒ. ο οίπ.ίπ.ί ίο

ι.. όίοίίπεπίπποό ίτοίπ Πιο οποίο οί Πιο ίο.ί.οτ Μποίοί οοι›ίοο.

Θ. Γτοπιποπίο Τίοοποπόστίίοπο. ίίσπτ 1οπνοο ίπ ο...

ίίπίτοτοίί_γ Είί.›τοτ_γ οί. 1.οίοοίο. Βτοπεπί. ί.ο ίίπτοπο οπό

οόίί.οό 1»τ Τίοοποπόοτί, ίνίίο οποτίίοοο ί.ίιίο όσοί.πποπί ί.ο ο...

οονοπί.π οοπί.πτΪ.

(ο.) απο.. έωροτίωιί .1ίΒΒ. ίπ Ουσία: ΕΝΩ".

1. Α ΜΒ. ίπ ίίίο Μοτο”, οί. Βοπίο, οσπί.οίπίπε ο!! ί.1ιο Ν.

Τοπίο οποορί Πιο Αροοοίίφοοο οπί. οπίχ οί ίπτυοτί.ο.ποο ίπ

ίί.ο ί.οοί. ίπ ο... (ίσοΡοίο. Οί ί.ίιο ίοπί.π οοπίπη7 : οποίπίποό

ο] ίπποι-γ, οπό οσΠοί.οό ίπόοποπόοπίί)· ωχ Τ1°0Βοίίο8 ποιό ο,

ί1οί.π: π·ίιοπ ο... οσΠοί.ίοπο όίοοετοο, 1". στ Η. ίπόίοο.ίοο

Πιο τοοποοίίνο οοΠοί.στο.

88. Οσόοπ Οο11›οτίίπί.ιο 28-14. ίπ ο.. ίππροτίοΙ Μοτο."

οί Ροτίο. 'Πιο ωσεί. ίιπροτίο.πί. ίπ ίί.ο ί.οπί. οί ο... Οπτοίνο

οοπίοο οί ο... Η. Τοοί., ..ο οί π·πίοίί, οποορί. Πιο ίἰονοίοίίσπ,

ίί οοπίοίποό ; πια. ποπ· ίί ίπ όοίοοί.ίνο ίπ ποναει! πωπω, οπό





ΙΝ'ΓΒΟΟΠΟΤΟΒΥ ΝΟ'ΓΙΟΕ.

Πιτοπ8ίιοπί: ίί ίπ πιιιοίι ίπίπτο‹ί. Οί Πιο ο1ονοπί.ίι οοπίπιπ.

Επιπιίποιί ίπ πιω”, :πιο οο11ιιί.ο‹1 ί.ίιτοπείιοπτ ω- Τι·οεοΠοο.

69. Οοι1οκ Βοίοοο1:τοποίο. Α ΜΒ. οί ί.1ιο δ. Τοειί.. 1ιο1οιιε

πι;; ί.ο Πιο Τοπιι Οοιιποίί οί Βοίοοπίοτ. Οί Πιο ίοιιτίοοιιίίι

οοπίπιπ. Οο11τιτ.ο‹.1 ί.1ιτοπείιοιιί. 1η 'Ττοπο11οο.

(ο.) ΤΜ που διωπιἰ.ι οοπίαἱπίππ Με σοφοί'.

Β. Οοο" ΒοοίΙοοποίο. .Η Βοο1ο : οί πιο οίε1ιί.1ι οοπίιιτ:α:

οο11πί.οά ί.ίιτοιιείιοιιί. οι· Τίπο1ιοπι.1οτί οπο 'Γτοεο11οο.

Έ. Οσοι:: Βοι·οο1ίί. Αί. Πί.τοο1ιί.: οί ί.ίιο ί.οπί.1ι οοπτιιτ:σ :

οο11.ιιί.οτί ο), Ηοτίπεο..

Ο. Οο‹ίοι ΒοίεΙο1ίί Ι. ίπ ο... Βτί1:ίοίι Μιιιιοιιπι (Οοο.

Ποτ!. 5684) : οπο ίτοεπιοπί. οί ί1ιίο ΜΒ. ίπ ίπ πιο Μπιτ” οί

Μ”, Οο11οεο, Οπτπί›τί‹.1Βο (πιτιοποπί. Βοπί.ίο)ίο Ρομπ ίπ

13.17.20). Ρτοί.ιο.1.ι1)· οί Πιο ί.οπί.1ι οοπτ.ι.ιη. Οο111ι.ί.ο‹1 ο!

'.Γί.οο1ιοπάοτί απο Τι·οΒο11οπ.

Η. Οσοι” Βοίιίο1ίί Η. .Μ Ηιι.πιππτε. ΡτοΒιι1ι1] οί Πιο

πίπί:1ι οοπτιιιπ. Οο11ιιίοι1 η. Ττοεο11οο; πω! είπω ο), Τί

ποίιοπ‹ίοτί, π1ιοπο οο11ειτίοπ, 1ιοπονοι·, Ειπε πω. πιο πιτ Βοοπ

πνο.ί.πιίιίο ίοτ οοιπριιτίοοπ. Α ίτο.8ιποπί. οί ί.ίιίο ΜΒ. ίπ ίιι

'.1'τίπίίπ Οοίίο[.το Μοτο”, Οιι.πιίιτίι.18ο, πίί.ίι “πιτ οί Ο.

Κ. Οο‹.ίοι ΟΗιτίιιο. ίπ ί.1ιο 1ιπροτίο.1 Μοτο”υ ιι.ί. Ριιτίο.

Οί Πιο πίπί.1ι οοιιί.ιιιπ. Οο11πί.οο 1›οί1ι 1.»! Τίποίιοπάοτί :πιο

'.ίτο8ο11οο.

Μ. Οοο” Οιι.πιρίο.πιιο. ίπ ο... οιιιπο ί..ί1›πιτ7. Οί ιι.1.ιοιιί.

πιο ιί.οπί.1ι πωπω!. Οο11πί.ο‹ί ίπ Ττοοο11οο, οπο οορίο‹1 οι·

'.ί'ίποίιοπόοτί.

Β. Οοο” νοί.ίοειππο 854. Α ΜΒ. οί ο... “πιώ οοπίιππ

ίπ Πιο πιο»... Μοτο”. Οο11τι.ίοτ.1 οπ1)· ο] Βίτοίι.

Ο. Οο‹1ο: Νιιπίππιιο. ίπ Πιο Ποιοι” οί Βί. ΜΜΕ, ιι.ί.

νοπίοο. Οί Πιο τοπίο οοπίιιτγ. Οο11ο.ίοι1 ο] Μπι Τίποίιοιι

άοτί πιο Ττοεο11οιι. ·

ν. Οο‹.1οι Μοοπιιοποίο. ίπ Πιο πω...] οί Πιο Ποπ·

ΒΥποτί οί. Μοοοοπ. Οί Πιο πίπί.1ι οοπίπτ_γ. ΟοΠο.ίοι1 1η/

Μοίί.ίιπιί ίοι· Με ίοι·ποτ Οτοο1: Τοοίπτποπί.

Ψ. 1ίτιι!πιοπί.ο πρροπι1οπ ίο πιο ΜΒ. 314 ίπ Πιο Ιπιροτίπί

Βίοι-οτ, οί. Ριιτίο. Ειί.ίί.οιί ο)! Τίειο1ιοποοτίζ π1ιο οποτί1ιοο

“και το Πιο οί81ιί.1ι οοπί.ιιτ)·, π1ιίοίι ίπ ροτ1ιιιιιο ίσο οπ.τ1)·.

Υ. .Είτο.8πιοπί.ο ίπ Πιο Βο.τ1ιοτίπί Ιιίί.ιτο.τγ οί. Βοπιο. Ει.1ίί.ο‹.ί

ο, Ί.'ίποίιοποοτί, ποπ ιιίί.τί1ιιιίοει ί.ίιοπι ω Πιο οίείιί.1:ι οοπί.ιιτ].

Ρ.. Α ίοπ ίτο.8ιποπτε ο‹ίίί.οι1 ο? Τίποίιοπι.1οι·ί.

Γ '.ίχνο Μ.ΒΒ. οί.›ί.ιι.ίιιο‹1 ο), Τίποίιοπι1οτί ; ποπ ίπ Πιο

Λ ίΒο‹11οίππ.

ΡΜππωιιωπι ιΜποροίἰΜπππι ι·ι·.τοτίρίππι : (οίί.οἀ 1ίτο.8~

Ποιο). Α ΜΒ. οί πίιίο1ι Τίποίιοπι1οτί οοιιίοι1 οπο 1οιιί. Οί

Πιο οί81ιτίι οοπί.ιιτ_γ.

.Β·ο9πιοπωπι ΒΜπίίἱοππι. Τίτο επιπ11 ροτίίοπο "πιο :πιο

οορίο‹1 Μι Τίοο1ιοποοτί Αιιιιιιτοπί1ι.· οί Πιο πίιι1:1ι οοπίπτιι.

ΜπιπΜΜπι ι1ίπιιπιπ:πιπ. Είείιί Μπα, οοπί.πίπίπ8 μια

οί Βί.. .ίο1ιπ'ο Οοοιιο1. Ει1ίί.οι1 ο] Μιιί.ί1ιιιοί. ΑΡι·ιιιι·οπί.1ιι οί

ί.1ιο πίπτίι οοπί.ιιτπ.

Ι'Μπίπωπιππ |ίωπίιυ·ίπποπι.

Οοορο1. Επίί.οι1 1ο· Μοπίίο.ιιοοιι.

'Πιο οί.ίιοτ ΜΒΒ. ιιοοι1 ίοτ ί1ιίο οι.1ίίίοπ πο ποί. οοπί.πίπ πιο

Οοορο1ο.

(Η.) Αποπ:Χτ ντιποιοπε.

.ί.πίἰιι.

νιι18. 'Πιο νοτοίοιι οί .Ϊοτοπιο ίπ πίνω ίτοιπ |πιο Οο‹1ο:

Απιίο.τίπιιο οί. Γ1οτοποο, οί πιο είπί.ίι οοπτιιτι·. 'Πιο νιιτίιι

Δ ίοπ νοι·ιιοπ οί Βί. 1ΔΠΕΟ.Β ;

1 ίίοπο οί ίίιο οοπιπιοπ οι· Ο1οπιοπίίπο ίοπί (οκοοτιί: ί.1ιοιιο

Ε ιι·1ιίοίι τοπίο ίσο Μοτο οτί:ίιοεπι.ρίι)·) ιιτο ποί.ο‹ί επ: πιο ίοοί

1 οί οιι.ο1ι υπερ, πο πο11 πει πιο οποία οί Πιο Οοποπ Απιίπίίππο

' ίίεοΙί. Μπ18.ΟΙ. (1οποίοει “ιο Οίοτποπί.ίπο νιι1ετι.ί.ο; Δω.

' πιο Οοι1ο:Απιίπί.ίπιιο; ΡΜ!. πιο Οποιοι Γιι1είοποίο: Ηαι·Ι.

ο... Οο‹1οπ Ηιιτ1οίιιππο; Πιτ. πιο (3οάοπ Γοτοίιι1ίοποίο;

ΤοΙ. Πιο Οοο1οι Το1οπιπιιο.

Πιο πω Ζοίίπ.

τι. πιο” νοτοο11οποίο, οι.1ίί.ο‹.1 ίπ Ιτίοί οπο. πλω 1η Β1ιι.π

οίιίπί.

ο. οποία νοτοποποίο, οιίίίο‹ί 1.7 ΒΙπποίιίπί.

ο. οποία Οο1ποτί.ίπιιο. ο‹.1ίίοτί ο), απο”.

ά. 'Πιο 1.ιι.ί.ίπ πω οί 001.108 Μπι; απο” οίί.οτί: οπ1), οί

ίιπροτί.οποο π1ιοιι Πιο (.1ι·οο1τ τοπιίίπεο οί ίίιιιί. ΜΒ. πιο...

ίτοιπ πιο Ι.ιιιίίπ, οι· π1ιοι·ο ο... Οι·οο1ε ίπ ι1οίοοί.ίνο.

ο. Οο‹1οι Ρο.1πίίπιιο, οι1ίί.οο1 ίπ· Τίποίιοπι1οτί : ο Βιιίίπ Με”.

πι1ιοπ ίι·οπι οοπιο Οτοο1: ΜΒ., οίί.οπ τοποπι1:Ιίπε πιο Οοο”

Βο2:ο.

.ί Οοο” Βτίιιίο.ππο, ο‹1ίί.ο‹1 η Β11ιποίιίπί: ο. τονίσει! Βιι.ί.ίπ

Με”.

1/"~1|'2. Οο‹1ίοοο Οοι·1ιοίοιιοοιι; οίί.οό ο] Βιιι.ποίιίπ.ί απο

Βιι.1›πί.ίοτ: πιίπο‹ί ίπ το".

81. ιοί. Οοιίίοοπ Βιιπ-8οτπιιιποποοπ ; οίί.ο‹.1 1η· Βοποίίοτ :

...πω ίπ ίοπί.

ι.. Οοι.1οπ ΟΙιι.τοπιοπίο.πιιο; ποπ ίπ Πιο νιιί.ίοοπ ίιί1ιτιιι·7:

ο‹1ίίοι1 ο] Μιι.ί: ο. ιπίπο‹1 ί.οκί..

ί. Οοο” νίπ‹1οί›οποποίο ; μια” οί ΜΜΕ οπο πιο... ο

ποσο το”. Ε‹.1ίί.οσ.1 ίπ οοι·ίο.ίπ Οοτπιιιπ ι›οι·ίο‹1ίοιι.1ο, π1ιίοίι

πονο ποί. Βοοπ ιι.ν:ιί1ιι1ι1ο ίοτ ί;ίιίο ποτία. Βοιι.οίπεο ί.ο.1ιοπ

ίτοπι Β1οποίιίπί :πιο Οτίοιιιιιιο1ι.

ία. Οικία Βο1ιίιίοποίο. Οοιιίο‹1 απο πωπω!! ο‹ίίί.οοί 1.»,

Τίποίιοπι1οτί.

Ζ. Οοο” Β.ποιίίεοτίιι.πιιο. ΠοοοτίΒοά οπο οίί.ο‹1 ο, Βοίιιιί2.

πι. πιο.. τοπι1ίιιΒο ίπ τι ΜΒ. " ΒιιοοιιΙππι.” Βοποι·ίί.›οτί 1η

Οπτ‹ίίπιι1 ίνίοοπιιιπ, οπο ωιωπ ο), (πωπω Μιιί ίπ ίιίο

" Ρο.ί.ι·ππι Μονο Οο11οοίίο” (ί. ρω!).

Οί ί.1ιοιιο ίπιτίπ τοπίο, ο. ο. ο. πιο Πιο τιι·ίπιπτ)Ι ιιιιί.1ιοι·ίί.ίοο;

οπο πο οιιο1ι ο." πτο ουοοίίία.ί οί. οποίι οποπίπε οί ίίιο ποπ::

ο... αποτο πιιιοί. πο τοοπτ‹1ο‹:1 πο πιοι·ο ιι.ιιιί1ίο.ι·ίοο. [ ίπ

οροοίίι.11)· Πιο Παἰἰοπ τοοοποίοιι οί Πιο 01ο (οτ Αίτίαιπ) Ηιί.ίπ;

! ί. ίπ οίίοπ Α1οππποτίιιπ ίπ ίί.ο ί.οπο ; Πιο τοοί. (πίί1ι Πιο οι(

οοιιί.ίοπ οί ί. απο πι.) οοπίιιίπ τι να] 'κοπεί τοπί.

 

δ_ιρ·ἰπο.

Βιιτ.Οτί. 'Πιο Βιιτίιι.ο νοι·είοπ οίοοονοτοιί ίιπιοπεοί. Πιο

.Νίί.τίιιιι ΜΒΒ. ίπ |ιίιο Βτίί.ίιι1ι Μιιοοιιιπ, ω Πιο Βον. Ψ.

Οιιτοίοπ, 1η· πίιοπι ιιπ οί1ίί.ίοπ οί Με ΜΗ: ποπ 1›οοπ ιικ

Ρπτοι.ί.. Τ1ιίο πποίοπί ίι.πι1 πιοιιί. νιι.1ιπι1.ι1ο ιίοοιιιποπί ποπ

ί.πίπε, ίιι ί.1ιο ιιτοιιοπί είπω οί ί.1ιο ΜΒ., Μπι. ί. ί.ο νίίί.22;

ίι·οπι κ.81 το ικίίί.25. ηΟί Β1:. ΜΜΕ ί.1ιοτο πιο οπ1_γ Πιο

Ιποί ίοιιι· νοτοοιι οί Πιο πιεί. ο1ιιιιιωτ. Βί.. .1ο1ιπ ί. 1 ί.ο 42;

ΒιιΕο ίί. 48 ίο ίίί. 16;

 

1

! ίτοπι ίίί. ο το νίί. 87; πίν. 11-20.

¦ ίτοπι νίί. 88 ίο πν. 21 ; ίτοιπ ιινίί. :Η ίο ππίν. 44. 'Πιο ΜΒ

ίπ Νο. 14.451* ίπ Πιο Βτίί.ίο1ι Μιιοοιιπι.

Β›·τ.Ροί.. 'Πιο Ροο1ιίίο Β_γτίο.ο: ο νοτοίοπ οίί.οπ ρι·ίπίοι1 :

ίί. ποπ ίτοοιιοπί1)· τποι1οτιιί2οι1 ίτοπι ί.ίπιο ί.ο ήπιο ; τοοοίππο

. οί ΜΒΒ. πιο οοπιοί.ίπιοο οίίοι.ί ίτοπι Λο!" ιιπ‹ί οί1ιοτο, οι·

ί ίτοπι πιι· οπο οο11π1:ίοιιο.





ΙΝ'ΓΒΟΒΠΟΤΟΒΥ ΝΟ'Ι'ΙΠΒ.

ΒΒιι·.Βοί. 'Πιο Ηπιοίοο.π Β5·ι·ίσ.ο; οι· Πιο ι·οοοποίοπ ο]

Τί1οιποο οί Ηιίι·ί:οί. ίπ 01ο Βοοίππίπο οί Πιο εονοπίπ σοπ

ί:ι.ιη, οί το.. νοι·είσπ πιο.ὸο ο? Ρίιίίσιοπιιε οι ο] Ροί›·οπιρ ο

οοπί.πη οπιΙίοι·. ΒΪι.Ηοί.*ί Ρσίπίο οιιί: ο ι·οο.ιί.ίπε ίπίτσοιιοοιί

“Πιο πο. ίιοπείσπ ο): Τίισιππο. Βγι·.Ηοί.+ €ίοπσί.οο ο. ι·οποίίπε

οί;›ο1ίπο‹ί ΒΧ Μπι.

Βγι·.Ηίοι·. 'Πιο .Τοτιιοπίοπί Β)·ι·ίσο: ο. Ι.ιοοί:ίοποη· ίπ 'απο

νο.ί.ίσο.π, ‹ίοοοι·ίπο‹ί οπ‹ί οίίο‹ί Μι Δ‹1ίοι·: Η: πιο ποί. Βοοπ

οοΙ.Ιοίο‹ί ί:ίιι·σιιεπσπί: Ι πονο οοπίοί.ίιποο οίί.οό Η: ίι·οιπ 11η

οίκω οΒοοι·νοί.ίσπ.

Μοιπρπ. 'Πιο Μοιπρίιίί:ίο νοι·οίσπ ; ΜΜΜ? οί ο". πω

οοπί.11ι-7; ίτσιπ πιο οπίί.ίσπ οί Βοπιππ·πο. (ΜοιπΡπ.Ψ. ιο

ίοι·ιι ω ?πιο ο‹ίίίίσπ οί ΨίΠιίπο.)

πιο). 'Πιο τοπικ νοι·οίσπ; ριοΒοοί)ι οΙ‹ίοι· ί:ίιο.π πιο

ΒΙοιπρίπί.ίο: ίπι·εο ίιπειποπί.ο οί “πο ίιπροι·ί:οπί: το” πονο

Βοοπ οιίίί.οπ ο), ίνοίἀο, Μίπεπι·οΠί, (Ποιοί, οπο Μίιπίοι·: Πιο

Ιπί.ί.οι· οί ίνί;ισιπ πιο: οἱίαἱ π·πάὶπο.ι ίτσιπ ρσι·ίίσπο ιιιίιίοπ

πονο ποὺ ίσοοπ Ι›ι·ίπί.οίί.

Οσί.ίι. 'Πιο θσί.πίο νοι·είσπ οιοοιιί:οπ Μι Πίρίιίίπο ίπ Πιο

ίσπι·ί.π οοπτιπ·7. 'Πω «Μπάσο οί Οοί›οΙοπίο οπο. 1.σοπο, από

πιω ίπ μια Μπιτ ΒΧ Μπεοιππππ, ο." Βοοπ ποοεί.

Μπι. 'Πιο Αι·ιποπίοπ νοι·είσπ Ισ Μίοοι·σί:› ίπ Πιο ίσιιι·ί.ίι

οοπίπιτ_γ: πιο ο‹ίίίίσπ οί Ζσίιι·οο, ί:οίιοπ ίι·σιπ ΜΒΒ., από

ιὶοοσἱά ευ" “αυτή” [Μπι Πιο 1.ωπ(νωίω, 1805), οπο

Βοοπ πως! ί:ίιι·σπεπ πιο ίιίπσί οπο. οΒοίοπί: ιιοοίοίοποο οί Πι.

Οποι·Ιοε Βίοιι. (Δι·ιπ.Ποο. ι·οίοι·ο ί:σ ίίιο οπίί:ίσπ οί Ποοιι.π ;

.Δι·ιπ.Ζοπ. ί:σ Ναοί οί Ζοπι·ο.`σ ; Δ.ι·ιπ.ιπ. ίο οσοίοοο οίκω.)

Ξί.π. 'Πιο 2Εί.ίιίορίο νοιείσπ. 'Παει ο‹ίίίίοπ ίι·σιπ ΜΒΒ.

Β] 'Πίσι:πο.ο ΡοίΙ Ηπα., πω Βοοπ οσιπροι·οο, ίσι· ί:ίιίο ποιο,

'Μπι Πιο το” ίπ νίίοίίσπ'ο Ρσί78ίστί., ο? Μι. Ρι·ονσοί: οί Πιο

απο Μπεοπίπ. 'Πιο ίου ποί.οο πίεσ ιππιίο ο] Μι. ΡΙοί:ί.,

ιίνίιίΙο οπἔπεοτί ίπ Με οοΠπί.ίσπο, πονο Βοοπ ρίοοοπ ίπ τη·

ποποίο. (πιο. ίοΙΙσννοπ ο), π Ιοί.ί.οι· οι πιιιπποι·, ι·οίοι·ο ί:ο

ΜΒΒ. οποσ ο? Μι. Ποίο..)

(ίίί). Βίαια Οι·ιΔι·ισπο.

'Πω οοι·Ιίοι· τιποτε, οποίο πο ωστοσο Πσππιπω, Βω·ποὐοσ,

απο” Πίπη”, πιο οίί.οσί ο] ίίιοίι· π›ι›ωπωο πωπω, πιο

ι·οίοι·οποο το πω πωπω οπο οοοί.ίοπο.

πω; ο, Μοοοποθο ρπεοο.

@οποιοι Αίο.ι:οπώ·ίπιω; ο] Ρσί.ίοι·ίο Με (Βοίσειπ οπο

οιίαι·οοίο ίι·οπι πωπω, πιοι·ίιο‹ί πο οποίι).

Πίρρσἰμιω; ί”, ί.πο Ρομπ. οί Ροοι·ίοίιιο, είνοπ @'20 πιο

πωπω οπο οοοίίσπο.

ΡίιίίσοοΡίιπιποπο. ; Βοσί: οπο οοοί:ίοπ, απο, ΜίΠοι·'ο Ροεοο.

θι·ίοοποσ ; ο), Φο ιιοΙιιιποο απο Ρομπ οί Πο Ιο Βιιο.

ΟΙοιποπί.ίπο ΒσιπίΙίοο (Ποιο. ΟΙ.) ; ο), ί.ποίι· πιιιποοί·ο οπο

οοοί.ίσπο.

@ωστοσο Παππιοίκη|πο ; ο] |πιο ροΒοο οί Πιο Ροι·ίο

ο‹ίίτίοπ, 1822.

.Ρίση.8ἱπ.ι Αἰο.ι:οπάι·ἱπο.ι; ο? ι·οίοι·οποο ί;σ πιο μμε οί

πιο: Βοιποπ οιίίί.ίοπ, οι· ί.σ Βοιιί.π ίπ Πιο Ροι·ίίοπο οάίί.οιί ίπ·

πο.ΙΙ Ραπ” ΛΙο:ι:οπ‹ἰι·ἰπο.σ ; απο εισιπο σί.ποι· ίι·πειποπί.ο.ι·ί7

"ο". ο), Β.οπί.π'ο νσίπιποο οπο Ρομπ.

Ειι.πΙπω; ΗΜ.. ΕοοΙ. Ι›σοίι απο οοοίίσπ ; πίεσ Βοοιίίπείο

με” (ίπ ρπιοπί.ίιοοίο).

Εν. Ρι·ιορ.

Ποιο. Ενω. Ι οί· νίεοι'ο οποιοι.

οσπτι·ο Μπι·οοί1. 8

Β 11ξ::Β[28 ξ ο, Μοπί.ίπποοπ'ο ρο.Βοο.

ΕοίσΒοο Ρτορποίείοιπ ; ιη· θοίοίοι·‹ί'ο μμε.

Ρσι·ί:ίσπο οοίί:οό. ο? Μπί. οίί:ο‹ί ο? Πιο οποία, οπο ο?

ι·οίοι·οποο ί.ο Με πο.Βοο. (Νονπ Βίωωοίω. Ροί:ι·πιπ).

Τοι·2"Πίιιππ.ι; ο), ίι·οοί:ίοοο οπο οοοίίσπο.

Ο-γρι·ίπππο ; ο), Βο.ίππο”ο Ρομπ.

ΠίΖω·ἱπο ; ο? Πιο Βοποοίοίίπο υπ.εο8.

Ζωή/οι· 6'αΜι·έπιπσω; 1η· Πιο ρο.Βοο οί ο... νοπίοο

οιίίί.ίσπ.

ΜΑΒΚΒ ΑΝΠ Αποπι:νωποΝο.

Ι. Η πιο Το”.

. ίπ‹ίίοπίοο οιι πιίοίί£ίωι ί.ο Πιο οοιπιπσιι ί.οεί:.

ί· ΜΜΜ Πιο υπιὶο.ίἱοπ οί οοι:ποί.πίπ8 ίπ Πιο οσιππισπ

Βοκί..

Ξ:: ίποίοπί.οο ο. ι·οο.άίπε σ.άσπί.οο νο.ι·7ίπει ίι·σιπ πιο οσπιπισπ

'απο

" πωπω ί:ίιο άσσο οί ο ι·οο‹1ίπε οσιπιποποοιί η . οι· 1.

ποιοί: νσίί:πίπ πωπω ίπ Φο Με”. πιο οποίι πο πιο οί

οσποί.ίπί πιιί.ίιοι·ίί:7.

Οίί.οί.ίσπο ίι·οιπ πιο ΟΚ! Τασία. πιο ‹ίοπσί.οιί ο] ο. οίίίοιοπί:

θι·οοίε @πιο οοίπε οπη›ίοἄιο‹ί.

'Πιο πιιιποοιοο οοοί.ίσπο ίπ Πιο θι·οοί: “ΜΒ πιο Πισω οί

"1ο νπί.ίοο.π ΜΒ., Βοίπε Ρι·οϋπί.›ίγ Πιο πιω". οποίοπί: πσί.οί.ίοπ

οί Πιο ίιίπεί.

5 ίποίοο.ί.οο οποιο οσιπο ΜΒ. οι· νοιπίσπ ἱ›οείπο πίί:οι· ο.

ποίοοί. : ο οίιπίίο.ι· ι·οίοι·οποο ίπ 'οπο ιππιείπ οίιοννο Μπα

(Ισοππιοπί. Η. πιο), πο.

ΊΤ οίιον.·ο οποιο ο ΜΒ. οι· νοι·είσπ ίο ‹Ιοίοοίίνο.

Η. ΙΝ πιο ίπποι ΗΔΗ Μίιποπ:.

Μ: οποίι σροπίπε οί |πιο ποσίε ίο είναι ο. οσποροοί.ιιο οί

οί1 Πιο πιιί.ποι·ίί.ίοο οιπρίο7οά ίπ το” Ρο.πίίοπίσ.ι· Ροι·ί.ίσπ:

Πιο ποί.σ.ί.ίσπ οί ο”. ΜΒ. ποοσιοίπε το Πιο πιι·ππποπίοπί ίπ

Πιο πεί πιονίσιιοΙγ είνοπ, πΡΡοο.ι·ίπε οιι Φο πιεί υπο, οπο

Πιο νοιώσω οιι ίσο στοα.

Ψίιοπ ο οσοππιοπί. οποία οίί ίπ σ.πΒι ποιά: οί Πιο σροπίπ8

Η. ίπ οποίσοο‹ί ίπ ποιοπί.ίιοοοο; ίίιιιο (Ο) οι απο). ινίιοπ

ίί ίο οΙοίοοί.ίνο οί: πιο ποείππίπο οί Πιο πω Ρομπ, πιο.: οσω

ιποποοο ίπ οοιπο ποπ. οί Πιο συοπίπε, ίί ίπ οποίοοο‹ί ίπ

ΜΜΜ; ίίιπο [Β] [απο]

1: πίτα πιο ποί.ο.1:ίσπ οί ο. ΜΒ. ίπίΡΙίοο “ιοί Η. ίο πίιιοίι

ιπιιί.ίίο.ίο‹ί ίπ Ηπα ποιά..

5 "ο Πιο πστπί.ίσπ οί ο ΜΒ. οι· νοιώσω πο €2, οι 5Τίιοί›.

ίπ‹ίίσπί.οο τίπιί. πιο οσοπιποπί ίπ οποοίίσπ Βο;έίπο πίί.οι ο.

Μπακ οί. Πιο πίσω ίπ Πιο 'ακί. "ποιο πιο οποίο ιππι·ίε

σοοι.ιι·ο. -

'Η "Μι |απο πσί.πί.ίσπ οί ο ΜΒ. οι· νοιώσω πο ΊΤΒ, οι· ο»,

ΜΜΜ. Ηπα οποίι ο. τίσοιιπίοπί ποπ οίί οποιο οποίι ο.

ιππι·ί; ίο ΡΙο.οο‹ί ίπ |οπο 8ο”.

Οί πο σ!‹ί παω οορίοο, π ί ο πιο πίσπο ΒΡοοίίίο‹ί ίπ πιο

ιππι·είπ ίπ ΜΜΜ; τοι: ιο” ί.›οίπε οπο· οίκω πιο πωπω

πω.

Α ι·οο.ο.ίπε 8ίνοπ ίπ Πιο ιππι·είπ Μπιουτ πω· ποιοί; ίο οιι

οΙΜ·ποίίυσ ΜΜΜ-ο ; πιεί. ίο, οπο πο το ι.νίιίοίί 'πιο ποί.ποιί





1ΝΤΒΟ1)ΠΟΤΟΒΥ ΝΟ'1"Ι(111. οι

Έἱοο οι" άίνἱάοά 1ιοτειτοοτι Μπιτ είιιτιάε ιτι Πιο ίοεί. ο.τιά

πν1ιαίτ Μ °1:1ιιιε Ρ1ε.οοά ἰτι Πιο Μοτ·εττι. Τ1ιοεο τι1τοττιιιίινο

ΜΜΜ Μαν, Μ εοΜο οτιεοε, ι·οτττιττο ο. Μοτο άοίτιι1οά οοτι

Μάοτείἰοτι ; εοΜο ο.άάἰίἰοτιτά οτιοε Με.)τ τιοοά το Βία ει›οοιίὶοά,

Μιά Μοτο άοίΜΗ:ο οοτιο1ιτειοτιε Μαν οι. ί.ἱττιοε 1ιο Ειναι.

Ψοτάε Μ 1ιτοο1τοτε ιτι Πιο τιιτιτειιι ΜΜΜ Πιετά. Με? ει·ο

αοΜοντ1ιεί άοιιΜίιι1.

Δ τ·οιτάἱτι8 1ιτοο1τοίοά Μ ί.1ιο το” Μιά Μτιτ1τοά Μπι." Μ

Πιο Μετ8ιτι τε "η άοιι1ιί.ίιτ1.

Δ. Ροεε11ι1ο οτ τιοί. ιΜΙιτο1ιο”ο1ο τιάάτίιοτι το είναι Μ

Μοτο Μ Πιο Με.

?Πιο ΔΜΜοτιἰετι εοοίιοτιε, ΒιιεοΜοτι οο.ιιοτιε, ιιτιά @Με

ΜΜΜ, τιο1: ΜΜΕ οτι] ΡοοιιΙττιττιτοε οί ίΜε οάιί.ἱοτι, άο τιοί

Ποιο τοοιιιτο ετηι ερωτώ οΧΡ1τιτιιιτιοτι.

ΙΙΙ. Η τα:: Νασο.

'Πιο τοειάιτιο άτεοιιεεοά τε Με είπω: Με ε.ιιτ1ιοτιίιοε

"Μάι ειιτιΡοτι ετη τοεάιτι8_/οΠοτυ τι, ιν1ιοτι Πιο 1ιτι1ιιιιοο οί

ο·ντάοτιοο Μ είναι το άοί.ε11.

Ό, τ, 1: τιτο ιτεοά ιιε άοτιοί.ττιιτ Πιο εοΜο τοιιάιτιο·ε το ιν1ττο1ι

το” τττοιι1ά οριο” Μ Μο Μ”.

ε Μάιοτιίοε Με οοΜΜοτι (3τοο1τ το”.

Με. “το Β1εονἱτ οάιίἱοτι οί 1824.

δι. οτ οι. 8, Πιο οάτι.ιοτι οί Βο1ιοτί Βί.οΡ1ιοτιε, οί 1550:

$1ιοοο οάιίάοτιο ιιτο εροο11ιοά ιν1ιοτι Με, άἰίίοτ.

'“ Οοτιίτιι" τε ττεοά σε ιιιιτοάτιο1τιε “το εί.οίοιιιοτιί οί οντ

άοτιοο οΡροεοά ω εοτιιο ντιτ·τιιτιοτι "Μάι Μιά 1ιοοτι εί.ιιί.οά.

“τη” ί.1ιο νοι·ετοττε Μ Βοιωτοί οτ τι!! Ματ. 1ιτινο τιοί. 1ιοοτι

οιίιοά ίοτ εοΜο ερωτώ τοτιάὶτιε.

“Με 'Πιο ΜΒΜ οορτοε τη Βοτιοττι1.

Α τοίοι·οτιοο Μο1οεοά Μ ρειτοτιί1ιοεοε Μιρ1τοε Με Η.

Μιάν οοοοτάε "οι Πιο τοτιάττιε το ενΜο1ι τι. ιο τιτιτ›οτιάοά ;

ί61ιο "Μπίστι, εν1ιοτι τιοοάίτι1, Μάτι;; εροοιίιοά.

(1.αίί..)ἰτιάιοαίοε Με ττοιιι·1] τι” Πιο Μάτι οορἰοε, ο11 Μ

Με τιο1ι οἰ1:οά ίοτ εοΜο οί.1ιοτ το:ιάΜε, εο τοτιά.

“το1."(το1τοιιί), ἱε ιιεοά οα·ίταπειίοο!” ίτιιιι τε, τιε ιτιο1ιιάττιε

ε οίί.οτ Πιο ιιοίτιίτοιι οί ιι 1118. (εε 13ο) ἱττιτι1ἰοε Με Πιο

ίτιοί οί ειιο1ι τι τοιιάΜε άοοε τιοί τοεί οτι οττιτοεε τοείτττιοιιγ.

Μάι “ιοί τι το Βοί1ιοτοά ο εἱΙοττ2ἱο οοΠαιοτιιιιτ.

"οι νἱά." (το. τα ντάο1:τιτ, οι· εοΜοίιΜοε οιι1›7 "ττά.") ὶε

ιτεοά εε τΜΡ13άτιε Με ειτο1ι τε ερτιο.τοτιί17 Πιο τοο.άιτιε οί

Πιο ΜΒ., ί.1ιοιτ81ι ίοτ εοΜο τοοεοτι ο1ιεο1τιί.ο οοτίτι.Μίν Με”.

Με ο1›ίο.ἰτιοά.

Αιτί.1ιοτἱίἰοε ιτιο1οεοά ΜΜΜ 1›ττιο1τοίε ΜΜΜτ Με ίοτ

εοΜο τοοεοτι Πιο:Ι ειτε τιοί. οιιοττοά οτι οιί1ιοτ Μάο. 80, 1:00,

τι τι. 1." (τιοτι Ποσο”.

Ατι ε.ιτι1ιοττητ, τί άοίοοί.ινο (εν1ιοτο τι ΜΜΜ. 1ιο “ματιά

'το 1ιο ίοιιτιά), Μ Μτιτ1τοά “ 1ι." οτ '' ΕΜΗ'

Οοοτιειοτιε117 Πιο α1ι1ιτονιιιίτοτι οί Πιο τιιιΜο οί εοΜο οο1

1τιίοτ τε είναι ιτε ε1ιοτιτττιε Μαι. ί.1ιο οιί.ιιί.τοτι τοείε οτι Με

αιτιάται”.

8ο, ίσο, τι1ιοτονιο.1ιτοτιε τιίιοτ νοτεἱοτιε ττιάιοτιί.ο ροτί.τοττ1ετ

οάἰίοτε, οτ ο1εο τοίοι· ιο 11188. ινΜο1ι Βετο 1ιοοτι οο11τιίοά.

Αίί.οτ Πιο τιοί.οί:1οτι οί τι Με. ' άοτιοί.οε τι βίαια παπα

(ί.1ιιτε 131!) τι.τιά ί1ιοτι τι τιιιΜοτο1 ε1ιοενε Με” Πιο τοαάΜε τε

οί Πιο εο.Μο 1118. ιν1ιοτι οοττοοίοά; Ποτε Βι τττοιι1ά ἱΜτι17

Ματ. Με: οοτ·τοοίτοτι ιντιε τιιιιάο ο? Πιο ω-φοωι πιάτα; Β2

Μι τι. οοττοοίοτ; Β8 ο? τι. ί1ιὶτά 1ιιιτιά, οτ εοοοτιά οοττ·οοιοτ.

Τ1ιο 1›ιι1τιτιοο οί οντάοτιοο τε ειναι οο ίοτ ιτε ιιρροτιτοά το

1ιο τιοοοεεοτν: οί ί:ἰΜοε τι!! “το άοοιιΜοτιί.ε Μο οιίιοά ίπ

άοίαἱΖ ; οί: Ματσε, |Μο εν1το1ο οτι στο εδώ ατο ειναι Με τι

ειιΜοὶοτιί Μάταιίτοτι Μια: Με)τ οι: Ρ1ιιοοά Μ Πιο ορτιοετίο

εοιι1ο. 1τι άο1τιε Με, ειιο1ι νοτεἰοτιε τιτο Με οτι οιιο1ι εἱάο,

τοεροοίἰνο1ν, Με Μαν 1›ο οι ευ τοΒο.τάοά τιε 1ιοἱτιε ίπ Ραπ

ΜΜΜ. Αι ΜΜΜ εοΜο ειι1›οτάιτιο.ί.ο τιιτί.1ιοτιίτοε ατο ορο

οτίιοά "Μισεί Μάτια Μο1ττάοά Μ τι Βοιωτοι “του ίοτ εροοἱε.1

ι·οοεοτιε, ειτο1ι ιτε ί1ιοττ 1ιιινίτιε 1ιοοτι ιτιοοττοοι17 οιιοί.οά ίοτ

εοΜοί.1ιττιε άτίῖοτοτιί.

1τι τι11 οτιεοε οί "τοπιο", τι!! ί.1το Ρτιί.τἱεί.ἰο αιτί1ιοτιίτοε

ΜΜΜ Με εΡοοἰίἱοά 1ἱτιιἰί.ε Μονο 1ιοοτι Μπιτ, εο ίοτ ιτε

Μο)τ στο 1ττιοικιι το Μο, εο Με ί.1ιοεο οτι”τ ειρροτιτ οί

ΜΜΜ ιτε Μαιο-οι ο νοτιο.ί.ἰοτι. Α ίοντ ΜΜΜ οί |οΜε 1τΜά

α11 Πιο 1158. Μιά νοτειοτιε τιοί οιίοά ίοτ εοΜοΙ:ΜτιΒ άτάοτοτιί. 1 "111 τ·οοιιττο το 1ιο Μοτιίιοτιοά πρωτο”.

'.1.'Με οτρ1τιτιιιτιοτι οί Πιο Μτιτ1τε Μιά τοίοτοτιοοε ΜΗ, 1 1το11ονο, ειιίΒοο, εο .ίοτ τιε οοτιιτιιιιτιἰοτιίἱτιο

ΜίοτΜτι1:ὶοτι ίοτ Πιο ρτοεοτιί ιε οοτιοοττιοά. '1'1ιοεο "το ατο ιιοοιιιιιιιίοά Μάι Πιο ειιοτοοί οί τοεί:ιιο.1

οτἱίὶοἱεττι, "οι 1ιο τ1ιοττιεο1νοε ε1ι1ο το ευρω), ο. ματι: άοιι1 Μοτο, τνΜ1ο το τ1ιοεο πιάτο τιι·ο τιοι:, Μιιιοτιτι1ε

ατο ίιιττιιε1ιοά ε·Μο1ι. Πιο? Με? τιεο Μ Πιο οιττιΜΜο.ίιοτι οί Πιο 1ιοο1τ ιτεο1ί. 1 οτι1)7 εάά, Μπιτ Πιο Ιστοπ

1οάΒο οί Πιο παταω, οίο., οί Μ88. "111 άο :ιο Μάο τοινοτάε Μο.1τΜε ο. οτἰιἱο, εε οτι τιοοιιιιιτιιτιτιοο Μάι Πιο

ιιοιτιοε οί οο1οιιτε ΜΗ άο Μ οοιιετττιιιιτιο; οτι ΜΜΕ, οι· ατι Μνοτιίοτν οί ίοο1ε ΜΗ άο Μ Μπάτη; "το

Ροεεοεεοτ το οτι τι ε1ττ11οά τιτττειιτι. 1ιιίοτττιαιτοτι ίοτ Με το ίτιι·τι.ἰε1ιοά, Μάι τιοί1ιἰιια Μοτο: τί ΜΜΜ-ο

αΙιτιἰἰοιἰ, τι ιτι11οιιιτεο Πιο @Με τιτιά Πιο μάτια-ροκ οί οτιτὶοἰεττι ίο Μάιο 1ιο1ά οτι “το ττιἰτιά. 1 οιιτιτιο1:,

1ιοττονοτ, οοτιεο το Μοτο, “ιοί Η ἱε οτι”7 τι Ο1ιτἰείττιτι εο1ιο1τιτ ιν1ιο οοτι ιτεο ί1ιοεο ιΜτιιτε ττε1ιτ1νΜ Πιο

ίιτ11οεί: εοτιεο; ίοτ 1ιο τι1οτιο 1ιτιοπιτε Πιο ίτι11 ντι1τιο οί 11ο”τ 8οτιΡίιιτο εε Πιο τοοοτά οί Πιο Ηο1γ θι1ιοεί,

είναι το Μτι1το πιει: ιιτιίο εο.1νο.ττοτι, τ1ιτοιι€1ι ίτιιί1ι "Μάι ιο ιτι Ο1ιτἱεί .1οειιε ;-ατιά 1ιο οτι”,τ οιιτι τ181ι1:17

ιιτιΡτο1ιοτιά Μπιτ: "πιτ ετιἰτἱί οί μποτ το, ἱτι ο·Μο1ι τι11 ΒἱΜἰοτι1 είιιάἰοε ε1ιοτι1ά 1ιο οιιττἱοά οτι.

1 των οοτιει·,;τι “ιτε ίὶτεί Ροτ1:ἰοτι οί την Οτοο1τ Νοιν ΤοείτιΜοτιί. το “το 1ιτιτιάε οί Πιο 'Με "το Μάιο

ειιίΠοιοτιί Μι:οτοετ ιτι Πιο Ματια· το άοεἰτο ι1τιιε το τοοοινο τι. 1 ίτιιεί: Πιετά: Με ο.τιροτιτοτιοο πιο),7 Με οτι

οιιττιοεί “ιοί Πιο οί1ιοτ Ιιοτίἰοτιε Μπιτ ίο11οτν οι ιιο άιείατιί Ροτἰοά-1ιοτιἰτιε τ1ιο.ί 1 Με? Μι οιιο1ι1οά, ιιίτοι·





νίίί ΙΝΤΒΟΒΠΟΤΟΒΥ ΝΟ'ΓΙΟΕ. '

οι οΜοί·ο ήπιο οί ι·οεί, το οσπίίππο :ιη7 π·στ!ο, ποπ οί οσ ΜΒΜ? με", ἀιπ·οτἱοπ, π·ίτΜ είοίπο τποποιίτο οί

τοοί·πίτοἀ Μοο!οΜ απο ποιο), ίου ινοί·!ς. δυο!! Ισπο απο !σ.Μστίσπο ιιπί!οττο!είποε Μονο, ίπ ίσί·ίποτ οίιποο,

Μοοπ Μί·οιί8Μί, Μ), ο". Ρί·ονί‹!οποο οί Οσο, το ο οποοοεείπ! ίοι·ίπίποίίσπ ; οπο! εποΜ "πι Με, 1 απο, ίΜο

οποιο ννίί:Μ ί:Μίο, ίπ ορίί:ο σί ο!! τΜο !οΜσιπ· οί ι·ονίείσπ οπο το-οποίπίποτίσπ οί τοπἀἱπἔο, οτο., δω Μοίστο πιο.

Ι τοίποίπΜοτ τ!ιο.ί Ι πω που ίντίτίπἔ ΡΜοίοοίμ ο. οοπίπηΤ επί! 8. Μο.!ί ο.ίί:οι· ί:Μο (ΜΜΜ οί 1)ι·. .ΤσΜπ Μί!!,

Ρ1·ίποίρο.! οί 8ο. Εάτπππά Ηο.!!, ΟΧίστἀ, ίνΜσεο (ίτοο!ί Τοεί:πίποπί: Ο' Ορπο ττίοίπτο. ο.πποτιππ”) Μπἀ εοοπ

Πιο !ίἔΜτ οπο ίοι·τπίδΜί: ρτονίσπε!γ. Ιί οιίοΜ !ο.Μσιπ·ο, τΜοπ, ποιο ροτιπίί.ίο‹! οποοοοείο!!γ ί:ο Μο Ρί·οοοοιιτο‹!

ο.ιπσποεπ πο, Ι πιο? Μορο τΜοί; ο.ί!:οι· ειιοΜ επ ίπτοι·νο.! ίΜίε πω)ν εποοοοοίπ!!›7 τοι·ίπίπο.το.

Ιπ οοπποοί:ίοπ ννίίΜ πιο πτστ!ι, Ι Μονο Μοοπ Μτοπ8Μί ίπτο οοπτοοί ίνί£Μ ποίπη7 οοιπρο!:οπτ το' ίσί·ίπ ο

_ίιπ!Βίποπί:, ίνΜοοο ο.ορτονο.! οί το.. ΙπίποἱΡΙοε ο.άορτοο Μο.ε Μοοπ πο οίππ!! επποίοοίίσπ τσ Μο. δωσει! οί

“κοπο πιο πο ΙσπΒοί· Ιίνίπο το οοο τΜο οποοίπ·πποο οί ονοπ πιο ίίτεί ποί·τίσπ: πίποποοί τΜοοο Ι τοπ.)Ι

τποπτίσπ τΜο !ειτο Βι·. Β.οιπ·π, Ρι·οοἰἀοπτ οί Μοἔ‹!ο!οπ Οο!!οἔο, θέσω, π·!ισοο ί·οοποποο ποιο. πιο οπι·!ίοεί:

τΜο.τ Ι τοοοίνοἀ ίι·οιπ ί;Μο.ί: Ππίνοί·οίηί, οπο ίνΜοεο ποτοσπο! !;ίπε!ποεο οπο νοτγ Μπήκα! ; :πιο ο!εο Πιο !εί.ί:ο

Ρί·οίοοοστ θπιίοίί·σπο, Βοοπ οί ΟΜί·ίοί-ΟΜοτοΜ, οποίο, ίνΜσε.ο ίτο.π!ί επίμονα! απο Μοο.τίγ απο ίπτο!!ίοοπί: '

οσποιπ·τοποο ίπ τΜο Ρτίποίρ!οε οί ί:οκί:πο! οτίτίο!επί τΜπί: Ι Μία! είο.ί:ο‹!, ποιο ωσεί οποσπι·οοίπε, πω! επί!ίοοί!

το οπτίνοίΒΜ ί:Μο πο!!-ιποο.πίπἔ1 Μπί ππίπτο!!ίοοπτ, τοτπίπ·!ω οί πποπ›7 «Μο Ροεοο‹ί ο 5πί!οιποπτ οπ ο. οπ!›_ίοοί

τΜο.τ ί:Μογ ‹!ίᾶ ποί: ππάοί·επιπά. Ι Μορο, ίπ !:Μο ποια Ροι·ίίσπ οί ί:Μίε θι·οο!ί Νοκ Τοείο.οποπί: ΗΜ: ίπ” Μο

ίε.ειιοά, το Βίνο ο. Ποτ οί πι, !ίνἱπἔ οι· (Μιά, "Μο Μονο ίτππείπίττοἀ τΜοίι· πωπω το πιο, ίπ ω,·ἰάπ9, σε

οπΜ8οι·ίΜοτο: Η: παο), Μο!ρ ίπ οποΙ›!χίπο (ΜΜΜ... ίοι· εσπίο πωπω πιο? Μονο Μοοπ οοπτ ποσο!!! :πιο

Μοποο τοπίο.ίπ ιιππσί:ίοοά.

Ι οο.ππο!: Ροτιπίί; ίΜίο ροι·ί:ίσπ οί ί:Μο κοπο το Μονο το): Μοπ‹!ε, ίνίίΜσπί: οκρι·οοοίπο πιο ίΜοπ!ιο το

τΜοοο ννΜοεο ΟΜι·ίοίίο.π !οίπτ!ποεο Με ίιπ·πίοΜοι! ί:Μο ιποοπο οί τΜίο οί!ίίίσπ Μο.νίπο Μοοπ ο:π·τίο‹! οπ. Ι

ποστ ί:Μο.ί: Ι πιο), Μο ο.ΜΙο πίσω τ!οίίπίτο!)7 το ίπί:ίπιο.ί:ο το ο!! ()!ιι·ίοίίο.π οίιι‹ίοπί:ε, το «Μοτο πιο ΙοΜοπι·

πιο.), Μο ίπ επ? πο.), πεοίιι!, 8ο ω|ιοπι ίΜογ πιο ίπε!οΜί:οί!, οπο το ίν!ισιπ Ι πω οικία· ο!.›!ίεπτίοπο τοείΡοο!:ίπο

τΜίο ποπ( οπ ίνΜίοΜ Ι Μονο Μοοπ οσ Ισπἔ οπἔο.ἔο‹!, οπο το ίνΜίοΜ πιο !ίίο Μια !›οοπ ί!ονοτοσ.!. Η απο

ππόοττο!εοπ ίπ Πιο ίπ!! Μο!ἰοί τΜο.τ ίί: νωπό Μο ο. "απο ίσο πιο ποί·νίοο οί Οσο, ΜΧ οοι·νίπο Ηίο Ο!ίιπ·οΜ :

το Ηίίπ νωπά Ι ι·ονοί·οπί.!)ί τοποσ πι), !:Μοπ!‹οἔἰνἱπ8ε ίσο Μπιτ Πο Με” (!οπο ίπ τοπίονίπο Μίπε!ί·ο.ποοο;

ο.πά το Ηίο Βί·οοο οπο! Μ!οοεἰπΒ ί!σ Ι οοίπίποπτ! Μπιτ Μο Μοοπ ί!σπο, ίπ ί:Μο πο.ιπο οί Πίε 8οπ, δωσε

()Μτίο!: σοι· Μοτο, οπο! σπ!)Ι δωσω”. Β. Ρ. 'Γ.

.
··

Ρι.ίποίππ, .Ποιο 25πί, 1857.

 

ΟΟΒΒΙθΕΝΒΑ.

ΤΠΕ πσί.ί.οπ·ικο ΒΕσυΠιΕ ΝΟΤΙΟΣ:

Μοίί. ::.ίίί. 5!. ία" ,Με οΜοπ!‹ί "οι οσππίπποπείγ ίί·οίπ ρ. 48, οο!. 8, ιο ρ. 49. οο!. !.

σκοπο ο.: πιο οπο; οπο “ οπο. Μ." οΜοο!ι! Μο ίποοποί! Μοίστο “ ΜΗ."

Με". ήν. Η, ο. 5!, οο!. Ι, ίπ !ίπο 5 ίι·οίπ πιο !›σί.ίοίπ, ποπ! “πιο : "(-οῦς οίο. 8ί..8)". [Η Η ποτε” οί

ποί.ίοο, "τι". ίπ ..Με απο, απ ποοί‹!οπί.π! οποί.πίπ ίπ ο. ρι·ίπτο‹! οί!ί:ίσπ Μπι: !οι! ιο απ οπ

άοοί8ποά οΜο.πεο οί τοπί!ίπε ίπ τ.Μο απο: οοίπίποπ!›· Μα!. ΤΜ:: τοπ‹.!ίπε Μοτο οί !›σί.!ι :Μο

ΕΜπιίο.π απο ()σιπρ!σκοπείοπ ίο, ίπ' αὐτοῖς; "πε ίσο ίο τοί.ο.ίποί! ίπ ι!ιο οι!ίιίοπο οί

διορΜοπο οί !546 απο !5-89. Ισ ο". ίο!ίο οι!ί:ίοπ. Μονοί". οί !550 (διορ!ιοπο'ο Μι!) ί.!ιίο

ίε οποία! Μο Διοοίτ!οπτ ίπίσ ίπ' “Ηώς (Πιο τοππίποί.ίοπ Μοίπε ασκοπα ΜΥ ο. !ίου.τιπο.

οίίίοπι "η οποία!! ίι·οίπ ως). Τ!ιοπ. 8ί.ορΜοπο, ίπ Μο οι!ίί.ίσπ οί 1551, :πίνακά πιο

απο" (νΜίοΜ είπω! πιο @ο νοκ!) Μπακ! οί οοποοί.ίπε ί.!ίο- Μία; οπο! "πιο νο Μονο

ίί·οιπ ιΜο.ι οί!!ιίοπ, ίπ' αὐτοὺς. ίπ πω Ε!ιονίι· Μα, ίπ ο." οί Μ!!!, ..πο ίπ πίσω ρι·ίπί.οι!

ίί·οίπ ιΜοίπ.]

Μπι. κι: 20. (εοοοπ‹ί ποιο). και!. "_κοινοι 1302", απο @Με “ κοινοί Ο."

Μπι ο‹!ίιίσπ οί Ο π οοποοίο‹! ίπ οποί!ίοτ ίνοί·!‹.]

Μπιτ. κνί. 25. μ. Η, οο!. Ι, !ίπο !0,_|ίπ “ οπο. Χ. 89", τοσο “ Ματ. νίίί. 85. Πιο. Με. 24.''

" ΠΠ. 67%" ε!ισπ!ι!

[ΤίεοΜοπι!οτί'ε οι·πιισπι ίπ

οσο! !

οπο

Μπα

ί:Μο

ίσο ί

Ρία:

' ίο.νο

·· 8ἰπι

πιο:

Μπι

ΙΜ::

πιο!

πιο!)





ΜΒ. ΤΒΕθΕΜΜΕθἘ θΒΒΕΚ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ.

 

Μινι· ιι.

Ι.ΠΚΕ ΔιΧΙ) .ΙΟΙΙΧ.

[ΝΤΙ!Ο!)ΠΟΤΟΠΥ ΧΟΊ`Ι(ζ'ΙΣ.

ΤΗ!8 ιιοι·τισο οί ιιιν Οι·οο!ε Τοοι:ειοιοοί, οοιιιρ!οιἰιιέι Πιο (!οιη›ο!ε, ι·οειοΜοε ιΜο Μποε!ιι οί ι!ιοειο

ΒιιΜοοι·ιΜοι·ο ινΜσ, :ο ι!ιοἱι· σιντι ι!οιιἱι·ο, ι·οοοινο ιΜο ινσι·Μ ιο ιιοι·ιιοιιο1 πίτα ιιιιιοΜ οιοι·ο ε!ο!ειιΙ “πιο Ι

οοιι!ε! !ιεινο «Μισο.

Ιιι ιΜοεο 008ΡΩ!8 Ι Μονο Μπε! Πιο ειε!νειοίειοο οί ιιειιιοι· Οπα!. Μειἰ'ε οε!ιτισιι οί Πιο ΜΜΜ ΜΒ..

οπο! ιο οοοιο ιιπι·ί π!·οο Πιο ειε·οοιιεἰ οε!ἰιιοιι οί Πιο οποιο ίσοι, ινΜἱοΜ ο οοοεἱε!οι·ειΜ!ν πιοοοε!οε!: ιι ινπει ιιιι.ε

ιιιίοοι:ισο το Μεινο ειἰνοο ιιοιν π οοοιιιπι·ἱοοο οί Πιο το” οί τΜπί ΜΒ., πο οε!ἰιοε! Μν Μπι, ινἱιΜ ι.Μο

Ριοοοε!ἱοο ποε! οοιιιοιν!ιειι οοοτι·ειε!ἰοί:οιν οο!!ει.ι:ιοοιι. Βια πε ι:Μο ΜΒ. ΜισιιἔΜι οπο οοτἰοο Μν '!'ἰεοΜοοε!οι·ί,

Πιο (!οε!οκ $ἱιιειἰιἰοιιο, ο Μιάν το Μο ριιΜΙιοΜοε! ινιτΜοιιτ ειον Βιοιιί ι!ο!ειν, Ι -ιιιε!Βο ιΜειτ ιι ινἰ!! Μο Μαιο·

ίοι· πιο το Μι·ἰοοι τΜο ει‹!ε!οιιε!ει ειοε! οοι·ι·ιοοιιε!ει. οί ἰιοροι·ιειιιοο οπο οπο Με, ιιιειοειε! οί ε!οει.!ἰιιο ινἱι:Μ ί!ιοοι

Ρἰοοοοιοει!. !οε!οοε!, ἱί Ι ποιο ιιοιν το ων, ειιοΜ ειιιε! ειιο!ι ι·οπε!ιοΒο οί Β, ειο ειἰνοο Μν Μπι, είοε:ἰείο ιο

Δίεινοιιι· οί οοιιιο ιειειε!ἰοἔ, ινΜἱοΜ Ι οιιοΜι: ι:Μοι·οίοι·ο το 1ιοτ ιιιισ ι:Μο το”, ! ΜΒΜ ίὶοε! ιΜπι Πιο ()οε!οκ

8ἰιιειἱιἰοιιε ροειιοοεοε ιιιιί!!οἰοοί ινοἰἔΜι: το οπο Πιο ε!οιιΜτίιι! εοει!ο. Ι τ!ιοι·οίοι·ο οοοι:οιιτ οινοο!ί, ίοι· Πιο

Ρι·οοοοι:. «Μι οοιιο8 ιιιιοΜ ιιοἱοίο ίοι· ο”, οινο ιιοο. πωπω;; “πιο Ι ιοειν Μο πΜ!ο οιοι·ο οοιοο!οιο!ν το

Μάο;; τΜοιιι ίοιινειι·ι! οι ει ιιι·σιιοι ιἰιοο, ίοι· Πιο ιιοο οί οιιιε!οοτε οί Πιο !νοιι! οί θα!.

Λο "οι οπο: οί τον Οι·οο!ι Τοιιι:ειιιιοοί: ιιιειν Μο οιου!ονοε!, ροι·Μειιιιι, ΜΥ Πισω ινΜο Μονο οοι: Πιο

Ιοίτοε!ιιοι:οιν Νοτιοο το Πιο ι:ινο ίοι·ιοοι· ο08Ρ0!8 ει! Μπεζ Ι ι;ἰνο Μοτο ιιοι οιι!ν Πιο ει.οοοιιοτ οί πον ποιο

ιοειι:οι·ιπ!ε, Μιιι: ει!οσ ει οοιιοι·ει! Πιο: οί Πιο Μ88., αει., οἰτοε!, ποε! πο οιιιι!πιιειιἰοιι οί Πιο ιοειι·!εο ειοε!

οΜΜι·ονιπι:ἰοοιι ιιιιοε! ιο Πιο το”, οιειι·εἱο, ειιιε! οοτοε.

' ειιιιιοιιι·ἰοιοι σο Πιο ΠΜ: Νέα πιο! Πιο νοοιισιιο σο Πιο

. οι.Μοι·.

Μ'Μοιι ει. ε!οοιιιιιοοι Μι·οο!ιο οίί Μι πο)ι μινι. οί Πιο ομοι

Με, Η: οι οιιο!οεοε! ιο ει. υειι·οιιι.Μοειιιι ; Ποιο (Ο) οι· ε'Ι'ΜοΜ.);

ιν!ιοο Η. οι ι!οίοοί.ἱνο οι. Πιο Μ-·οιοοιοΒ οί Πιο ιινο οποιο Μια

οοιιιοιοοοοει ιιιιισοιο μινι: οί Πιο οροιιιιιο, ο οι Βιι0!0:5οι! οι

Μι·ειο!ιοί.ε ; Ποιο [Η. [ΟοΙ:Μ.].

Σ πίτα Πιο ιιοι.ειι.ιοιι οί ο ΜΒ. ἰε κοιιιοΕΜιιοε οιιηι!οι·οε! το

ἱιιι!ιοειίο ί.Μει.ί Η. ιο ιοιιο!ι οιιιίι!πί.οι! Μι Πει". μια.

ι «Με 'Πιο ιιοιπιιοιι οί ει ΜΒ. οι· νοιώσω πο ια, οι· ·ἔΤΜοΜ..

ἱιιε!ἰοει.ίοο "ο". Πιο ε!οοιιτοοιιί. Μι ειιιοετισο Μο;;ιοο ιιίί.οι· ει

ι!!ΑΠ.!ί8 ΑΝ!) .ιιιΒιιονονιιοΝε.

Ι. Η πιο Τοντ.

' ιοι!ιοειι:οο πο αεἰεωἰοπ ισ Πιο πωπω” επι.

'ί ιοε!ιοειί.οο ειιι οιιιί.οιίοιι οί ι-ιοιιιοι.Μιοο ίοιιοε! Μι ἰί..

:Σ ιιιε!ιοει.ι.οο ο. ι·οιι.ι!ιιιοι πε!ορίοε! νπι·νιιιιι ίι·οοι ιι.

" ιιιιι.τ!ιο Πιο άσσο οί ιι ι·οοε!ιιιο οοιιιοιοιιοοι! ον .' οι· Σ.

Ψοι·ε!ο Μοί.ινοοιι Μειώστε οι ι.Μο το” πιο ειιιο!ι σε Ι _ιιιε!Βο

ιο Μο οί να), ε!οιιΜτίιι! ιιιιι.Μοι·ιτ_ν.

οποιοι” ίι·σιο ι.!ιο Ο!ε! Τοσο. ειι·ο ι!οιιοί.οε! Μι· ο. ιΜίίοι·οιιι

οιοοΜ ίνιισ.

'Πιο οιιοιΜοι·οε! ειοοι.ισοο οι Ι:Μο (.!ιοο!ε Μι πιο ι.Μσεο οί

Πιο νιωθω ΜΒ. (ίοιιιιι! ει!ιιο οι Ξ οί οι. ΜΜΜ), Μοιιι8 ρισ

ΜΜΜ!)ε Πιο τοσοι: ειιιοιοοί. οοιιιτισιι οί Πιο ΜΜΜ!.

Ρ ιοε!ἱοειι:οο ινΜοι·ο οσιιιο ΜΒ. οι· νοι·οιοιι ΜοΒιοε ειίίοι· ο

(!ο Μ; ει εἱιιιἱ!ειι· ι·οίοι·σιιοο Μι Πιο ιιιει.ι·ειο ο!ιειννο πάει:

ε:!σοιιιιιοοι. Η: ιιιπ.)ι Μο.

Ί οΜοινο ινιιοι·ο ο ΜΒ. οι· νοιοιοο ιο ε!οίοοιινο.

Η. Με πιο Μπι-Ποπ Μιιιιοικ.

οι οειοΜ σιιοιιιοδ οί Πιο Μοο!ι ιο ειναι ο οοιιειιοοιιιο οί

ο!! Πιο ειιιι:Μοι·ιτιοο οιιηι!ονοε! Μι Ποιο ιιειι·ιιοιι!ειι· Μπάσο:

Πιο οοιειι.ἱοο οί Πιο ΜΒΒ. ει.οοσι·ε!ἰοε το Πιο Πει. @πιο

Μἰειίιιιι πι Πιο ιι!ει.οο οι Πιο @Η ινΜοι·ο Πιο Μαιο οιειι·!ι

οοοιιιι4. _

Ί ινιί.!ι Πιο οο!.πίἱοο οί ο. ΜΒ. οι· νοιώσω ιιιι Ί!). οι· πιο,

ιοι!ιοο.ίοε Μπιτ. ειιο!ι ει ε!οοιιιιιοιιτ Μι·οει!ιο οίί ιν!ιοι·ο ιιιιο!ι ει

ιιιειι·Μ οι οΜιοοε! ιο Πιο το".

Οί Πιο οΙε! μοι” οοι›ιοε, ο ο ο ει!οοο πιο οροοἱ!ιοε! Μι Πιο

ιιιειιι;ιο οι εωω.ι1 ; ι!ιο τοι” Μοιιιε; οιιΙι· οιιοι! πε. ειιικι!ιπι·ιοιι.

Α ποσοι;; ειινοο Μι Πιο οιιιι·ειο ινιιΜοιιι σου' οιει.ι!ε, ἱο ειιι

εάσει·ιιαειι:ο νοιώθω; Πο". ιο. οιιο πε το ιν!ιἱο!ι Πιο ειιιί.!ιοι·ι

ιἱοε πιο οποιοι Μοι.ινοοιι ιν!ιιιί. ιιίοοε!ει ιο Πιο Μπι πιο! Μπιτ

ιο “Με Μπακ! ιο Πιο οιιιιέιο. 'Ποιο ει!ίοι·οειι.ινο ι·οιιι!!ιιεο

ιιιιιν, οι οοι:οο 00.808, Μειώνει ο ιοοι·ο πωπω! οοοοιε!οι·ειι.ιοιι;
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111811 1188111 11111111 111 1118 1811.

8 1811188188 1118 88188188 1118811 1811.

811. 1118 81881111 81111188 81 11124.

181. 81 81. 8. 1118 81111188 81' 11811811 8181111888 81 15130:

11118 81111188 8811 1118 11118111 1118 8118818811 1111811 1118)7 1111181.

0888118118!!! 11 1818181188 18 188118 18 8181188888 4111 8111

1188, 1551.

“ 0881111" 18 118811 118 111151'0(11101118 1118 8181818881 81' 8111

1181188 8111188811 18 88188 1181181188 11111811 11811 118811 81811

11811811.

.1 1111," 1118 18181888 18 88118181, 81 811 11181 118118 881 118811

811811 181 88188 88881111 1811111118.

11811. '1118 1181111 8811188 18 88ΠθΙ'81.

Δ. 1818181188 1811188811 111 8 Ρ111'8111118518 1111111108 11181 11

11811111/ 88881118 111111 1118 18811188 18 11111811 11 18 8888811811 ;

1118 1811181188, 1111811 1188111111, 118188 8888111811.

(11811.) 1811188188 11181 8881111 811 1118 1111118 8811188, 1111111

1808 8111 811811 181 881118 811181 18811188, 88 188.11.

“ 181." (18111181), 18 88811 81118881118111 ; 111111 18, 88 11181811

18 811 τ118 1188. 81111 1181818118 881 811811 181 501.11θ111.1111ε

1.111 818111.

8 811101' 1118 1181111188 81' 11 118. (88 13.1) 11881188 11181 1118

11181 81 88811 11. 1'811(11118 11888 881: 1881 88 8ΣΡ1'θ88 1881118881,

1181 111111 11 18 8811181811 8 8118111111 80"α10ΠΠΠ..

“81 11111." (81 1111181111) 1111111188 111111 88811 18 ΒΡΡΜ°€111117

1118 18881188 81' 1118 8811181111; 1211011811, 181· 881118 1811888,

8118818111 8811818111 8118881 118 8111818811.

"11811 11811111111188 1118 1118188811 11111118 1118811818, 11 118

111188 11181 181 88188 1811888 111817 8881181 118 11881881 88 8111181

81118. 88, 188, “ 11.1." (888 1111881).

ΑΠ 8818811111, 11' 1181881118 (1111818 11 1818111 118 8111881811

18 118 1881111), 18 18811188 “11." 81 “ 111111."

0001181011811] 1.118 11111118ν1811ο11 81' 1118 811818 81 88188 8111

1111111 18 8111811, 88 8118111188 11181 1118 81181188 18818 811 1118

Μ11111ΟΓ1157.

811, 11111, 8111118111811888 81181 18181888 18818818 8811188181

81111818, 81 8188 18181 18 1188. 11111811 1111118 11888 8811111811.

.11181 1118 88181188 81 11 118., " 11888188 8 111118 1118811

(111118 (311), 11811 11188 11 881118181 81181118 11111111 1 8 18811188 18

81' 1118 8111118 118. 1111811 8811881811: 11188 Οι 1188111 18111111

111111 1118 8811881188 11118 1118118 1117 1118 811-1111181 11111181;

(Ρ 1111 8 8811118181 ; Ο' 111· 8 1111111 1111811 81 8888811 8811811181;

8" 11188111 81811117 81811111 111111 1118 18811188 (8811888111), 1111

81118818) 11118 118 8118181188.

'1118 1111111888 81 81188888 18 81νθ11 88 181 8.8 11 8811881811 18

110 1188888811: 111 1111188, 811 11110 8888188818 810 811811 111

8181811; 111 111888, 1118 1111818 1111 8118 .111118 1118 818811, 1111111 8.

8811181881 1881881188 111181 18111 118 11188811 18 1118 8111188118

1181118. 18 (101118 11118, 88811 18181888 1118 811811 88 811811 81118,

18811881111811·, 118 111811 118 111 11.11 1888111811 111 11811 1118181111.

111 1111188, 881118 88118111181118 8818811888 818 8118818811 111111

1181 1181811 1118181188 18 8 1188811111 “ 181." 181 81188181 18118888,

88811 118 111811 1181188 11888 1888118811)1 11881811 1111 881118

1111118 1118818811.

111 1111 88888 81' 1811811811, 1111 1118 Ρ811181.18 8818811888

11111118 1118 8118818811 1118118 (111111 18, 118 1111 118 1188811188 18

81881118) 118118 118811 811188, 88 18.1 118 111811 1118 11118118 18 1110;

80 111111 1111888 811111 81111881 111 1111188 88 1181111111 11 1811811811.

Α 1811 11111188 81' 11118 1111111 111111 1111118 18 118 1888118888

8811111818111.

11181' ()Γ ΑΠΤ1·1Ο111ΤΠ18.

'111888 818 1111 1118 8881881 (118811 1188. 11181 1118 11118118

11811 8888881818; 11 18111 8188118111 18181 881188; 1111 1118 1181

818118 1111 18 1118 8811811111 88118111; 1111 1 8 Ρ81118τ18 8118

τ18118 το Ε1180131118 1118188118. 111 11181~8118111118 1181181118,

18 8011811111, 11811111· 111818 1111111 1118 11811181 81' 1118 8888188818 ;

111818 111118 8181811 111 1118 1811881 1111181188τ81)Ι Ν81188 ; 1111118

181 Ι18.11181ι1818 1 11111818 8811111 18181 18 11111 1188118111 1111111811 1

811.1'0 18 11811188 “ 1111181111811811," 1111. 111. 1118 8811188118

11111811 1 1111188 88881811 18 1118 18-18888 81' 111111 181. (11188

[1811118888 .1818181818 1111 1188818. 1188881811 111111 (38.) 8811111111

881118 8811888 11111811 1 8888111111 1818811881.

(1.) 1188.

(8.) 1118 11118181 1888. 11/ 1111: 1111181 1111818111 81881; 11181 1.1.

111888 11111111 18 21111 1811811111 88111111!).

11. 006.0Σ 1118111111111888.

Β. (181181 1181188888. Β081ὸ08 1118 8811811888 81 1181111811,

1311811, 11.116. Β11Γ11010001, 11811 1118 881188118118 1181881 1111

1111181111, 881 8110110080 81 11118 1181188 11888 81811111 18

8111118811 11)7 1118 11ΡΡθ11.Γ11Π00 81 (1811111181 111118 8111118118 ; 1118

11111881' 81 11111811 (111111 1118 111118 81' 188?) 11118 1888811 111 1868,

1118 81881181 (111111 111818 8811881) 111 111130. '1118 18111181 81

111888 1188 118811 118811 181 1118 (18811818 81 81. 118118 111111 811.

1101111, 1118 1111181 111811 111 1118 1111181 (1881181. 181 11 1111181

0100011111, 1 111881 18181 18 1111 1181111181” 18 118188, 1181. 111.

111. '2611-7011. 1111188118. 11818 11818 8111118118, 118 1181111118

118111 811 1118 118188 111111 1118 1811 111 81. 1181111811 111111 811.

1111111, 1111181 110 1111188 11τ 11 181818 11188.

18. ο0(18Χ 8188111888. 1 111118 8181811 88188 Ρ111'1$10111111'8

188 0111118 11118 118. 18 8118111888 18 118188, 1111. 7.18, 0,

11811175-784~ 11,8 81818118111811 το Ρ181.'1'188118111181·1 1111

18888188 11118 1118111888 1188818881 11818 1118 8118881111· 111

11111811 118 1881111 11 111 11111 1110888801', 81' 81. ο1111111.1'1110. 111

1188111 818111; 111111 11811· 111111 11 11118 11888 8811881188 111 81.

Ρ0181'81)1.11'ξ.1, 1111 18811 18 1118 8111118 8888181 111111 0Χι1101'01' 1111

11. 1111111811 81111188 81' 118 1811: 88118111 8υθο111101111 110 11118

8118111111 1111811 111 11118 11811118 11111811 1111 11118 1188118888:

118111 111111 1818818 1118 1881111188 18 .181111 811. 111118 118811

1111188. 11 1111881118 1111(10111)1.8111Υ 18 11818111; 18 1118 1881111
88818111; 1118 1811 18 81 1118811 1118 88188 8811188181 88 1818111

111118 11888 8111881811 118111 1118 1181111811 81 1118 0111 '11181.

Ρ1'Εν101181)' 11118118: 11 8881111118 18111 1111818111 1881111188;

1311011811 1118 88118 81' 1118 1811, 88 8188888188 11881 1.118 11181

8811118, 1111111 118 1888111811 118 11811 188911. Τ180110111.10Γ.1 811118

11118 118.18; 18 11118, 1181181181, 88818 11818 8111881811, 118111

1118 18888ν81118888 11111811 11 1188111 1818118 18 81111881

1181118, 11818 11811188 18 888 1 8 81 11 18881 88 11118111· 11111111

8111; 11188, 11188811 111 81. 80 11 381. 1 111118 88811 8. 11 18

0111? 118 11 ΡΓΟν18101.181 8881888888.

1). 881181 158118 81 011818111181811818: [1)] 118811 111 ι1111008

1111818 11 111818 1888811 1181111 11118 8811 11811 11818818.

11. 1'1881881118 Ρ1111181188818 '1`188118111181111188: 11811· 111 81.

Ρ8181811818.

Ν. (381181 Ρ111'Ρ111'81.18.

1188. 11111. ΡΓ11.81118111111 Ν11.Γ12118111: 11 81111111 Ρ111111111888τ

11811188 81' 81. .1811118 (1881181, 81' 11118111 1118 81111 88111811, 18

1118 13111188 11888818.





ΙΣΤΒΟ!)ΠθΤΟΒΪ ΧΟΤΙθΕ. Μ

Ρ. θοάο1 θιιο!ιι!ιοι·!η·ίοιιιιε Δ.

Ο. θοο!οι θιιο!ι›!ιοι·!›ι.·Μιιιιιε Β. 'ί!ι!ε Με. !ι:ιει !ιοοιι το·

οιιιι:ιιἱιιοά !ι7 Τ!εο!ιοιιάοι·ί, ο·!ιο @να ιιι !ιιο θι·οο!ι 'ίοεί.

(1869) πιο] τοιιά!ιιΒο ιιοί. ιιοιιοοά οι· Κιιιτιο!; ί!ιοι· !ιονο

Μ ί.!ιοιιοο ίο.!κοιι οι· πιο ; ι.!ιοιιιο!ι ί.!ιο οοιια·ιια πιο ομοιο

ίὶοά οιι!: οί Κοίτα! ίοι· ι·.·:ιιιτ. οί οί.!ιοι· ιι.ιιά ιιιοι·ο “ποπ

ἱιιίοι·πιιιί.ἱοιι. Τὶεο!ιοιιάοτί Με _ὶιιεί. οάιτοά τ.!ιο ίοιί. οί ο

ἰιι Με " Μοιιιιιιιοιιτιι. ὁποία" νο!. Π!.

Β. θοάο1. Χἰ!:ι·!οιιώιι. Τ!ιἰο Ρει!!τιηιοοεί. ΜΒ., ι!ἱεοονοι·οά

Β !)ι·. θιιι·οί:οτι ειιιιοιι;ε!: Πιο $ι·ι·ἱιιο τι·ο:ι.·ιιιι·οιι "στο Πιο

“Μου ιιιοιιιι.οίοι·ιο8. οπο οι!ιί.οά ιιι 1857 ω- Ί`ἱοο!ιοιιάοι·ί.

Πι “ιιάάὶίἰοιιε” ίο !ίοι·ιιο, μρ.ΤΜ,6, Ι !ιο.νο οίνου Μαιο

οοποοί.ἱοιιιι οί Με Ι'00.!!!Η88 ; ιιιιά ! Μονο ιι!νιο ι·οίοι·ι·οά, ἰιι ο

ίοοίνιιοτο, το εοιιιο οί Πιο μο.ἰιιίιι! Μ.ιιτοπιοιιιο ιι·!ιιο!ι ΤΞεο!ιοιι

άοι·ί Πιτ ίοι·ί!ι οιι Πιο οιι!ι_ῇοοί. οί ί.!ι!ε ΜΒ., ἱιι Πιο ειιΡΡοο!

Βου “ιοί ! !ιιιά ίι·οιιίοά !ιἰιιι Μάι ινο.ιι!: οί ίο.ἰι·ιιοεο. ! άο

1ιοί. πίε!ι ί.ο ι·οιιοιιτ ί!ιοοο τ!ιἱιιο:ο ; ! οιι!γ ο”, ί!ιοί. εναιΙ Μιά !ιοοιι ιιι!=ιτιι.!‹οιι 1125 οι οιι)·τ.!ι!τιο ιι·!ιἱο!ι ! οιιιά οιι ί.!ιο

οιι!ιῇοο!: οί ί.!ιἱει ΜΒ., 'Ποο!ιοιιάοι·ί οάνιοοά!)· ιι!!οινοά τιιο το

οοιιί.!ιιιιο οι τον ιιιὶνιο.!ιο. !ί οιιο!ι ιι απο ; ο.ιιά Ι «οι. ί.!ιοί. !

οοιι.!ά ειι!!εί)· '!”ἰεο!ιοιιάοι·ί ί!ιο.!: Ι Μιά ι·ιιι!ιοι· είνο !ιἰιιι Πιο

στοά!!; οί ο.ιι)·ί:!ι!ιιο “ιοί !ιο Με άοιιο, τ!ιο.ιι ονοιι “επι ί.ο

ο!ει.!ι:ι:ι οιι)·ί.!ιιιι8 ίοι· τιι)·οο!ί !!ιο.ί. άοοιι ιιοτ ιιι·οιιοι·!_γ !ιο!οιιε

το πιο.

'Γ. 'Πιο Βοι°εἱοι:ι ίι·ο;.:ιιιοιιτε Μιά ί!ιοεο ίοι·ιιιοι·!)· !ιο!οιιε!ιιε

!:ο Νοἰάο πιο οοι·ί..·ιίιι!χ μπω οί Πιο οποιο ΜΒ. 'Πιο μι”

οί '1' ο!. !!οιιιο, οοιιί.οιιιιιιε Μάιο εκεί!. 20-Σκιίι. 20, ινιιο ου!

!ο.!αοά ίοι· !)οιι.ιι Λ!ίοι·ά !»· Μο !ιι·οί!ιοι·, Βι·ιιά!ογ Η. Δ!ίοι·ά,

ΒΑ., οο!ιο!ιιι· οί 'Ποιά, θο!!οΒο, ...'ιι.ιιι!)Γ!!!80 ; ιιιιά τ!ιἰε οο!

!οί.ιοιι καιει !ε!ιιά!γ οοιιιιιιιιιιἱοοίοά το ιιιο ίοι· σε.: Πι ου·

θι·οο!ε Τοετοιιιοιιτ.

Ζ. θοάοι !)ιι!ι!!ιιοιιο!ο.

Μο.!:ί.!ιοιν.)

(ο.) .Ζωα Ποσο!! 1685'. οι" .φοοίαί ίυιροποποε.

Ι.. θοάο:. !!ο;!ιιε 02. !ιι |ο!ιο Βἰ!›!!οί!ιο‹ιιιο οί: Ροι·!ο.

=. θοάο: Ζ:ι.0)°ιιί.!ιίιι8. 'Πάει !!ιι!!ιιιΡεοετ. ΜΒ. οοιιί.ο.ἱιιο

“εἴ ιιοι·ίἰοιιε οί Πιο οτ” ο!ονοιι ο!ιο.ιίοτε οί Μ. Μάιο,

"Η ο. θο.ίοιιιι, ὶιι οποιο! !οί.ίοι·ο ιι:: Νο! σε Πιο το”. Η.

!ιο!οιιεο το Πιο Βι·ἰ!:ἰο!ι :πιά Γοι·οιετι Βιο!ο Βοοἰο!:], κι·!ιο

Μίνα! Η. πο ο. ιιι·οοοιιί. ίι·οιιι ί.!ιο Μπι θοιιοι·τά Μο.οιιιι!ιι.ν,

!ι:ι 1820: ιι "πιο εἰνοιι το !ι!ιιι ὶιι Πιο ποιοι! οί Ζιιιιίο, ἱιι Πιο

Βι·οοοά!ιιο @οι Ι !οο.ι·ιιοά “ο οιιἰοί.οιιοο ίι·οπι ιι. !οί5ί.01°ίι'0Π1

ΒΒΔ!! άο !..οεοι·άο. οί Βοι·!!ιι. ! απο Ροιιπιἰί.ί.οά το ιιοο

ί.!ιιο ΜΒ. ο! τον οινιι ιι!›οάο,ιιιιά "πιο 1 :πιο ο.!ι!ο το "οτι

εοτι!ιο Πιο Βἱ!ι!ἱοιι! Ροι·ί.!οιι !ὶιιο ίοι· !ἰιιο; ί.!ιο ιιν!ιο!ο οί

πιο. !8 ιιοιν ιιι·ἰιιτοι! Μάι Πιο Α!οΧοιιάι·ἰοιι Μισο!! Μπιτ ίοι·

Πιο ιιηιοοο οι· Πιο Τίποτα»! οί Πιο Βίκου δ!ιιοοι.ιιιι: “ο

πιο ἱαιί.ἰοιι «οι, 1 !.ι·ιιι-ιί, Μάιο ιι!ιιοο πιο οοοιι :ιο Μαιο".

Ασεπ-:ιι Μονο ιιιο.άο ο!! ί.!ιο ιιοοάίιι! ιι.ι·ι·ιιιιοοιιιοιιίο. 'Πάει

ο. μονο το Μ: ί.!ιο οιι!γ άοοιιιιιοιιί. !ειιοιι·ιι ..κι ο. Οποιοι Πι

ποιο! !οί.ί.οτε πε νο!! ιιει ί.!ιο ί.ο:!: ; Η: ιο ιι!οο ί.!ιο οι”Ι Μ$.

οοιιί.ειιιιἰιιε Πιο @πιο άἰν!ιιἱοιι οί ο!ιορίοι·ο “ο ί.!ιο νοίἱοοιι

ΜΒ., ιιιιά “ιοί” τυο, εὶιιιι!ιιι·!)· ιιιιιιι!ιοι·οά. Γιατι Πιο ίοι·ιιι

οί Πιο Εκτοτε ίιι Πιο θιιί.οιιιι. Ι !.!ιοιιο!ιί. Πιο!. Πιο ΜΒ. ιιιιιεί.

οι: ιι.ει !:ι.το Δε Πιο @σούι οοιιιιιι·ι·; !!ιοοο, !ιοπονοι·, οί ί.!ιο

επτα! ίο:ί. που!!! 8ιι€Βοεί. κι. !ιἱε!ιοι· οιιτ.ιςμιίη·, ειιο!ι κι: Πιο

που. οοιιί.ιιη·. 'Πιο Βοιωτοί ει!·οοιιοο οί ιιοοοιιτο ιι.ιιά οποίο

ιιιεο οοοιι:ιο !ιο.ι·ά!γ οοιιιΡ:ι.!:ὶ!›!ο Μάι !!ιο Μιτου άει.!ιο; Μιά

Πιο οοιιιΡι·οοεοά ίοι·ιιιει οί Πιο (Ποιά: !οί.ί.οι·ο οοιι:ιοτιιιιοε ίιι

Ρ .Μεινε “πιο Πιο] ιιιιιι· Μονο !›οοιι 80 ιιεοά !οιιο μια το

ί.!ιο οιἔ!ιί!ι οοιι!:ιιτ)·. 'Πιο νιι!ιιο οί τ!ι!ει Με. ι!οοε ιιοί.

άο ιιά οιι “ο ιιεο, οι". οτι ί.!ιο 8οοάτιοεο οί “οι Ματ. 'Πιο

λίἔο·:ιο ιιιι!ειιοινιι ω ιιιο ιν!ιοιι Μ. Πάκο !ιοΒιι.ιι !.ο !;›ο

Ρι·ἰιιί.οά: Πιο ίο!!οινἰιιἔ πιο ί.!ιο ι·οιιάίιιεο ιν!ιίο!ι ε!ιοιι!ά !›ο

οοίὶοοά ὶιι ί.!ιο ίὶι·ο!: ο!ιορίοι· ιιιιά !:!ιο !ιοΒιιιτιιιιε οί ί.!ιο

οοοοιιά. !. 5. οι». πιο !›οίοι·ο βασιλ. οι". ή !›οίοι·ο γννη.

γννη αυτοι. Τ. ην ή Ελισ. (να. !0-!8 ίὶιι. !ιιοιιιιιι.). 20.

(θοιιίο!ιιιι ου!)ν 1ιοι·ίἰοιιο οί 8!.

. πληο·θησονν·οι. 2!. εν τοι νοῳ αυτον. (1801108. 'ΗΤ. 24-27

ανδρι). 28. οιιι. ό ο ελοο. (!ο.ου.ιιο. να. 28 ειπεν-μη (βοά.

νετ. 80 011€!. Η”. 88 Μ.ἰί.-Σ)δ /ίπ.). 36. ο·υνειληφεν. γηρει.

87. του θεον. 4!. του απ. τη: Μαρ. ἡ Ελιο·. 42. κρον7η

μη. 44. εν ογολλ. ε·ο βρεφ. (ο: τα” ύ!). ει: γενεί" και

γίνε”. 56. ο. μηνοε. 50. η, ἡμ.. η, ανδ. Ο!. ειπαν. εκ τη:

συγγενεαιε. 02. ότι αν θελω. (33. 0771.. το !.)0ί0το ονομα.

Οί!. πιο κοράκια: (ίαοιιπα να. (30 και χειρ- ΤΤ ΜΗ.) (ἶ!ιιιιι.

!!.!. οι". δε. ίου οπογραψ. 2. Κυρηνον οι! ΜΗ. 8. ἔουτιιυ

·πολιν. 4. Ν‹ιζ‹ιρε·ν. Τ!ιο ίὶιικι! το-οκοπιὶιιιιί.ιοιι Με! “αιι

εοι·!ι›ίἱοιι οί Ξ ο!ιοινοά ιιοιιιο ιιιο.οοιιι·ο.οἱοε Πι οι] ί!ι·εί. οο!!ιι

Βίου: ο!ιο.τι. Η. 8 Η: Μιά.. η: πιο". 8.5. Μι. δε. οι". αν.

Η!. Η. 07”. ἱκονοι. 88. μη" 1", μη.

Χ. θοάοκ Μοτιιιοοιιοἰο.

Γι·ιιἔ. Μο8(1. Ροι·ί.ιοιιο οί ει. .ίο!ιιι'ε (Μοριά, πιο. ιι

θιιί.οιιιι; οά!ίο!! ο] )!ο.!:!:!ιωι.

ι·οιιτ!)·.

Δ. θοάο: Βοιιοο!!οιιοἱε.

Υ. θοάοι Βοι·!›οι·ἱτιιιο, οοιιίο.ἱιιἰιιε ο. ροι·ί.ιοιι οί Βί.. .ίο!ιιι.8

θοίηιο!. Οί ί.!ιο οίε!ιί!ι οοιιίιιι·)·.

Θ. Γιιιετιιοιιω. Τιεο!ιοιιάοι·ίιο.ιιο..

Οί Πιο ιιἱιιί!ι οοιιι:ιιι·γ Μιμι

(ο.) ωωε.. ίιιι2:ιοποπ2 άίδδ. ίπ (ΜΒΜ: Ζακ”.

1. θοάοιι Β:ι.εἱ!οοιιεἰει.

88. θοάοκ θο!!›οι°ί-Πιι18 2844.

Ο!). θοάοΧ Ιιοιοοείι·οιιοιοι. Μι: .ΐοι·ινοιιοτ !ι:ιε οο!!ο.ί.οά

πιο. Μ8. τον; αιτοίιι!!)'; ί.!ιο τοοιι!ίο ατο ιιι!άοά !.ο Η!!

οά!!.ἱοιι οί θοά. Αιι8ὶοιιο!ο.

(ά.) Πο ία!" ίδιοι-οί.: οοιιΜἰιιί›ιο Με σοφοί'.

Β. θοάοκ Βιιοἰ!οοιιοἰο.

Γ. θοά. Βοι·οο!ὶ!.

Ο. θοά. 8οιάο!!! Ι.

Η. θα!. Βοἰάο!!! Ι!.

Κ. θοά. θ)ιρι·!ιι›ι.

Μ. θοά. θιιιιιυ!ιιιιιιο.

8. θοά. νοτ!οο.ιιιιιι 854.

Π. θοά. Χοτιιιιιιιιο.

ν. θοά. Μοοοιιοιιο!ει.

Ψ. Ρι·ει,;,πιιοιιτο οί 88. Ι.ιι!εο οί. Ρο.ιάε.

Ρ. Α ίοιν ίι·ιιςιιιοιιί.ο.

Γ. Έκο Μ88. ο!›ί.ιι!ιιοά ο), Τἰεο!ιοιιάοι·ί ; ιιοιν ἱιι Πιο

Λ. Βοά!οίοιι.

Π·οοπιεπωιπ Λ”οαροἰίίοποπ “κάμει”.

Γωοιποπίωπ δἰιιαί£ίσωπ.

Οἱ.) Μαιο-ι νι:τοποκει.

Ζαίἰπ.

να!! (Πιο νοι·οὶοιι οί .Τοι·οιιιο. Δω. Δ ι·οιιά!ιιο οί Πιο

θοάο1 Απιιο.τιιιιιιι (Πιο οιιί.!ιοι·ι!:)· οοιιοι·ει!!γ ίο!!οινο‹!›.

νιι!ε.(:'Ι. 'Πιο α.......ωω το”. Οί.!ιοι· ιι!ι!πονιοίιοιιο ι·οίοι·

το ιιτ!:!οιι!ο.ι· οορἰοο.

`!ιο ο!ά Μάτι. ο. ο. ο. ο!. σ.·.!ί!._ρ.ο'.9:.ί. !~. Ι. οι. πιο Πιο

ι·οίοι·οιιοοο το Ρο.ι·ίιοιι!ιιι· οοι›ιοει ί!ιιιο άοείετιιιί.οι!; οί ί!ιο:ιο.

α. ο. ο. Μαιο πιο οιιοο!ίὶοά ιο Πιο οοιιτοιιίο οί οιιο!ι Ροδο.

δ_μι·ίαο.

87ι·.θι·ί.. 'Πιο Βιιι·ἰοο ν που" άἰεοονοι·οά Μιά οάἰίοι! Μ·

!)ι·. θιιτοί.οιι. 'Πιο ιιοτιι:ι ιιιι!›!ἱοοί.ἰοτι οί !)ι·. σε νο!ιιιιιο

!ιιιο οιιιι!ι!οά ο!! το ιιιιο οι ιιιιίοι·ί.ιιοο.ί.ο!Χ, !ιοινονοι·, Η Μιά

!ιοοιι οτιίὶοἰεοά οι; Πιο" ιν!ιο άο :ιοί ιιιιάοιοτοιιά Πιο :πιο

_ῇοοί, οιιά ιν!ιο !ιονο οστικά” ι·οεο.ι·άοά ἰίο πιοι·ιί.ο :οι άοίοοί:4.

'Πιο οοιι!ὶοι·!ίγ οί ί.!ιο το”. οί θα. Μοί.ί.!ιονν ίιι οι·!‹!οιι!:

ο.τιά ίΕἱο ε!ιοιι!ά !ιο οοιιιιοοίοά "Μι Πιο ίιιοί, το” ΜΜΟ

«Για... οι? Πιο! "Με νοι·ο!οιι οί Πιο βοά. θωρώ «πιο ιιιοι!ο

ίι·οιιι Πιο οι·ιειιιιι! Ηο!›ι·οιν Με" οί Πιο Ενιιιιεο!ιοί.. 'Πιο

!ιοειάἱτιο οί $ί. )ι!ιιίί!ιοιν'ο θοερο! οοιιίιιιιιο εοιιιοτ!ιιιιο μου

!ίοι·, ιν!ιίο!ι Με !›οοιι νιιι·ίοιιιάγ οη›!ιιιιιοά. Πι. θιιι·οωιι





ιι· ΙΝΤΒΟΠΠΟΤΟΒΥ ΝΟΤΙΟΣ.

2.τοτιοΙοίοο, “Πιο είί.πίπι:2 ΟοοιιοΙ οί ΜοίίΜοιν": οπο οτΜοι·ο : ΜοπιιοΜ. 'Πιο ΜοπιΡΙιἰίπο νοτοὶοιι.

Μονο πινω οι.Μοτ ι·οιιιιοτίιιεο: οπο οί ί.Μοοο ιο. “ 'Πιο θωρώ ' ΤΜοΜ. 'Πιο 'ΠιοΜοίο.

οί Μοίωιονν ο.τρίαἰπαἰ”; Ροι·ὶιοιιο Πιο πιον Μο ἰΠιιοίτοι:οά @φ οι. Α Μο Εονρίἰοπ νοι·οἱοπ πιιοί.οὸ πι οοπ οί

Β), Πιο ιιοο οί Πιο οοοποίο "στο πι |άπο 01ο Τοοί.: ιπ ΝοἘι. 1 Βί. δοΜιι : Πιο ΙοοοΜίν ιιι ινΜἱοΜ Η. ινοο ποιο! οοοπιο οποία

νιιἰ. 8 ννο ποπ. “8ο Μην απο ίπ πιο ΜοοΜ οί Πιο Μιιν οί οΜΙοὸ.

Οοο ιἰἰπἰπαῳ"; ποπ «πο ποτά 2ήΕΟ Μοο Μοοιι οποιο·- @κι 'Πω 0081110·

. . ~ . . 'Πιο Δι·πιοιιιοπείσαι το ιπιμΙν οπ ιπίοι·ιιτοί.οί.ιοπ ίι·οπι Πιο @οποία ΒοΜι·οιν ΑΜ - ~ '

“πο :Μο νοι·ποοιιΙοι· Δι·οπιπιοπ ; ο πιο] Μο ιιοοο Μι Πιο ΣΕΒ' ΤΜ [ΒΕΜΠΟ.

.ειο.ιιιο οοποο Μι Πιο Μοο‹.Μπο οί Πιο Οιιι·οίοιιιοπ Βί:. Μοίί:Μοιν,

το ποιον ο πιοτορΜπιοο ίι·οιιι οπο ίοι·πι οί ΠοΜι·οιν πιω ιιιιι·ο
Η7ι·ιοο : ΜΜΜ ιιιον Μο οορι·οοοο‹Ι Μν άαπιρίιοπ|ιο. (Πι) ΕΑΝΤ ΩΠΔΠοΧ8.

8_νι·.Ροί:. ΤΜο ΡοοΜἰίο 8)·ι·ιοο. ΤΜοοο οι·ο οΠ @πιο Μν Πιο οΜΜτονιοίοά ποπιοο οί Πιο

$νι·.ΗοΙ. 'Πιο Ποι·οΙοοπ οχι-πιο. "'- οιιά ί· οἰ8πὶίν Ροο- οποίο”, οπο οιιοΜ ο ι·οίοι·οποο ίο τΜοἰι· ινοιΜο :ιο «οι Μο, Μι·

οο.8οο οι· αστείο @οι οι· οΜοΙἰ2οιΙ Μν ο ι·ονιοοι·. πιοοπο οί Πιο ίοι·πιοι· Ποτ, ἱπί.οΠἱ;ιἱΜΙο ί.ο τΜοοο οοοποίοιιιοιΙ

Β_νι·.Ηὶοτ. 'Πιο ιΪοτιιοιι1οιπ 8_νι·ιο.ο Μοοίἰοποι·ν. ίπ Ροίι·ιοίιο οὶί.οί.ιοπο.

 

ΒποιιοΜ Μοο ποιν Μοοπ οποία! ίο πιιιΜο πιο ι·οίοι·οποοο ίπ Ι:Μἱο οοπ: οί πιν θι·οοΜ Τοοπιπιοπί

ἱιτιίοΙΜὲςἰΜΙο. Ι πο ποί οἱιοἱιι ωραιο πιο ρι·ιιιοιΡΙοο οί οι·ἱποἰοπι ινΜιοΜ Ι ΜοΜονο το Μο ποιο: Ι Μονο

οίτοπ (1οιιο ω οΜ·οοάν, οπο Η πιον Μο ποο‹1ίιιΙ ίοι· πιο το πο Η: οοοἰπ. Ι Με: "ιοί πιν ΙοΜοιιτε, ιιοιν

οοτι·ἱού. οπ ίοι· πιοπν νοοι·ο, Μονο Μοοπ, πι πιοοοιιι·ο οτ Ιοοοί, ιιπ‹ιοι· πιο Βιιἰ‹Ιοποο οί Ποπ, οπο “πιο τΜον

Μονο Μοοπ ίοΠοινοἀ Μν Ηἰο ΜΙοοιιἰπἔ. Ι Μονο οοιι€Μτ το οοι·νο @πιο πι οοι·νἰπε Πἰο ΟΜιιι·οΜ, ιο ΙοΜοιιι·

οοιιποοι:οά Μάι πιο ίσο οί ΗοΙν ΒοτἱΡίιιι·ο, πιο ΜΜΜ? οί πιο ΗοΙν (ὶΜοοί:. ΤΜοι·ο ινιιο ο ήπιο ινΜοπ

ιο οοοπιοπ ΜοΡοΙοοο το Βοἰπ πιο οί.ί:οπτιοπ οί τιιοοο ινΜοπι Ι @πιο το άἱι·οοί το ο ποιο οιιΙιτοΜοποιοπ οί

οπο νοΙιιο οί οποἰοιιί ονἰόοιιοο πιο οριιΜοο το τΜο 8οοι·οο πο: ποιο, Πω οιιΙν Μοει ο Μοοι·ιιιο Μοοπ

ἔοἰποά, Μιιί: ι:Μοι·ο ιο ο τοιιΡοποο ίοι· ινΜἰοΜ Ι οοπποτ Μο ίσο τΜοπΜίιιΙ. Ιπ ιιι·οοί, Ι πιον ι·οίοι· το

Βοοπ Αι.ιιοιιο'ο ίοιιι·ίΜ ο‹Μτἰοιι οί ίΜο (ΒοοιιοΙο, οπἀ ίο ω ονοινοπ Ρι·ἰποἱιιΙοο οί πιο Βον. Β. Γ. Ψοοι·οοι·τ

οπο ί.Μο Βον. Μ'. δ. Α. Ηοπιι, οο 80 Πιο Οι·οοΜ Νοιν Τοοι;οτποπτ ινΜἱοΜ Φον Μονο ιο Ρι·οΡοι·οτἱοπ: το ΜΜΜ

οί ίΜοοο Ι πιιιοί οοΜποινΙοᾶ8ο πιν οΜΜἔοτἱοπο ίοι· ποιον οοίο οί Μἰπ‹Μιοοο; πιο Ιοί:ίοι· Μοο ίιιι·ιιἰοΜο‹Ι πιο

ινιι;Μ νοΜιοΜΙο οιΜΙοἀ ι·οίοι·οποοο ίο Ριιτι·ιοπο οἱίοίἰοπο, οπο οίΜοι· οοι·ι·ἰοοπἀο; ο.Π οί ινΜιοΜ "οι, Ι ποιοί.

Μο ιιοοιι πι Νιού ΡΙοοοο. Ι ίΜιιο ι-ιοο ίοι· πιοι·ο ΜΜοΜΜοοἀ οί πιο οἀοιιτἱοιι οί απο ρι·ἰποἰΡΙοο οί ίοκτιιοΙ

οι·ιίἱοιοπι, τΜοιι Ι οοιιΜΙ ο ίοιν νοοι·ο οοο Μονο Ι:ΜοιιοΜί Ιιι·οΜοΜΙο. Μι Πιο ι·οοιιΜ: Ι πιο" ιιιιίοἱεποιΠν

ιοῇοἰοο; ονοιι τΜοιιοΜ πιν (ἱι·οοΜ Τοετοπιοπί οπο Πιο ΙοΜοιιι· οί τον Μίο Μοοοπιοο πιοι·οιν οπο οί πιο

οΙπιοοι: ιιπποτἱοοό οί:ορο Μν ινΜἱοΜ πιο Πο!! οί 'Ι'ι·ιιίΜ ἱο οπι:οι·ο‹Ι. Βονοι·οπί.ἰοΙ ΟΜι·ἱοποπ πιοιι οί πιοι·ο

Ιοοι·πιπο, πιοι·ο οοΒοοἰίν, οπο πιοτο ι·ἱοΜΙν οποοινοπ "Μι οι·ἰι:ἰοοΙ πιοίοι·ἱοΜι, πιον Μο οΜΙο το οοοοπιιιΜοΜ

πιοι·ο τΜοιι Ι Μονο ‹1οιιο οι· ονοι· οοπ πο ; Μιιί; ίΜιιο πιιιοΜ ινἱΠ ι·οι·ποιιι ίο πιο (οπο οιιιοΙν Η ιο οιιοιιοΜ),

ιΜοί Ι Μονο Μοιιοοί:Ιν οπο ιιι·ονοι·ίιιΗν ί:οἱΙοᾶ πι Πιο ι·ἰ8Μί: ‹Μι·οοτἰοπ, οπἀ “ιοί πιο: ωιι Μοο ιιοτ Μοοπ

πΜοΠν πποιιοοοοοίιιΙ.

Ι οπι ιιοιν ρι·ονοπίοά Ποιοι οι·οινιπο πρ πιν Ποτ οί ΒιιΜοοι·ἰΜοιο; Ι οοπ οπἰν ο;ιοἰπ ίΜοιιΜ ο!! ινΜο

Μονο οἰἀοἀ πιο: Ι Μονο πιο οοι:ἰοίοοτἰοπ οί Μποινἰπο "ιοί πιοιιν οπο οποιο το τσουπ (τΜοιιοΜ ιιιιποπιο‹Ι)

τΜοπΜο οι·ο οοιιοοἰοΠν οπο ίι·οπι πιο, οπο ίι·οπι οΙΙ ννΜο Μι οπν ινον ρι·οίιτ Μν πιν ΙοΜοιιτο.

Ι οοπποι: οιΙονν Πιο ΟοοροΙο το Ιοονο πιν Μοιιτιο Μπιουτ οηιι·οοοἱπο πιν οΜΜεοποπο το Μι.

ΝΗΜΑ” ΟΠΠ-Κι ινΜοοο απο οπο οι:ι:οπίιοπ Μονο Μοοπ πιοοί νοΜιοΜΙο το πιο Μι ι·οο‹Μπ8 ο!! πιο ιιι·οοίΣ

οΜοοίο ινιτΜ πιο οοιιν. Νίκο Ι Μπιτ ΡΙοιιποσ.ι 'πιο ιιι·οοοι·οίιοπ οί ο θι·οοΜ Νεο, 'Ι'οοίοιιιοπί, Μι. Οποιοι

ιιτοιιοοοἀ Φο ιιπόοι·τοΜο Πιο ι·οοάἰποι οί ω Ρι·οοί-οΜοοί.ο; οπο ποιν, οίτοι· :ποιο τΜοπ τινοιιίν ποιοι, Μο

ι·οποοι·ο πιο ίΜἱο οοι·νἰοο, ινΜἱοΜ Μο ΜΗ, Ι "πιο, οοιιτιπιιο :ΠΙ Πιο οοπιιιΙοί:ἱοπ οί πιο ινοι·Μ.

Ι ποπ ΡΙοοο Μι οοοοπᾶ ροι·τὶοπ οί πιν ΟτοοΜ 'Γοοίοπιοπί: ιο πιο Μοποο οί πιν ίι·ιοπιΜι. Ι Μοιιο, Μν

πιο ΜΙοοεἱπο οί Οοο, ι:Μοτ ο ίοι·ιΜοι· ιιοι·τιοπ πιο.)7 Μο οοιω Μοίοι·ο οπν οικω: Μιι:οι·νοΙ οΜοΙΙ Μονο οΙοροοἀ.

Γι.τιιοοι·π, Οσο. 290” 1860.

8. Ρ. Τ.
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Ιοοα·ἰρτἱο

"ΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΝΑΤθΑΙΟΝ

Η Ο(Ι.)Δ. 33. ΕΚΠ8.υυν.

ΚΑΤΑ ΜΑθθιΠΟΝ

Πι Β.. ο: Η: Ι). οο)ι.ιο ἰοΜοοι πων.Ηοω οοι.

ιιοἰοοο ΜΙ οοοποοκο 'πωπω.

 

Ι. Δαυειδ Β οὶο οΜοοο. που. | Δᾶδ ο"

οοοιροοδἰοιο ρΙοτιποοιιο ΜΜΜ οοδο.|

Δαυιδ Μοιορ!ι. οι οἰο ορικ1 Οτοοοοο

οοορο. ι :Δοβιδ ς. Μπορει.

2. δι] σοι. Μο οι οι ωφωοοω. 8'νι·.Οι·ι.

- !ουδαν] Ιουδα Κ.

3. Ζαραο1... το!. ' Ζαρε Β. ι (στο. μια; Νυν).

4. Αμιναδαβ δἰο α. το!. | Αμωνοδοβ ΒΔ.

'Νεο. | Αμυοδαμ Ι" Ι.

7 υἱοῦ 'Αβραάμ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

 

' 1 1 Βίβλοο γενέσεωο Ίηο·οῦ Χριστοῦ υἱοῦ *Δαυεἱδ|
Η ο ο οΔ Αβρο.ὰμ εγἔυυησευ Τὸν Ισαάκ'

' ` , ,

Μπακ δὲ ε·γέννησευ τὸν Ίακώβ° Ίο.κδ›β δὲ εγἔυνησευ
` Ο ' κ ο ο η ·

Του Ιούδαν9 και το» αδελφοι)9 αυτου' `μΙούδαο δὲ

έγειοζησευ. του Φαρἔε 5ο] οδο ζαριὶ εκ ©αμοίρ°

Φαρεο δε εγεννηο·ευ του Βο·ρτομ· Βο·ρωμ δε εγεννησευ
κ ο Ι . .8.0 ` ` ο | ` ο |

του Αρο.μ. Αραμ δε εγευνηο·ευ του Αμ.ιυαδαβ'

, Ι

Αμιναδδ.β δ‹ἔ @σωστο τὸν Νααο·σοδυ' Νααο·σδ›υ δοἔ

εγεννησευ τὸν Σαλμόυ' οΣο.λμ.δον δἔ ἐγέννησευ τὸν

Κ # ο ο Ω | κ .

*Βοοε εκ το” Ραχαβ° *Βοοε·|| δε εγέννησευ τὸυηωβῆδ”
ο .- οι) Ι . 29 ` ο ` ο , ` 9 Ι

εκ τη; ουδ Ιωβηδ δε ε·γεννησευ του Ιεσσαι·

2 6 Ίεο·ο·ο.ῖ διἔ εγεννησευ τὸν τΔα.υεῖδ" τὸν βασιλἔα°

8ΔαυεΪ.δ' δε9 έγἔυνησευ τὸν δΣολομ.οἶποί| εκ ·τῆο τοῦ

οιδρίου' 7Σολομών δἔ ἐ·γἔυυηο·ευ τὸν (Ροβοάμ' 'Ρο

` ` ' | ` ' |. ' ` ` Π , `

βοαμ δε εγευνησευ του Αβιο. Αβια δε εγευνησευ του

8.Ασ·άΦ' 8 'ΑσιὶΦ" δὲ έγέννησεν ή» ΊωσαΦά·τ' Ίωσα

Νοοοων Η. ΕΔ. Μαη”.

4, 5. τον Σαλμ. Σ. δι εγιν.] στο. Ι.

5. *ον Βοο;] στο. Ρον Δ.

- Πως ο... Ο. 33. ' Βοες Β. Ια. Μοιτηο!ι.

ΤΙΜΜ' :Βωξ €. Σ.. Ι.το|. νωε.....φρ.

- ιο τη;; Ραχαβ] στο. Δ. 6.

- τον Ιωβηδ] οπο. τον Δ. 8.

-- |ωβηδ οί: Βο.Δ. (33). Μπορο. ποὺ.

ΑΞΕ!). (!ωβηλ 33). ' :Ωβηδ 9. Ι. το!.

(οβοδ Ι..)

6. Δα. δι] ΜΑΜ. δ βασιλευς; ς. ΟΙ.. 33. το!.

νο¦Β. Ο!. 8: Αν". αμε!!! 87ϊ.ΒοΙ. Απο.

' Οοοετο. Β. Ι. Ρα. @ΦΑ ΒΥπ.()π.8ι

Ρον.. Μοιορὶι. που. Απο.

·- ΣολομωνΜΕ. (33). ΕΚΜ8ν. (Σαλο

μωνα 33).| 1Σολομων·το 9. 'ο. Δ. Πο.)

(Σολομων Ι). “Μο (Η.

' (κι) Ι.ἰΙ›οι· ςοοοτο.ιἰοοἰο Ιοοιι

ΦΗΜΗ. ΜΗ Βονἰο ΜΗ Αϊκο

Μπι. Η ΑΒι·οοοπ1 [ζωο. Μια:

Ποιοι: οικου: @ποπ Ιοοοο; Ιο

0οο ο.ι".οπ:ι πωπω'. Πάοκ;; επ

ίτοιτοο οἱιιο. ·' Μάιο ιιοιοπι Βο

οιιἱι ΡΙιοτοο οι Ζει” δε ΤΙΜΜ".

Πιοτοο οοιοιπ @ποπ Εετοιο;

Εει·οπι Μισο 'ποιοι :ΜΜΜ

° Λι·οοι οικω:: μπω” ΑΜΠ...

Απο; Λπιᾶποοοο οιιιοπι Βοοοἰι

ΝπΔ880Π; ΝοοοεοπΜΜΜ απο".

8ο!πιοπη 6 Βοὶπιοπ οιιιοπι @πιω

.Ποσο ο.. Μαιο; Βοο·ι μου”

ΟΙ›οι1 οκ Μο.. ΟΕΜ! οιιιοπι

πωπω Με”. Ιοοοο :οποιο εο

ιιιιὶ2. Ι)ονἰιΙ τοΒοοι.

" ΠονἱιΙ οιιιοιο το:: "Η...

8ο!οπιοποπι ο:: οο οικω ΜΗ

Πι·ὶοο: 7 8οΙοπιοπ οικω:: εο

Με. Η.οοοοιο; Βοοοοπι 81106111

μου" ΛΜοοι; ΑΙΜ“απο Βο

τιιιἰτ Λεω "Απ Μισο @ποπ

Ιοοοροοη Μπορω" οιιιοιο εο

4». Ναοοοιον | 6. Οοριου] 0ορειου Β. ΒΠ'.)___Μϊ

Ξ 7. Σολομων] Σολομων Ι. 33.

-- τον οπτο Ροβ. οι εγεννηοιν 3°.] στο. Δ.

7, 8. Ασε” Η: 130 (1) Πι Εκο. ἰϋ.) Ι. ο.9.'·'·Ια.

87τ.ΠοΙ.ιοπ. Μοπιρο. ΤΙΜ). Λπο.2ΕΜι. Ι

:Ασε ς. 13.33. το!. Πω. α$!'. @τι

οπ.Ρει.&ΗοΙ.αι.
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00110”. μου" δωσω. 30ο.. μπώ'.
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ιἰοοο, να. Η.) 2801. ο. νἱιΙ. Π. Πιο. ϋἰ.

 

8. ΜΠΑΚ 3'οι. Μπι.:ΜΑπ.: 2οπω σι._

Ζω: Η". . Εοτοιι; Βοτ·οο οι. ' 6. “ο”, Ο!. ¦

Βοοι οικω: μου". οι..- απο" Δυο. ΡΜ. Ποιοι.

'οικω. οι. Λικ. 'ο. κι 'οι. Η”. 8 Τ. ΜΑΜ”
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. !. Ο.

30ΠΠΠ,Π2!.

ΕΔ.

1.88.

212181”.

@Η δὲ έγέιιυησευ τι» Ίωράμ.' Ίωρδιμ δὲ έγειιιιησειι

Η” 3,Οζείαυ° 9,0ζεία9" δὲ έγέννησευ Φαν Ίωάθαμ.'

Ίωιἱθαμ δὲ έγἔιιυησευ τὸν “Αχαζ ΜΑχαζ δὲ έγέννησευ

τῶι Έ.(Έκίαιι' 10Έ.ξεκίαα διἔ έγἔιιιιησευ τὸν Μα·

ιιαα·σῆ° !νἱαιιασ·σ·ῆι` δἔ ἐγέιιιιησευ τὸν ηλικια' 'Αμιὶκ||

δὲ έγἔιιιιησειι τὸν :Ίωσείαιι° Η ,Μπάσα|| δὲ έγἔιιιιησειι

τὸν Ίεχουίαιι και Μπα ἀδελφοι)ιτ αὐτοῦ ἐπὶ6 77%· μετα

κασία;! Βαβυλῶυοα.

8 Η Μετα δὲ Τὴν μετοικεα·ίαυ Βαβυλῶιιοι· Ίεχοιιίαα

έγέννησειι τὸν Σαλαθιήλ· Σαλαθιι)λ δὲ έγἔιιιιησειι τὸν

Ζοροβάβελ· 13 Ζοροβαβελ διἔ έγέννησειι τὸν ,Αβιούδ·

,Αβιοι)δ δὲ έγἔιιιιησειι Τὸν ,Ελιακείμ.· Έλιακειμ δὲ

έγἔπιιησειι τὸν ,Αζόρ· 1μΑζαιρ δἔ έγἔιιιιησειι τὸν Σα·

δόκ· Σαδιιικ διἔ ἐγιἔιιιιησειι τῶι .Αχείμ· .ΑΧειμ δὲ

έγέιαιησευ τὸν Έλιούδ· 15Ίδλιοι)δ δἔ έγἔιιιιησειι Τὸν

Έλειἱζαρ·. Έλεαζαρ δὲ έγἔιιιιησειι τὸν =Μαθθάιι·

Μαθθαιι|| δὲ έγἔυπησειι Τὸν Ίακώβ· 16Ίαι‹δυβ διἔ ἐγέν

ιι·ησ·ειι τι» ,Ιωσήφ τὸν ἄνδρα Μαρί”, ἐξ δει έγειιιιήθη

Ίησ·οῦα ὁ λεγόμενοι· Χριστώ.

Μ Βι 34 17Πίὶσ·αι9 οιἶυ αἱ γειιεα!. ἀπὸ ,Αβρααμ. ἔωπ :Δαυειδ||

Χ Ι ` ι κ Δ, ` α Ο ·π

γειιεαι δεκατεσσαρεα, και απο · Δαυειδ ειπε· τι” με·

·ι·οικεσίαι· Βαβυλῶιιοα "και δεκατέσσαρε9, και ἀπὸ

τῆι· μετοικεσίαα Βαβυλῶιιοα ἔσω τοῦ Χριστοῦ γενεά

δεκατέσσαρε9.

πιιιι Ιοι·πιπι !ιιι·πιπ ππιαιπ Βα

ππιι Οιἰπιπ; 9 (Μπα πιιιαιπ Βα

ππικ Ιοπι.!ιαπι; !οιι.ι.!ιπιπ ππιαιπ

ἔαππἰι Λα!ιπι; Λάπα ι.ιπιαιπ

ιιαππιι Ε200!!!πιι1; Ν πωπω.

πιιιαιπ 8απιιιι. Μ!!.Π!!.88θΠΙ; Μπ

ππ.ιιεεε ππιαπι παππιι Λιποπ:

Λιποπ ππιαιπ εαππιι Ιοεπι.ιπ;

'' Ιοειπε πικαπ μπαι: Ιαα!ιο

πιπιπ οι ίι·πι.ιιαε αιπιι πι ι.ι·ιιππιπ!.

ι.;ι·αιιοπα Βπ!η·!οπἱπ.

'2 Βι παει ιι·πππιπιει·πποπαιπ

Βιι!ιι·!οπιε Ιαα!ιοπιπε παππιτ Βα

!:ιι!ιια!; 8ιι!πι!ιἰα! ππιαιπ παππιι

Ζοι·ο!ιπ!.ια!; ” Ζοι·ο!ιπ!ια! ππιαπι

Ειαππιτ Λ!ι!πι!ι Λ!ι!πι! πιιι.αι·π

8αιιπ!ι Ε!ἱπα!ιἱιπ; παπι... ππ

ιαιπ "παπα Διοτι “ Διακ επι.

ιπιπ μαπα” Βιιι!οαι Επι!οι: πιιιαιιι

εαππιι Λα!ιιιπι Λα!ιἱιπ ππιαιπ

ι;αππ!ι Ε!!πι!; Η Ε!!πτ! απιαπι

ι;αππιι ΕΙαπαιπ·ι Β!αα.πιπ· ππιαιπ

μπαι!. Μπιι!ιππι 18!ιιιι!ιππ απ

ιαιπ μπαι: Ιπαπ!ι; " Ιααο!ι απ?

ιαπι ι:αππιτ ΙοεαΡ!ι νιι·πιπ Μπ

ι!πα: πα ηπα. ππιπο απ: “επι απ!

νοαπι.πτ πωπω..

" ο· "Μ Οιππαε ειδα @παππ

σπα: π!ι Λ!ιι·π!ιπιπ παρα πι! υπ

νἱι! Βαπαι·πι.ιοπαπαππιτποι·ι!ααππ.

αι. π !)πνιι! παιιιια ιι·ππιππαι·πιι

οπαιπ Βπ!›ι·!απ!π 8απαιπιιοπαιι

πιιπιτποι·ι!αα!ιπ. αι π "παππ

ι;ι·πιιοπα Βπ!ιχ!οπἰπ παμπ πι!

Ο!ιι·!ειπιπ ι;απαι·πιιοπαπ απαι

ιποι·ι!ααιιπ. 

8, 9. Οξιιαν° θξειας ΒΔ. (ιιἱι!.1)!πΙ.πα. πι.)

ΤΜ!). ! ζοζιαν° (Κως 9. Ο. τα!.

9. Ιωαθαμ 2°.] Ιωθαμ 88.

- Αχαξ “η Αχας 0.

9,10. Εζεκιαν· !·.ῖξιαιας 0. τα!. Ι Εξικιιαν·

ΜΕ.αρ.δια. 2(ιιἱι!.!)!π Σπα!!!)

10. !!!αναααιΓ Μαναααης] Μαι2,αααην· ι

Η. Η. μει·ωπαιας . . . . ιιιτοιικαιαν ΒΔΟΡ

(Δ). 33. Με.. ! ιαπωνια. ιι. Ια. 1. (Β)

ΚΜ. (μπιιιαια. Β. Η.) ! εἰα αι.ἱπιπ ναι.

Η. ακα. !. (αι Ε Πι! Παπ” !°. μει··αιαια.)

12. εγεννηαιν δία] γινω Β. εἰα αι!πιπ ναι.

Η!. (Η. Βιζιι. κι· παπι (.'οιιυ·α, ΟΡΙΑ.

(Ι.) 38. τα!.

! - Σιλαθιηλ ια Β. Δ.

ι.:!ιι·ιειιιιπ .!αεπιπ. α. ! απ! ι!αηιοπααι.π

αι·πι ιιιι·Βο Ματια; ι·ιι·Βα ππιαπι Μπι·!π

παππιι πωπω. &. (ιι. ο) Ι σαι. Μαιας

Ι. ! ιΞ ή; εγω. Ι.) !ιπαα φπα ωραια

δι.ι.επιπ. Μαιπιι!ι.

Η. ὁ ληαμ”ιος] οιπ. α. (42. πι πυρ.) 8)·ι·.0ι·τ.

ΙΤ. α! δι της ι°.] οπι. Δ.

Μανναααης Δ.

- Αμου; ια Βο (Β ἱπ Επα.!ἰ!.) Δ. !. 88. Μ.

Μπρι- Μαιπρ!ι. Τα». Λι·ιπ. !!!Σι!ι.!

:ΑΝΝ δι: 8. Ι.. τα!. νιι!ι;. α! Μπιουτ.

Ρα. 8: Πα!.

!Ο, Η. Ιωαειαιι· Μαιας ΒΔ. πιο. 1) ἰπ

Σπα. ὶ!ἱ.)Τ!ια!ι. ι 2.Ιωσιαυ· .Μαιας €.().ι·α!.

Η. Ι. δε εγεννηαεν] ...πι τον Ιωαιτειιι.

“πικαπ δι ηεννηαιν (!.) 88. Η!). δικ.

Πα!! ιπ οικω. απ!!ιππαιι.ιπ. 8)·ι.Η!αι·.

(για. 1)ἰπ Ι.πα.ι!!.) (τ. “και” “πικαπ '

δι η". Ι.) “ .Ιοααρ!ι απἰπι .Τοπα!πι αι

.Ταα!ιοπιπα Μια: οιιιαπαιτπι·. απαιππαιπο- =

παπι αι. Μπιι!ιπαπε ςαπαι·πιιοπαιπ α_ιπε ι

α:ροπ!ι." Ικα. ΜΒ. ! απατα. Μ88. αι

να". τα!. "τι·αι!αα!ιπ Βαπαι·πιἱοπαε.”

Εἰ!. 611. Μα παπα Ροτρ!ιι·ι·ἰπιι πρπι!

Πἱαταπ.

- επ!ι !!ιιαιπ] πιω. οιππαπ Μικρα Παπαπ

ιιοπαε π!ι Λ!›ι·ππιπ πικρα !π πι!ι·αιιιππι

.Ποπ @παπι Εαπαι·πιιοπαιι εππι ΣΕΠ.

!ι.π. ι!δι!ι. ἔ (σωιω, α.α.|.#".)

18. χαπιών (Ι) ια!. Οι. Μπι) νπ!α. απ.

α.ιί._/.!'. δικο". Παπ. 204,5. Η!.

·' ()αΚατππι πωπω!" ι!!αατα Μπι.ι!ιπαπιι :

.Μπα υπο ασισαιω πιο στα” κι! ιππα

ι·!ι!απε Βριι·ιιππ $ππαιπε παρι·πιιπιοι·αιι.

ι Η, Η!. Ζαρομβαβιλ Η: (Δ.)

Η!. η: ννηαεν !°.] αιωνια, !. (νἰι!.Β.8ι.ηππ..)

- Ελιακιμ (Με ΜΥ.

Η!. Η. .Παρ δία !.

!-!. Αχειμ Η.: 138011 τα!. Ι Αμα Ι.. 88.

ΜΜΕ | Ανω Δ. ¦ Αντι !. ε)°Π'.(.δι-$. δ:

· Ρετ. Οι!. Πα!. ται.) Μπιπρ!ι. Δια!.

¦ !.3. Μαθθαν Β'(!)ἰπ Ιαπα.!!!.) | :Μαι-Φιν

| Με €. ΟΡΙ.. τα!. Μαιπρ!ι. Τ!ια!ι. (Φ).

Μαι·θας 38. ὁ.)

! Η!. του ανδρα] 0111. τον Δ.

- η» ανδρα Μαρια; εξ ής εγενιιηθη !η- ;

παπα] αι, ιιιεε. νιπ8.Πι·· Βιι·ι·.Ρει:.δι !

. πα. (Τ!ια!ι.) .Ετ!ι. ι απ! ΜΜΜ. αει. !

ι Ματιανιι·εοαππαεαππιι.!αειιιπ. Βγι·.(3τι. ι

' ' (Σω 4"Ρο"ω“ι 'ωρες, λΙ"ω @Νικ ' Η. ιι·ππππιιαι·πιιοπαιπ Δια! Η. πωπω (Με)

ι πωπω. πα· Μπι. δισ. κι!. ραρατιτ Η!. ι ιι. οιιιιιαπιτ.πηπα ιι.

 

αοι·πιπ. ραι· Μπιτ!ιπαπιπ Με: ειπα. αιι

Ισπι μπαινω οι: σαι." Ικα. 204. 5.!

χρια·ι'αυ Μιτου 13.”. 0,·ἰ9. ΙΜ. ιι!.

98". | Νικου” Χριστου €. ΟΡΖΙ.. τα!.

8γι·ι.Ριπ.8ι Πα!. Μαπιιι!ι. Τ!ια!ι. Δι·ιπ.

 

οι ρι·παιπαπιαπιι παπι". ιι·ππαπ!απιιπιιι _

-

.

2 Ι





Η. 2. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

' Η). ο ανηρ αυτης δίκαιος ων και] οιιίιι νίτ

νιι!8.α. ..518 Του δε γΧριστου γἔυεσιι`|| οδτωο ην· μνη

“883208 στευθείσηο* τῆι· μ.ητροτ αὐτοῦ Μαρία τῷ Ίωσήιρ,
Απ. ο ο σ- τ τ ι τι ι

πρίν η συνελθειν αυτουο ευρε|θη εν 7αστρί εχουσα εκ

| ο ' ί , ο ο ο το Ιττνευμ.ατοι` αγιου. Η Ιωση‹ρ δε ο ανηρ αυτηο, δικαιο9

8 ` ` κ ο κ 8 Ι ρ ' Ι |

ων και μη θελων αυτην δειγμ.ατισαι, εβουληθη λαθρα
μ σι- ' ι ιι Α , Α ο '
αττολυσαι αυτην. `υ ταυτα δἑ αυτου ενθυμηθέντοο, ιδου

.ν ι ο ι το 9

αν·νελοο κυριου κατ' ὅναρ ειράνη αυτοι λέγων, Ιωσηψ

` ο ` με · Η κ

°Διιι.υείδ,|| μη Φοβηθηο9 τταραλαβειν Μαριαμ την

` |

ο

ι

άσο
- ι ο .

γυναικα σου· το γαρ ἐν αυτη ·νειιυηθἔν εκ στυευριατόι`
ι . ι Βι Ι ` ι Ι η. κ κ ` οι

εστιν αγιου. τεξεται δε υιου, Α και καλεσειο το ονομα

τ Α 0 ο ι ι σο ο 5

αυτου Ιησουν· αυτοί` γαρ σώσει του λαον αυτου απο

που αμαρτιῶυ αὐτῶν. 22 τοῦτο δὲ ὅλον γέρνει, ίνα
πλ ωθτο Ν ο θ` ο ` 9 τ δ ` Α Ι

Ιηρ η :Τιμη εν υπο κυριου ια του στροιρητου

λε·νοντοο, `

Επι

Βίοι) παρθένος ἐν ιγιιιστρί ἔξει καί τέξε

ο | ο ο' κ ο -

ται υιον, καί ιιαΛέσουσιιι το ονομα. αὐτοιι ΕμμαιιουηΛ,

. 8 ἔστιν μεθερμηνευόμενου, Μεθ. ἡμῶν ο θεότ.
·02-ι29Ε θ`ι|δ`ο0 ` ο ` Λου ο ι

?ερ “ο ε ο Ιωσηψ απο του υττυου ε·ιτοιησευ

ιοί· ·ιτροσέταξευ αὐτῷ ο ἄγγελοο κυρίου· καί τταρέλαβευ
` σ- ι .ο ι !' ο ο ο

την ·νυυαικα αυτου. 2" και ουκ εγίνωσκεν αυτην ἔωο συ

'=ἔτεκενί υίου,' καί ἐκάλεσευ το ὅνομα αὐτοῦ Ίησοῦυ.

ί] ι Τοῦ δε Ίησοῦ ·νεννηθέντοο έν Βηθλεἑμ τῆι·

'Ιουδαίοι` ἐν ημέραιτ 'Ηρώδου τοῦ βασιλιά”, ίδου μονοι

στο άνατολῶν παρε·νένουτο είο Ίεροσόλυμα 2 λέγου

" ()Μτίετί οιιιοιπ ι:οποτοιίο επ·

οτιιι: “ΗΜ Οιιπιοε.οοιοοοροιιιιιιιιι

ιπιιιοτ οίκο Μιιτίιι Ιοοορίι, ποιο

ποσοι οοπτοπίτοιιι ίτιι·οιιιο. οει ίιι

ιιιοτο Μο!ιοπε σο ορίτιπι ιιιιιιοιο.

Η Η· "Μ !οεορ!ι ιιιιιοπι ι·ίτ οιιι:.

οιιπι οεοοι ίσκιο οι ιιο!!οι οιιιιι

ιτοι!ιιοοτο. νο!ιιίι οοοιι!ιο ι!ίιπίι

ιοτο οιι.ιιι. Μ Πιιοο ιιιιιοιπ οο οο

χοίιοπίο. οοοο ιιιιμο!ιιο ι!οιπίπί ίιι

οσιιιτιίο τιιιτιιίι οί ι!ίοοιιιι, Ιοεοιι!ι

ίί!ί Πιστοί. τισ!! ιίιποτο ιιοοίιιοτο

Μιιτίιιιιι οοιιίιιιιοιπ ιιιιιιπ: οποσ

οιιίιπ ίιι οιι ιιιιιιιιιι οοι. ιίο ηιίτίτιι

ειιιιοιο οει. ί' Ριιτίοι ιιιιιοιιι ιί!ί

"πι, οι. νοοιι!ιίιι ιιοιποιι οίιιο 1ο·

οιιιπι ίιιοο οιιίιπ οιι!ι·ιιιπ ιίιοίοι

ιισιιιι!ιιτιιιιιιιιιιι ιι ιιοοοιιιίο οοτιιτιι.

Ή' !!οο ιιιιιοιπ ισι.ιιιιι ιίιοιιιιιι οιιι

οι ιιι!ίιππ!οτοιιιτ Μ ίμια! ί!ίοιιιπι

σοι ο ι!οιιιίιιο ιιοτ μτιηι!ιοιιιιιι οι

οοιιι.οιπ. Η Βοοο νίτεο ίιι ιιιοτο

!ιιι.!ιο!ιίι οι οιιτίοι ιί!ίιιιπ. οι ισοτι

!ιιιπι πσπιοιι οίιι5 Ειπιπιιιιιι!ιο!.

οσοι! οοι. ίπιοτιιτοιιιιιιιπ Νο!ιίιι·

οιιπι ποσο.

2' ΕΚ5ιιΓΠΟΠο ιιιιιοιπ Ιο5ορίι ιι

εσιιιιιο !οοίι ιιίοιιι ιιττιοοοτιίι οι

οιιιιο!ιιο ιίοιιιίιιί. οι ιιοοοιιιι οστι

ίιιι.τοιπ οποιο. 2' Η ποπ οοι.ιποο

σου;" οιιιπ ι!οιιοο ροτιοτίι ιί!ίι.ιπι

οιιιιιιι ρτίιιιοττοιιίιιιιπ. οι νοοιινίι

ιιοιποιι οίιιιι !οοιιιπ.

' σπιτι σου ιιιιιιιιι οοεοι Ιοοιιιι

ίιι Βοί!ι!οοιιι Ιιιι.!οιιο ίιι ιίίο!πιο

Ποτοι!ίε τοπίο. οοοο ποιοί ιι!ι

οτίοιιιο ι·οιιοτιιιιι !!ίοτοοο!ιιιιιιιιιι

 

Επι. Οτίο. (ο οο!ιοιίίιι Οτιι.!ιίίοι 0οιπ!›ο- ί 20. :στιν αγιου Β ()ΓΖ. το!. Βια. Ι).Ε. ἱ 24. την γυναικα αυτου] Μιιτίιιιπ 5ι·τ.Οτι.

Μ) ίίί. 965. οι! ίτιιιιιιι ροείτιιιπι. Επι.

1).Β. 880..

Η. γενιας ποπ. Δ. !. 8. οποία Εκο.

ΕΕ. 820! ' :γιννηοις 9. Ι.. 88. το!.

- μνηστουθιισης] ποιο. γαρ ι€. (:η·'.[..

88. το!. τί. διο... 1).Ε. 820',.!οπι. Βί:.Ζ. !.

νιι!ι;. ο.ἰι. ίιι/1)". 8τττ.Οτι.Ρει. 8: Πο!.

Μοτο”. Τ!ιο!ι. Λτιιι. Ιτοιι. 204. (ιι.Ι.

Επι.)

- τη; μητρος αυτου] οιιι. τί. (Μία: 1).)

-- ευρθη] ηἰιριθη !.

8208. ίιι Σο. 8825. οι! διορ!ι. ί. 222. ! !

αγιου εστιν ΗΕ. !τοπ.20-ί.258. Οι·ίο.ί.88!! "ιι.ι!ι!. εοπίιιιιιι. 8ι·τ.Οτι.

2!. τιΕιται] σοι!. ιί!ιἰ. 8)·τ.()τι.

- καλισιις] ιταλια” Ι.. 9'.

τον λαον αυτου] ιπιιπιίιιιπ. δισκο".

. ολου] σιπ. Βιιτ.0τι. Πιτ. 204. Με.

 

Πέ!

9. Ι.. το!. Ετ". 1).Ε. 820”.

- δια] σοι!. Ήοαιου Ι). ο.ο.ο[η'. @τι ι

στοά Πο!. 8)·τ.Πίοτ. Λτιιι. Ιι·οπ.2Η.3.]

σουίτα. Η ()2[.. 1. 88. το!. νιι!ιζ. 17".

8ντ.!'ει. Μοιπρ!ι. ΤΜο!ι. ΖΕι!ι. !τι·τι.204. '

259. ει”. 1).Ι:ἶ. 820!

ίπποι οτ". 8)·τ.Οτι. (ΔΕι!ι.)

- οιιγμετιοαι ΒΖ. Ι. Βιι.ο.οι! 8ιορ!ι.ί.22!

ιίίοοτιο.' ῖτταρ‹ιδιιγματιιται €. σοι.. 88.

το!. 8ιτ.Ηο!.ιπο.(.ίτ. Ειιο. !).Ε. 820».

μια. Μιι.τίο.ιπ. 5·ντ.0τι.

20. ιδου] οτι. ο. 8τττ.Οτι. 8ι Πο!. '

- ουτφ]ίτιοο δοοορίισ. 8χτ.()τι. (Τ!ιο!ι.)

- Μαριαιι ΟΟΡΖ. το!. Οτίο.ί.38!·. Βια.

Β.Ε.880.'.' ΜαριανΒΒ.!.Ειιο.ίπ Ειι.882-.

- ιν αυτο μννηθεν] ίιι οιι. πιι5οοιιιτ. ο. ]

204. 2!6. (οοιιιτο, 2!6~]

28. ιταλιιτουιτιν £ιιο. υ.Β. 98^. !καλισιις Ι). |

ο... Ειι.τ.1).Π.820”.(νοοιιΜίι τα.) ] το· ]

οιι!ιίιι.ιτ. 8)·τ.οτι. στο. ίιι!. ίίί. ΙΟΣ”. '

- ο θιοοΕΟΠΕ. !. 88. το!. Ειι.τ.1).Ε. Μι.

820! ] οιπ. ο ιδου. (ιι.Ι. Ζ.)

24. εγίρθιις Βο·2. !. ] :διιγιρθιις ε. 180.

 

ίσοι!. Μιιτίοιπ 2!ὲι!ι.)

- αυτου] ίαυτου 2.

25. (ίπ 8ι·τ.Οτι. οἰο : οι αίσιο οιιιπ οι νίνο

Μπι ι!οιιοο. διο.)

- ηινωοκιν ΒΟΖΙ.. το!. νιι!ις. Βιτ."ο!.]

! ιγνω ο. ιο.ιωτ.9·-·. (ο ΜΜΜ..) 5]ιτ.!.°οι.

~ Πει. είε.

κυριου ΒΟ1)2. Δ. Ι. 88. | τρτοοιιι.του ι - οὐ ΟΙ)Ζ_ ' στη. Β.

! - υίον Β2.Ι.88.(α νίιι.)υ.ο.ο'.|ι.8ιτ.οτι.ι

τον ιιίο·ν Μοιπρ!ι. ! τ. υί.αυτης 'Γ!ιο!ι.ι

ήταν” οίον ίιιυτης του ττρωτοτοκον 9.

ο!)..το!. νιι!ι.;. (ά.)|.ῇ". 8ι·ττ.!.,ιιι.8ιΗο!.

Ατιπ. ΖΕι!ι. (οιπ. αυτης Ι)2-Ι.- ά.) ΜΜΜ

οιιιιιιι ιιπίι.ιοπιιιιπι η'. (τω. Πιο.)

- λίγοντος] στα! Βιιτ.Ροι. Λ.τιιι. [τοπ. ι !. οι] οπι. Μ..

ί - της. “Μαιος Απ. ιί.|ί 8ττ.Ηο!. ] δυο..

νιι!ε. Ο!. 8)·ττ.Οτι. οι .υοι.].Τιιι!ιιο!".η'.

] οίιιίιιιιοπι “ο” .!ιιι!ιιοτιο σώου!.

- Ήροοολυμπ Η 0302. !. 88. Μ8.τ. Ειτε.

Ι).Ε. ΒΤ". ] .Προυσαληιι ο·Ι.ΔΕΚιιν.

£ιιο. 0.13. σου!. ΜΒ..

.ο οΜξ>>

 

οι: οιι ιιοιοοιιιτ. ίι$η'. (Μοιιιρίι.) ΖΕι.!ι.! Β. 88. το!. Μ22;:!)Μπ Η! “Η” “ ! 51" Απ ! 22· το

»οι οιι παπι". ο.]ιιιιιιιιιι οποσ. 8]·τ.Οι·ι. - ο !ωσηο Β Ο!). το!. ] οιιι. ο ΖΑΚ. ι ι ποιο οι.

8





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Η. 8.

ιο1ιε2›.

ΜΔ.

1.83.

οποιοι.

ἡ

ζ

τι Μο. 6:ο.

.!οΜ. πιο.

Ί!!

..ή

τετ, Ποῦ εστιν ο τεχθεἱο βαετελευτ τῶν '!ουδαίων;

εἴδομεν γαρ αυτου του αστέρα ἐν τῇ ο!νατολῇ, κα!

ι7λθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. ]! οΜεούεται δε 2ει βασι

λει!ε` (Ηρώδηι|| έταραχθη, κα! πασα (!εροσειλυμα μετ,

αὐτοῦ· 4 κα!. συναγαγε!ιν πάνται των οἰρχι.ερεἶε` καὶ

·νραμματεῖι τοῦ λαοῦ, έπυνθάνετο παρ' αὐτῶν, ποῦ ὁ

χριστοι γεννοῖται. 5ο!. δε εἶπον αὐτῷ, Έν Βηθλεεμ

τῆι ,!ουδαἰαι. οιρίτωτ γαρ ·νέ·νραπται δια τοῦ προ

Φήτου, ΗΚα! σύ, Βηθλεεμ ή 'Ιουδα, οι)δαμῶς

ἐλουχἰο·τη εἴ ἐν τοῖς επενεμόο·ιν Ίούδα· ἐκ σοῦ γαρ

ἐξελεύο·εται ήενούμενος, ὅστις ποιμανεί τον λαον μου

τον 'Ισραήλ.π

8 7 Τότε 'Ηρώδητ λαθρα καλέσω· του: μοίγουν ήκρί

βωσεν παρ' @του του χρόνου τοῦ φαινομένου αστέ

ρω, 8και πεμψαι αὐτῶι εἱτ Βηθλεεμ εἶπεν, Πορευ·

θέντεο 2ἐξετάετατε οὶεεριβεΪιο|| περὶ τοῦ παιδίου· επαν

δε εϋρητε, απαγγείλατέ μοι, δπωτ ...οι έλθε!ιν προσ

κυνήσω αὐτῷ. 9 οἱ δε ακούσαντετ τοῦ βαο·ιλέει›ε` ἐπο

ρεύθησανε κα!ζ εἶδου 6 ο!εττἡρ, δν εἶδον ἐν τῇ άνατολῇ,

προῆγεν αυτων ἔωτ έλθο» ίέεττεἱθη'| επάνω οι! ι]ν το

ποειδίον. 10ὶδειντει δε τον αστέρα έχεἱρηεταν χαρεἶιν

μεγάλην ετεροδρα· Η κα!. ελθόντεο εἱτ τὴν οὶιείαν ζεἶδον"

το παιδίον μετα Μαρίαι τῆι μητροτ αὐτοῦ, κα! πεσόν

τετ προετειεύνησαν αὐτῷ, κα! οἱνοίξαντεο τῶι Θησαυ

ρουτ αυτων προετηνεγκαν αὐτῷ δει-δρα, χρυσον κα!

λίβανον και ο·μύρναν. Η κα! χρηματισθεντετ κατ, ὅναρ

' ε!ἰοοοτοει, ΠΜ! οοτ πιο οποιο οτι

το:: !ιιε!ιιοστιιιο? νιε!ιτοιιε οιιιιιι

ειτο!!ειιιι οιιιε οι οτιοοι.ο. οτ νοοι

ιιιιιιι ο.ε!οτει.ιο οιιιιι. 1 Δισκοι

ειιιτοιο Ηοτοε1οε τοτε ιιιτΜιιιι.ιε

οετ. οτ σιοιιιε Ηιοτοεο!νιοο οιιιιι

!!!ο. · Ετ οοιιοτοεειοι οοιιιο5

ριιοοιροει οιια:τε!οτιιοι οι. οποιοι

Ρομπ!. εο!εο!τοΜοτιιτ :ιο οιε ιιΜί

@οποιοι ιιειιιοοιοτιιτ. ·* οι!» Αι

Η!! ε!ιιιοτιιοτ οι, !ιι ΒοτΜ!οοοι !ιι

ε!οιιο. Βιο οπου οοιιιιτιιοι οι".

ροτ ριορ!ιοτιι.ιιι. 6 Ετ το .ΜΜΜ

!οοιιι τοιιιι !ιιε!ει, οοειιιιιειιιιιιο

οιιιιιιιιο οι ιο ριιιιοιριΜιιε !ιιε!ιιι

οκ το οοιιο οιτιοτ ε!ιιιε στο πιο"

οοριιΜιιο οιοιιιο Ιοτει!ιο!.

7 “Μ "Μ Τιιιιο Ποτοε!ου, ε:!ει.ιιι

νοοπτἱο που”, ε!ι!ιο·οοι.οτ οποιο

οΜ οιε τοιοριιιι οιοΙΜιο ειιιπο τιμ·

μου" επι; ·' οι. ιοιττοιιο Με” οι

Βοτ!ι!οοιιι ε!ι:ειτ.Ιτοοιιιιτοιτοοιιτο

ε!ἰΜΒοοτοτ ε!ο οποιο; οτ οιιοι Μι

νοοοιιτἱει. τοοιιοτιειτο ποιο. οι. οι

οδο νοτιιοιιιι ιιε!στοιο οι.ιιο. 2 @τι

οιιοι ειιιε!ιεειοιιτ τοετοοι, ιιΜιοτιιιιτ.

Ετ οοοο ειτο!Μι, οποιο νιε!οτιιοτ

ιο οι·ιοοτο, ειιιτοοοε!οΜειτ οσε, ιω

ειιισ ε!ειιο νοοιοοε τυποι. τουτο

ιιΜι οιιιτ μποτ. ω νἱε!οιιτοιι πιε

τοιιι ετο!!ιιοι @πιο “οι ειιιιιε!ιο

τοπιιιισ νιι!ε!ο; Η οτ ιοττιιοτοιι

ε1οιιιιιοιίονοιιοτιιοτριιοτιιοι οιιοι

ΜΜΜ οιιι.ι.ιο οιιιο. οτ ρτοοιε!οιιτοει

ιιε!οτεινοτιιοτ οιιοι ; οι προιον

ι.Μοοιιιιιιι ειιιιι σΜτιι!οτιιιιτ οι ιου

ιιοτιι.. ιιιιτιιιιι τυο οτ τοιιττιιιιι.

"' Ετ τοιηιοοεο ιιοοοιιτο ιο ισιοοιεε.

 

2. ιιεΪομεν] -ιυμεν 1.”.

- αυτοι] αυτον Δ.

3. ὁ βασιλευ;; .Ηρωεἶης Β!)Ζ. !. (ι.ε.·.|ε.

Μοτοι›Μ. Επι. !).Β. 8424. ' ::'Ηρ. τι βετο. '

ετ. ΟΣ. 88ο. το!. νιι!ε. α,|ἱ!". $ντι.Οττ. '

Ρετ.8:Ηε:!. ΤΜειΜ.

-- πασα] σοι. 1). " Με!. ἡ Ζ. Εντ. ΠΕ.. 842.

4. αρχιερεις] ἱιρεις Δ.

- επυν. παρ' αυτων] ε!!Χἱτ οἰε 5)·ι·.Οτι.

'ίσοι. παρ' αυτων Ι). (ειδ ίὶιι. ροειοιιο.)

' σουτ”, Εεεε. !).Ε. 84.24.

5. ειιτον 0132. το!.

- της Ιουδαιας Δεκ. ατα!! 8.ντ.Ηο!. |

πιο" γιοκ. Ο!. 3". 8_ντι.Οιτ.8τΡετ.

$ντ.Ηἱοτ. ' οίνἱειιτοιο .!ιιε!ειοει ο.

- γαρ] στο. Ι..

6. γη !ουε!α ιιιο. νιι!8. 8)·ι.Βο!. | της Ιου

δειτε” Ι). απορρι] Με!" ειναι. 1

(διιε!ιιοο ο.) τοττει .!ιιε!οστιιιο 1)". Ποιο.

7η 8ντι.οττ.&Ρετ. (οπος του Εφραθει

Ειτε. ΠΕ. 84%.. ο Μία).

ο. ουεῖιιμως Εντ. !).Β. 3424. ¦ μη Ι). ] οσο

ιι (ποιο/ζει!. ε)ειτ.Οττ. δε Ρετ. Πι!. 452.]

ιιιιιιιειιιιε! π'. (ουε!αμ. ιλαχ. :ιη (οἰοι

εν τ. ἡγεμ. !ουδα Ε. ιο Με...)

- ευ τοις ἡγεροειιυ] ο. τοΒοο ενι.Οιτ.

- ει σου Β2 Ζ!:ι. το!. Επι. !).!:!. 842.'. !

εξ ου Ο. | τι: ου !). ' ιζ σου Β".

-· γαρ] ιι.ε!ε!. μοι ΟΚ. Απο. | αποτο Βιι

!)Ζ. το!. Φωτ. 'Η. 78. Εεεε. !).Β. 34%.

-· ποιμανει] ποιμενει !).

7. ηεριβωειεν] οορειβαοευ Β. (οτ τοι. 16).

8. ειπεν] ιιε!ε!.αυτοις !). Βιιτ.οττ.8τ!,ετ. ι

απατα, Εεεε. !).Ε. 848..

- εξεταετατε ακριβως 80.!). !. 88. νιι!ε.

α.ο.ο./:]7".ρΜ· ΜοιορΜ. Τ!ιοΜ. Εεεε.

ΠΕ. 848.] :ακριβως εξετασατε π. 0!.

Έ.. το!. Οτίρ. Η!. σεντ 788.!.

- επαν] οταν !).

- αιτειγγ.] επαγγ. Π..

9. αιτουειαντες] αιτουααν Β..

- ι αεττηρ] στο. ο Ι..

Απο.

] ειπαν Β.

0. εειταθη 1301). |. 83.

Εεεε. .!).Ε. ΜΒ.. ¦ ζεστο 8. Μ. το!. Επι.

!).!.ὶ. 848..

- ου ην το παιδιου πιο νιι!ι;. το!.

(Μάρ. οι. 66!... Επι. !).Ε. 848! ΜΒ'. '

του παιδιου !). ίι.ο.9'.

10. αστερα] ειστεραν Ο.

- σφοὅρα] στο. Βιετ.Οιτ.

Η. “ουν Β00Ι.Δ. !. 33. ΕκΜ!δυν. επι!

@το οιτ.Ρετ. δε Πο!. ΜοιιιοΜ. ΤΜοΜ.

Απο. Π::τ!ι. είναι. 205. “ ειοειο τοπιο

νιε.!οιιτοε.") Οι·ἰο. ΜΜΜ”. Σια. !).!ὶ.

(ΜΒ-ΑΙΜ. ' :ώρου :. νεου. υ.ο,!|".ο'.

- το παιδιου] τον ιτειιδει Η. | (Σουίτα,

θεῷ. οι. 681". Εντ. Με. Μέ". ΜτΙ".

-· λει.ὶανον και ομυρναν] ομοσ. και λιβ.

βγει-.Οτο ιι Ρετ. .ΕτΜ. (ζιιιρνειν Π.)

! Η. χωραν αυτων] ἐαυτων χειρι” !.

στο.. οι. του.

! Η!. αναχωρ. δι αυτων].ειυτιιιΙ Η ειι·ιιχωρ.

Π. (οτ οσοι 008 Ηντ.Οττ.Ι

τι. .Νιώσε οι. ' 6. τα". οι.

 

τον

4





ΙΙ. 20. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

. .6. .κ.

8::τ1€έΡ.έ.

Σειρα. Μισο.

Δεν. Δια.

52

τΒοε.ιι:ι.

ιι!

' δει'. οι : ιη.

αν ιο]

18. ἡθἱληνεν

.091. .μ ιο.)

μη ανακαμπ,ναι πρι” 'Ηρώδην, δι' όίλληι` όδοῦ ανεχώ

ρηο·αν ειι· την χωραν αυτων.

Ο 18 ,Αναχωρηιτάντων δε αὐτῶν, ιδου αγγελοι` κυρίου

κατ' ὅναρ Φαίνεται" τω Ίωσηςὐ λέγων, Έγερθεὶο

παρέλαβε το παιδίον9 καὶ την μητέρα αὐτοῦ, καὶ

Φεῦγε εὶι` Αἴγυπτον, καὶ ἴο·ι9ι ἐκεῖ ενα”` αν εἴπω σοί·

μέλλει γαρ 'Ηραιδητ ζητάν το παιδίον, τοῦ απολέιται

αυτό. Τιὁ δε έγερθεὶο παρέλαβεν το παιδίον καὶ την

μητέρα αὐτοὶ νυκτοο καὶ άνεχώρηιτεν άι· Αἴγυπτον,

και ην εκει εαπ· τω τελευτητ Ηρωδου· ῖνα πληρωθῇ

το ρηθεν υπο Φκυρίου δια τοῦ προςὑητου λέγοντοτ.

'=Ἐξ Αὶγύπτου ἐκάλειτα τον υἱόν μου.

1010 Τότε 'Ηρώδητ οι.. ότι ἐνεπαίχθη υπο των

μάγων, έθυμώθη λίαν, καὶ αποστείλω· ανείλεν ποινται`

τόνο παιδια· τοιὶο ἐν Βηθλεεμ καὶ ἐν πασιν πιο ορίσω`

αὐτητ, απο διετοι?τ καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ον

ηκρίβωο·εν παρα τῶν μοιγων. Η τότε ἐπληρώθη το

ρηθεν Φαν Ίερεμίου τοῦ προιρητου λέγοντοτ, “"Φων·η

ἐν.Ραμά ηκούο·θη, *κλαυθμος καὶ οδυρμός πολύς,'Ραχηλ

κλαίουσα τα τέκνα αὐτη;, καὶ ουκ ηθελεν παρακλη

θηναι, ότι οὐκ εἰσιν.

11 19Τελευτήο·αντοτ δε τοῦ'Ηρώδου, ἱδοιὶ αγγελοι;

κυρίου ξΦαίνεται κατ' ὅναρ|| τω Ίωιτηψ εν Αἱγύπτω,

20 λέγων, Έγερθεὶτ παρέλαβε το παιδίον καὶ την]

μητέρα αυτου, καὶ πορεύου εἱτ γῆν Ίιτραήλ· 8τεθνή·

καιτιν γαρ οι ζητοῦντεο την ψυχὴν τοῦ παιδίου. 21 .

2

Ο

πο τοιΙιτοιιι οι! Ηοτοι1οιο. ρει·

ιιιιιι.ιιι Ποιο τιποτα ειιιιι ιιι τοει

οποιο ιιιιιιιιι.

'0 Ωω οιιιιι τοοοοεαοοιιι. οοοο

ιιιιαοΙιιιι ιΙοιιιιιιι ιιρριιτιιιι οι

οοιιιιιιε Ιοεορ!ι απο”. Βιιτιτο οι

ιιοοιρο ριιοτιιιιι οι ιιιιιιτοιιι ο”.

οι Βια οι Λεωριιιιιι. οι οετο

“ο ιιοιιιιο ιιιιιιι ιιιοαιιι ΗΜ: ιο

ιατροι οει οιιιιιι οι Ηοτοιὶοε

φωτο: ριιοτιιιιι οι! ροτιἰοιιαιιιιι

οιιιιι. Η Ωιιι οοιιειιτΒοιιιι ιιοοο

ριι. ριιοτιιιιι οι. ιιιο.ιτοιιι ειιιε

ιιοοιο. οι τοοοεειι ιο Λοατριιιιιι.

'5 οι οτιιι οι "ειναι ιιι1 οιιιι.ιιιιι

Ποτοι1ιοι ιιι οιιιιτιρΙοτοιιιτ ιιιιοιΙ

ι!ιοι.ιιιιι οιιι ο ιιοιιιιιιο ροτ ρισ

ρ!ιοιιιιιι ιΙιοοιιιοιιι. Εκ Λαυριο

"και “Ποιο ιιιοιιιιι.

ω 'Ποιο ΠοτοιΙοε για” αιω

ιιιοιιι ιιιιιιοιιε 0580: ιι. οποιοι.

Ποιοι οοι Μαιο; οι Μαιου: σο

απο οιιιιιο8 ριιοτυο ιιιιι οιιιιιι ιιι

Βοι.ιι|οοιιι οι οι οιι·ιιιιι›ιιε Μαρια

ι:ἱιιε, ο ιιιι·οοιιι οι απο., 8οοιιιι

ιιιιιιι ιοιιιριιε ιιιιοιΙ οκοιιιειετιιι

ιι ιιιιιαιε. " Τιιι.ιο ιιιΠιορΙοιιιιιι

οοι «μισο ι!ιοι.ιιιιι οτα μοι· Βιοτο

ιιιιιιιιι ρτοριιοιιιιιι ι.Ποοιιιοιιι,

". νοκ ιιι Βιιιιιιι ιιιιιιιιιιοοι. ρισ

τιιι.ιιιι οι ι.ιιιι!ιιιιιιι πιιι!ιιιο: Β.ιιο|ιοι

ριοτιιιιε Μισο Μαιο, οι ιιο!ιιιι

οοιιιοιιιτἱ. «μου. ιιοιι ιιιιιιι.

'9 Ι)οϊιιιιοιο ιιιιιοιιι .Πω-Μο,

οοοο ιιρροτιιιι ιιιιρο!ιιο Δωρι

οι οι οοιιιιιιε Μικρα ιιι Λο·

αγριο 2' ιΙἱοοιιο. Βιιτρο οι. ιιοοιρο

ριιοτιιιιι οι ιιιιιιτοιιι οιιιο οι. ι·ιιιιο

ιιι ιοττοιιι1ετοΙιοΙ: ιιοΓιιιιοιι ειιιιι

οιιιιιι ιιιιι ιιιιιιοτοοο.ιιι ιιιιἱιιιιιιιι

 

- Ο'. Ι) παο. 'πιο.

αυτων Β. ' Οσοι”, ΟΠΕ. το!.

- κατ' οναρ φαινεται Ο 38. Η. ¦ κατ'

οναρ ειρανη Β. (τιιι.οιιρ.ι.20). ναι. .

πιο.. ΜΒ. (Μοιιιρ|ι. Μαρκ.) Δτιιι.

" ορρατιιιι .Ιοοοριι ἱιι απορρι” [τοπ. ΙΜ.

]:ραινιται κατ. ονιιο π. ΒΕ. Ι. το.

Η. αυτων οσα.. το!. ' τον μαγον (οιο) ' Η. εγερθεις @02. το!. | διιγιρθιις Ι). 83. '

!

(τω. τοτ. Ι9).

- λιγων] Μο!. οι, δτττ.Οττ. ει ?οι .

-το παιδιον] του ιταιιΪα 1). | (ΜΜΜ. Ι

Μο. ι. 38”. οι. οσοι. Ευα. Π.Ε. 206.'.

- ιιιτω σοι] σοι ιιττω Ι). ' (απτο. Οι·ἰη.

“Η” Επι. Ι).Ε. 2984.

- 'Ηρωιΐηι;] ρι·οοιιι. ο Ϊ..

1. 88”.

- το παιδιον . . . αυτο] τον παιδα . . . αν

τον 1). | εινα”. ()τἰη. ΕΜΗ.

14.6 οι] .καιρο ιιι.ιιοιιι 8τττ.0τι. 8; Ρετ. ]

(ιι.ο.ο.ο'. Ιιιιιιοιιι .Μπορω ανω. και·

«του

- το παιδιον] τον ιταιι:ΐα Ι).

Ι5. Ήρωιῖον] Ποτοιὶικ τοἔἱε 8]·ι·.Οιτ.

- κυριου] ]·ρτοοιο. του σ. Τ.. τοΙ.] Οιιιιιτα.

ΗΟ|.)ΖΔ. Ι. 38.

- του προοητου] σαι. του Δ.

ι 'Ο. δικους] ιλιετειας Η..

ι - κατωτερω] κατω 1). (ΟιιιΙτιι, Για.

' Ματ. 48.)

-- χρονον ον] χρονον 2.

ΙΤ. ρηθει·] ΦΠ'. απο κυριου Π.

- δια Ίιριιι. ΒουΖ. 83. "ιιΙ;;. ιι Ιι.ο]:_π'.

οι·ττ.Ρει.8ι Ηι·Ι.(ι:ιι.) Δτιιι. πιο. .μια

Τα". ' :ἰ·ιτο'Ιεριιι.ς. Ι.. Ι.τοΙ. ἱ υπο

του Ίεριμ. 8ττ.Βοι.ιιι8.θιι·. ] (νοτοιιιιι

ηιιοιΙ Ιοοιιιιιι οει .Ιοτοιιιἰοι. 8ττ.οτι.]

[ΜΜΜ. 'Για ]

18. κλανθμος] ·τρτιιοιιι. θρηνοο και σ.

ΟΠΕ.. 88. Κ. το!. 8_τττ.Οτι.&ΠοΙ. Απο.

(Ι.ΧΧ. ]8,.. φωνή . . . θρἡνον καὶ :λαο

ομου: Μ58. θρῆνος και κλαυθμός.)|

|¦ιιι!ι1. ως την χωραν

(απτο. απο.

Ωραια. ΒΖ. Ι. και. ιι.ο.ο,|:_π'έ ο".

Ρα.. Βγτ.Βιοτ. Μοιιιριι. ΤΙΜ». πιο..

ααα!. Τι'. 77.

Η!. οδνομος] βριιγμος 2 (πιο).

- Ραχηλ] νοκ Κιιο!ιο!ιιι 8)·ι·.(.)τι.

- ηθελιν ικα.. Χ. :13. το!. Βγτ.ΗοΙ. ΙΙΙ".

Τα". Ηἰρρ. Πι. τ. 8 ι ι Η). ' ηθεληοιν

])Ζ. νιιΙις. ιι.(!ιιιιι ο χαρη. ΙΜ. ΜΒ. '

[$_νττ.Ωτι. ιο Για]

19. ="ρωδου] Ποτοι!ιο τοι;ιε $ιττ.Οτι.&Γκι

- φαινεται κατ' οναρ Β|)Ζ. Ι. οσο οτι!.

νιι!ε. (ιιοιι Δια.) “οι” 'ΓΙιοΙι. ' αιρ

ροτιια ααα: ιιιιαο!ιιε Λιν. ι.. 8)·τ.Ι.)ει.) Ι

:καπ ονιιρ φαινεται €. 01.88. το!. 81ο· .

Πο!. ' [8]·τ.Ωτι. Μοιιιριι.]

20. λιγων] πιω. οι Εγττ.οτι.&Ρει.

- το παιδιου] τον ·ιταιιΐα 1). ] μια".

()τιρ. Μ. 662..

- παιδιου] “οι οι! ροτοοιιιιιιοι @πάλι

 

13. καποιου Δια.. | Η. Νικο." Ο!. ' 19. :Πι

ιιοιιιο υοιοιιιι ορριιτιιιι οι.

αν

Ο





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Η. 21.

Β(ΠΠΡΙ.

ΒΔ.

1.38.

τ:1τττουν.

δὲ έγερθειτ τταρέλαβεν το ·ιταιδίον και την μητέρα αὐ

τοῦ και ξεἱο·ῆλθεν" .ο γην Ίσραήλ. `

, τ ` '- ο ν ι Α

Αρχελαοο βασιλευει [επι τητ Ιουδαιατ αντι δτου

` ' .Η . ' ' Α ' .'

πατροο αυτου Ηρώδου" ειροβήθη εκει απελθειν· χρη

ματισθειο δὲ κατ, ὅναρ ανεχώρησεν εἱο τα μέρη τῆ9

Γαλιλαίαι·, 28 και έλθο» κατοικησεν άι· πόλιν λογο·
# · Ι μ οι Ι' .- ι ι ι ι -

μενην °Ναζαρεθ, οποιο ττληρωθη το ρηθεν δια των

"0 ο ο

προφητῶν ὅτι Ναζωραῖοτ κληθήσεται.

ΠΙ. Π

7
Η "Ι.ιι. :Μι-η.

"Μ". ι:ο-8.

τι

.Εε. .ιο:8.

| Ο! ' η

η βασιλεια των ουρανων.

12 1 ιιΈν δὲ ταϊο ημέραιτ ἔκείναιτ ·παραγίνεται Ίω

οιννηι` ο βατττιστηο κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆι·
τΙ δ τ 2 ` λ κ Μ Α - ν τ .

ου αιαι· [και] οικον, ι:τανοει·ι:ε ηγ·νικεν γαρ η

' . . `

Μ ' * | ουτοτ γαρ οο·τιν` ο ρηθιειι`

ξδια Ηιταιου του ττροιρητου λε·νοντοο, 'Φιυνη βοιοντο;

ἐν τῇ ἐρή|ιι.ιρ,Ι έτοιμάσατε την 68ο κυρίου, ευθείας

8

στοιεΪτε το. τριβους αὐτοῦ.

Ο

τ
184Αυτο9 δἔ ο Ίιοαννηο εἶχεν το ἔνδυμα αὐτοῦ

απο τριχῶν καμηλου και ζώνην δερματίνην περι. την

-- ακουσα9

μικτή. Μ @οι ειιτι·;οτιτι Μ'0ΩΡιι

ριιοτιιττι οι τιιιιιτοπι ουτε οι του"

ἱιι ιοττοιτι Ιετιιιιο!. Η οικου".

:τοκοι αυτο Λτο!ιοΙο.ιιιι τοΕΜιτοι

το Ιιιι1:ιοο. 'πο Πι:τοιτο μια·

ουσ, τ.ιιιιιιιι ἱΠιιο ἱτο. οι Μ“Πιι

"απο τη εοττττιιε οοοοτεἱιἱτι ματι-κ

Οιι.Π1ιιοτιο. Η Ει ποιοι” Μουτ

ιο.νιτ το @ήτανε οικω τοοιιιιιτ

Νιι:.ιιτοι.τη τι: οιΠιιτριοτοιιιτηιιοιι

οποιοι σει Ρετ ρτονιιοιοο αιω

τιιιιιτι Νιιιοτοιιε νοοιιΜιιιτ.

δὲ οτι

' (πω Πι ι!ιουιιε ιιιιιοτιι "Ιω

του” Ιοιιιιιιτιοο Ι.ιιιριἰειο ιππο

ιΠοιιτιε το ιΠοεοτιο 1ιιι!ιιοιιο 2 οι

στα”, 1'ιιοτιιιοτιιιοτιι ιιΒιιο: πι]

ρτοριιιηιιοι·ιι οιιιττι τομιιιιιτι οπο

Ιοτιιιπ. ι' (οι) Πιο σει οτιτττι ηιιι

Διαιτα" Ρετ Ευιιιιιτιι τιτορ!ιοιιιιιι

ι1ιοοιποιτι. να οιιιιιιιιιιιιο το ιω

:οπο Ριιτιιιο τυπο αυτου. του

ιο.ιτ Μαιο οοιιιιιιιε ουτε. ' 'Μο'

Ιρεο ιιιιι.οιιι ΙοΙιιιιιτιοτι Βιιιυιιιιιιι

νοοιιττιοτιιιιτο οι: 'πιο οοτιιοιοτιιιιι

οι ιοτιιιττι ροΙΙἰοιιιτιι οίκο Πιπι

οι” εποε; υπο ιιιιιοττι οιιιιι οτιιι

Ιιιοιτειιιο οι πιο! Μπακ.

οιτούυν αυτου· ή διἔ τροιρη ξην αὐτοῦ|| ἀκρίδει· και μέλι

'

α·γριον.

14 5 Τότε ἐξε·ττορεύετο προ; αυτον Ίεροσ·όλυμα και

πασα ήΊουδαία και πασα περίχωρα· τοῦ

._ 6και ἐβατττίζοντο ἐν τῷ 'Ιορδάνη .ττοταμηδ'| υπ αὑτοῦ,

: ἐξομολογούμενοι ταιτ άμαρτίαο αὐτῶν. 7 ιδιου δὲ πολ

'Ιορδάνου,

5 Τιιιτο αυτοι". οι! οιιιιι Βιοτο

ιιο!γτιιο οι οιιιιτιο ΙιιιΙιιιιιι οι οπι

'οι ποιο οιτι:ιιττι Ιοτι|οττοιι. .5 οι

οιιριιιιιιυιτιιιιτ τη Ιοτι!ιιτιο ου το

οοιιτὶιοτποο ροοοιιιιι ειιιι. ' ω· τη

νἱιΙοιτο ιιιιιοττι τιιιι!ιοο ΓΙιιιτιοιιο

__Ή_______

21. ηφθιις ΙΜΟ. τοι. ' διιγιρθεις 1). 83.

- το παιδιου] τον παιδι: 1).

- εισηλθεν 130. Μι:πητ¦ι. Ι :ηλθιν ΒΕ. .

το!.

- ,ην Ιιτρ.] την Ιιτρ. 1). (βρουν, ι!.

πιο”. τα.)

22. ακουσα: οι] Μι!. δυωρο @του

- "τι της Ιουδ.] στη. "τι Β. !.38. Απο.

Ευα. Ι).Ε. 8659 | εαυτο. ΟΒΙ.. το!.

-- του κινητο; αυτου 'Ηρωδου Β.(Βο|ι.)().

(-ο-α.Β. 8.”)]1'Ηρ. του π.

αυτ. ?. 01.. !.88. το!. νιιΙΒ. Ευ..τ. ι

Ι).Ε. Με”.

23. ιλθων] πιω. "ή @του

- Ναξαριθ ...ή.ο. ΒΧΜΠν. Βου.

Μοττιρ!ι. ΤΙιεΙι. | Καζαραθ Δ. Ι. | :Να

:Μπιτ €.81)Ι.. 88. ετ.

- δια] υπο Ο.

- των προφητων] ρτορτιοι.οο νιιΙε. τα·

(ο. τυπο. τοο.) ΜΜΜ. ' ρτοριτοιοπι ο.

6.ο.1.!'. 8 ττ. 01.8: Ρετ. δι ΗΜ. Με. .
Ϊ

ο”. | (ιιιἱτιτρΙοτοιιιτ νοτοιιττι ρτοριιοιιιο

Απο. Ζο!ι. (και. ιτιιιΙιι ΜΜΜ " μο

ροοιοτιιττι.")

Ο

Ι. 6. 110. Ι. (33ο. Π. νιι!ε.α.ι.·.[ιἰ.]£η¦. '

διττ.Ρει. &ΠοΙ. ΜοιτηιΙι. 'Ντου. ] σαι.

ΒΒΔ. ΕΙἱΜΒν. Το!. απο. 8)·τ.Οτι.

(οι οικου) Απο. ΠΠ. 6Ι4.

ΤΙΜ» Δίου. ΠΠ. 6 Η.) σουτ”. ΟΗΕ.. το!.

νιιΙε. ο.υ.ο.[ο.]_/#'. 5_ντ.Ηο!. Λτιτι. .

[8)·ττ.Οτι. 8.: Ρετ]

8. γαρ] στη. Ι.

- ου: 1301). ι. :38. Μα. 8)·τ.Ρει. Απο. ~

ΖΕι.Ιι.) (8)·ττ.Οτι.8ι Ηι·Ι. τι. Ι.)] : υπο 9.

Ι. Δ. το!. (“τι Βοτιιιτιο ροτ" [του. 184).

¦ -- λογοντος] στο. ο.. 5γτ.Ρει. οριο". .

Ι Απο. αυτό. Ιτετι. ΙΜ. ' σου”, νιι!)·;.

α.ο.[ά.]/.#". 8_γττ.οτι.8ιΗοΙ., διο.

] - αυτου] Βοἰ οοιιτι ο. 8)·τ.Οτι.

ι - ω 5ο. Μι!. οττιιτἰο νιιΠιο ιττιρΙοοιιιιτ οι

οιοτιιιι πισω οι οοΙΙἰο ΙιιιττιἱΙἱυ.Μιιιτ; οι.

οτιιτιι αποτο ρτιινο. (οτιιτιι ιοτιιιοεο Ιται.)

| το ιΠτοοιο.. οι "φοτο Πι νιιιε μου”, οι

ι ΜΜΜ αυτή! απο ειιιιιιιιτοττι Μοτο ο.

Ξ Που.) Πτι. α.(ι:.) Ιτοπ.184. (ο Ειτε.)

ι (ο. στο. “οττιιιιιι"; οι ιιιιιιοι “ νιιιττι

' ρΙοιιιιιο"). .το ο..

ι

Ε 2. και λογου] οττι. και Β. 9". Μοτομτι. .

4. ο Ιωαννης] στο. ο 1).

ι - ην αυτου [30]). ι. ) :αυτου ην τ.

Ι.. το!.

5.Ίιροιτολυμα] [ΜΜΜ. ·ι·ταοα η Ι. α.!.

@το 1 ΜΗ Πιοτιιιιο.Ιοιιι 8)·τ.Οτι. 1 οι"

τιιτε Πιοτοοοινιτιιιτιο Απο.

- η |ουδαια] στο. ή ΕΔ. Μ.

Ι - Ιορδανου] ιιι|ιΙ. Μπιτ 8)·τ.()τι. Ατττι.

20ο. (στο. το.)

6. ιβα·ιττιζοντο] πιω. παντις Ο.. 38. Πι!.

497. (υιό. Ποτ. ι. ο).

1 - Ιορ. ποταμιμ Β()·. Δ. 1. 88. Η. 8τττ.

Οτι.οιΙΜ.8ι Ηι:Ι. 8ιττ.Πιοτ. Μοιτηιιι.

] 'Νιου. Απο. ΣΕΦ. στο”. 1269129.:

[ "0121. ·ιτοτομοι 8. (ΡΙΠ... το!. Η". (0τἰη.

τι!. '27!) ΜΙ. ΜΗ..

- Εξομιὶογουμε νοι] πιω. εἰτη;ιι|ἰ @που

Τ. πολλους των] ριιωιοοτιο: οι 8ττ.(ῖτι. .

στη. των Δ.

-- αυτου] στη. Β. Του!» οπου. ΙΜ'.

ΗΜ. 181.. ι ι.'ουι.,ΟΧ)Ι.. το!. Μι:ττηιιι. το!.

] Ή. ι:οτιοιτη.τοιτο α. ι 22. :μισο οι. ' Μο οι.

' Ο. Μπορω οτι” Αυι. ) 5. ι:Ιτιτιι Ιυτάιιτιοττι ('Ι.|

ο. ιο απο Ιοτιὶοιιο οι.

 





ΠΙ. 18. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

ΕΣ:%ξέ1'ία) λοιὶι· τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων έρχομένουι· ἐπὶ

ΜΒΜ· το βάπτισμα [αὐτοῦ] εἶπεν αυτών, Γεννηματα έχιδ

ή? . νῶν, τίι· υπέδειξεν ὑμῖν φυγή”Ι απο τῆι· μελλούσηι·

όργῆι·; 8 ποιήσατε οδν ξκαρπον ιὶξίον|| τῆι· μετανοίαι··

9καὶ μὴ δόξ·ιιτε λέγειν έν έαυτοῖι·, Πατερα έχομεν τον

,Αβραάμ λέγω γαρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ θεοι· ἐκ τῶν

λίθων τούτων έγεῖραι τέκνα τῷ 'Αβραάμ. 10 ήδη δε

'ή αξίνη προι· τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κείται· "πᾶν

σον δένδρου μὴ ποιοῦν καρπονακαλον έκκόπτεται καὶ

ν .ο ι 11 ο ι ι 8 0 .- ι ν ι οι

ειι· πυρ βαλλεται. εγω μεν υμαι· βαπτιζω εν υδατι

εὶι· μετάνοιαν· ο δε όπίσω μου έρχόμενοι· ἱσχυρότερόι·

μου έστίν, οδ οὐκ εἱμὶ ὶκανοι· τιὶ υποδήματα βαστάσαι·

· αυτοι· ὑμίὶι· βαπτίσει έν πνεύματι αγίιρ καὶ πυρί. Η οὐ

τὸ πτύον ένή χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν αλιονα

αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σιἶτον αὐτοῦ εἱι· τὴν άποθήκην

.αὐτοῦ| το δε ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ άσβέστιρ.

15 18!Τότε 9παραγίνει·αι ο .1ησοῦι· ἀπὸ τῆι· Γαλι

λαίαι· ἐπὶ τον Ίορδάνην προ: τον Ίωάννην, τοῦ βαπ

τισθῆναι υπ' αὐτοῦ. "' ὁ δε τΙωάννηι·] διεκόλυεν αυτον

λέγων, Έγιὶι χρείαν έχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι,ΐκαὶ

συ έργα, πρόι· με ; 15”Αποκριθεὶι· δε ο 1ησουι: ειπεν

πρὶιι· αυτόν, -'ΑΦει· ἄρτι· οδτωι· γαρ πρεπον εστιν ημιν

πληροῖσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ιιὶιρίησιν αὐτον.

Ϊ ΗΒίβαπτισθεὶι· δέ” ὁ Ίησουι· 3“Μπιτ οἱνέβη|| απο τοῦ

-ο.7:ιο.

18. είπαν αυτο:

οι·ιιπι οι 8οποποοοοι·ιιπι νοπιοπ

πιο επι Μοριιιιππιπ οποιο ποιο Με.

Ρι·οποπιοιι νιροι·πι·πιπ. ποιο πο

ιποποιι·ονιι νο1ιιιι ίπ.οοι·ο ο ίιιιιιι·ο

πο? ' Γοοἱιο απο ίι·ιιοιπιπ πιο

ππιιι ροοπἰιοπιιοο; ί οι πο "πιο

ι1ιοοι·ο ίπποι νοει. Ροιι·οιπ Μπιο

ιπιιο ΑΜι·ο1ιοπι: ‹1ιοο οπιιπ νο1ιιο

οι.ιοπιοπι ποιο” ποπ. ι1ο Μποϋ

Μπι ιοιιο οποοιιιι.ι·ο πιο» Λοιπ

Μπιπ. '0 Ιοιπ οπιπι .σκοπο οὐ

ι·οι1ιοοπι οι·1ιοι·πιιι ποοιιιι οι"

οιιιπι.ι απο οι·Μοι· πο” ποπ ίιιοἰι

ίι·ποιπιπ Μοππιπ οιιοιι1οιπι· οι Μι

1οποπι πιιιιοιπι·. 1' (11· ω Επο

ππ1ι1οπι νοο 1ιοριἰιο ίπ ποιο Μι

ποοπιιοπιπππι πιο ιιιιιοιπ οσοι

ιπο νοπιιιι·ιιι οιιι, ίοι·ιιοι· ιπο οοι.

οπιπο ποπ ιππι ι1ιππι.ιο οποίο

ιποπιο ροτιοτο: πιο: να Μομπ

ιοΜιι ιπ ιριι·ιιπ ιιοποιο οι Μπι.

'' (αν) Οπἱπι νοπιι1ο1ιτπιπ ίπ

πιοπιι πιο, οι ροτιπιιπι1ιι1ιιι πιο

πιο οποιο, οι οοπει·οποΜιι "οι

οιιπι οπιιπι πι Μοι·ι·οπιπ. ιιο1οπο

οπιοπι οοιπΜπι·οι Μπι Μιχοπ

=πι1ιἰ11.

.'11 ω· "Μ Τππο νοπιι Ιοεπι ο

θο.111οοο ἱπ Ιοι·ι1οποπ ω 1οΜοιι

ποιο οι Μοριἱοοι·οιπι·οΜ οο. " Ιο

Μοπποι ππιοιπ ιιτοΜι1ιο1ιοι οπιπ

ι11οοπιι, 1ϋπο πιο ι1ο1ιοο Μοριιιοι·1.

οι ιιι νοπιιι ιιι1 πιο? Η Παροπ

ι1οπι ιιπιοιπ Ιοοιιι οπο οι. 8ἱπο

πιο‹1ο: πο οιιΕπι ι1οοοι ποπ Μπ

ιι1οι·ο οι·πποιπ πωπω". Τιιπο

ι1ἱπιἰιἱι οιιπι. "1 (Η' Μ Βοριἱιο

πιο πιιιοιπ οοπίοοιππ πο‹·οπι1ιι ‹1ο

 

7. γεννηματα] γινηματα Δ.

8. κοριτσι· αἰιον Βο[1)]. Δ. 1. οποιον.

ω ΥΜΕ. δ.ο.ι.1.[!". Βγι·.1·Ιο1. ΜίοπιιιΜ. Τ1ιοΜ.

Απο. ιἙι1ι. Μαι. 184. οπο. ιν. 1281,.

ιὶίοοτιἑ. πει. 615.(ιιπο. Το". ιι. Ποτιιι.12).

1 "οροφος αξιους οτ. 1.. 88. 1.1. α.σ'.πι.

8,'Η.οτ1..δι.Ρ8ι.(αξιους καρποπς οτί!. ιν.

124.. οι: 168. ιι1πτ. Τι·ι·ι.ι1ο οπο. 10).

- της] πιο. [τη

8. Μηπως] αυτοις 13.1. ¦ οι. οτι 1.

- ιχομιν]εχωμιν Β.

10. ηδη δι] ι·πι1ι1. και ς. 1.. 88.ι. 1.1. το!.

87ι·.1·ίο1. 1 Οσοι”. 1300”. ο. 1. Μ.

Με. ίι.ο.ά$!1.91.ιιι. ίπ Μπι.) 8ντι·.Οι·ι.

Μπι. Μοπιπ1ι. '.1'1ιοΜ. Απο. ΖΕι.1ι. Με".

281 (νο1 Πιο. 111. 16). οι"... 13ο1. 995. .

πιο. πι. 8881,. ιν. 18”. (18211). Εν... 1

ἰπ ζει. 871··.· Φωτ. :179. οι. 258. .

απο. 3

18. οσον .."....πιοτπ]. το!. ΥΜΕ. ο.ιί!ιιι. 1

Μοπιιι1ι. '.1'Μο1ι. οτα. 616. 1 οπι. αυτου ι

Ι.. Ε1.Τ(οίο). ιού-#14'. $ντι·.οι·ι.8:1'ει. 1

8:11ο1. Απο. .ίσιοι.'.1'ι·.49. Ιται.278. 1

ΟΙεπι.Εο1.885. ινω.Ι.ιιο.ιπ.ιη.

- αποθηνην αυτου 131.. ΕΠ. ίι.!".91.ιπ. 1

θγπ.Οπ.8ιΡοι.11ιΠο1. Απο. ΞΕι1ι.1.οιπ.

αυτου οτ. ΟΠΠ. 1.88.ι·ο1. Υπ1ε.ιι.ο./Σ

Μοιπρ1ι. '1'1ιοΜ. .ῖιιιι.Τι·.-19. Ιτοιι.27 .

απο. Εο1. 885. Πἰί. 13111.

! 110. 18.

1

σο.Οοι1ι1.οινοι·".ι·ο1..|ιιοι.'.1*ι·.48. Ποπ. οι, ο. ιΙ.111,".1.1. Μοπιιι1ι. Επι. ιπ 181.

4091,. 1 πιο. ο.. '1'1ιοΜ.

18. πο ίὶποιπ] οπο. πι 1ιορπιοτοιιιι·ι οι Μομ

ιιιοΜοι .1οιππι 8_γι·.Οι·ι. 1 πιω. οι σπιτι

Μοριἰτ.οι·οιπι· 1ιπποπ ίπποι” οιι·οππιίιι1ιιι

“ο οιιπο ιιπ πι ιπποι·οπι οποιοι πιο οπ

νοποι·οπι. ιι. 1 οι.1ι.1. οι οππι Μπριιιοι·οιπτ

@πιο 1ππιοπ ιιιιιιιπππι ίιι1εοΜπι .ιι ιιοπιι.

πο πι ιιπιοι·οπι οπιποι πιο οοιις:ι·οοιιιι

οι·οπι οι. 1 και “πως περιιλαμψι τον

τόπον φῶς μέγα Εν. ΕΜ1οπ. πρ. ΕριρΜ.

(και πῦρ ιινήφθιι ἐν τῷ 'Μπι.

Εάνς. απο!. Τι'. 88).

16. βιιιι·τιοθεις οι ποιο νἱι1.).

_ιί".Ι. Βγι·.Γιι. Μοτο”. '1'ΜοΜ. 1 :και

Μις.

· ~ . ' ' . ·' . ' ί . ' ία·ιττισθιις 9. (ΡΗΣΗ... 1. 88. ιι.ίι.ο.ιίω
ο . 814. Ο . .124€ βι.·_|ἱ 265. ! 14.1ωι:ννης] οιπ. Β. 11ιοΜ μια πι 1ο ι · ·

- λήψη] ο;ι:ἶιΓΔ. 4091.. 1 Οποιοι. Ο[1)]1)(ο πιο). 1. 88. οι. Βι·ι·τ.Οι·ι.8ι 11ο1. ΙΙιρρ. Γ1ιοοιι1ι. ν.

11. οι." βιιιτι·ιζω Β. 1. 88. Λοι.19'19=.ιπ. το!. [Γ. (ποπ αυτον ιι.1ι.ο.ιΙ.9'.). (288). 1 οιιι. ο,

- χρειαν ιχω] ιχω χριαν Ρ. 1 αποτο,

Μ. ι·ο1. Ηιρρ. ΤΜοορ1.ι. ιν. (288. 8).

Οτο. ιν. 150.'. Επι. 111 Ρε. 4091,. '

- ιρχη] στο. Δ. ι

.πιο 'Γι. 49. αν". 279. 1 :βαπτιζω

ίπποι· :. Ο[1)]Ι.. ι·ο1. 1ίπ18.(:Ι. που.

ιί$ ||ἱί.258. οι. 1ι1ιο.111. 16. “μας

οι. βαπτ. (ποιοι. Ει:1.985. πμ. ιν οι.

βιιιι·τ. απο. 181.. 182.).

- και πυρι] 0ιπ. 28ν. νι. 8ντ.Πιοτ.1 οοπ

πι112.

- ὁ |ησους] οιπ. Απ. Γοτ. Ι. Μπαστιά? 11)

- ιυθυς ανιβη Β[Π]. 1. νως. α.ο.ι.·φ

 

7. νοιιι.ιιι·ο (Η. 1 ο. ροιοπο οοι. ποπ. Ο. 1 Μισο

· Α1ιτο1ι οι. 1 11. οποιο" να Οι. ι Μ ι' ι,15· πιο· .ιν-Ρον ΟΠ)]ΡΕΔ° 1' 83' το" 1 .4 . Μ ροι·πιππι1ιιν1ι ΑΜ. 1 18. .1οι·ι1:ιιίο:“:.3Ι.

()τί9. ιν. 180'. (τω.) | αυτοι Β. Υπο!. έ 1 101. 1·1πρι.οπι. “πιο 1.1.

1.
Ι

-





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΙΙΙ. 17.

30ΒΡ[21.

ΕΔ.

Ι.33.

ΒΧΧΒΒΥ.

-.ΙοΙι.ι:88,.

5ο.

Π. τ

β

·· "Μοπ·. κια. η!.

Μαι. 4:π_Δ

ἔκ ιο

ιι

° Ποιιι.8:3.

Ρ Ρο. οι: πι. ια.

 

!".ο'.Ι. 87πτ.οπι.8:Ροι. Μοιπηιιι. πιο..

απο. Ι.'ἰρρ. 'Ηιοορὶι. ιι. (263). ΗἰΙ. 507.'

:ανεβη ευθυς (3131.. ΠΠ. όλα. ευπ·.Βοι.

Απο. Ι (οπο. ευθυς 33).

ΙΕ. ανεωχθησαν (ΞΕΝΗ. το'. ¦ ηνιωχθη

σαν Β. που). ΒΙο. Ηἰρρ. Τπιοοριι.

- αυτπρ 0[Π]ΡΙ.. το!. 8,π-τ.Ρ".86Ηοι.

Μοιπποπι.ποΙ. Ηἱρρ. 'Ηιοορπι. Ειι.ο. ΠΕ.

432... Ι οπππ. Β.

- το πνευμα του θεον (πορεια. 1ο.

το!. Ηἰρρ. 'Ηποορπι. Ενα. 1).Β. 4323. ππι

Ρο. 409! | πνευμα θεου Β. (οππι. το ι

Ι

ω... πει ο.. «πιο. Με.) αν. οι". ἔ

‹

Μοππιριι.π

- καταβαινον] καταβαινοντα 1)." ...οι

(Π ΡΟΗ! ουρανου

αλαλ!. ΗἰΙ.607. ' πποπι ποιο. Απ'. Ενα.

1).Β. 4323. ιππ Ρο. 409..

- ιἰιοει] ὡς Ι). Ειιο.ιππ Ρο. 4093.] οστών.

£ιιο. ΠΕ. 4333.

@απο καὶ ἱδοιὶ ανειέχθησαν αὐτῷ οἱ ουρανοί, "'καὶ

εἶδεν το πνευμα τοῦ θεοῦέ κατοιβαῖνον ώσεὶ περιο·τεραν

[καὶ] ερχόμ.ενον επ' αυτόν. 17 καὶ ὶδοὑ Φωνὴ ἐκ τῶν

οιὶρανῶν λέγουσα, Οιἶτόο ἐστιν ὁ ..26. μου ο αγαπητά,

έν ευδόκησα.

161 "Τότε ὁ Ίηιτοῦο οὶνήχθη εὶο τὴν ερημον ὑπὸ

τοῦ πνεύματοο, ιτειραο·θ·ῆναι ὑπὸ τοῦεδιαβὁλου. 2καὶ

νηστευσαο ήμ.ἔραο ξτεο·ο·εράκονι:α|| καὶ νύκταο =τεσσερα

κοντα", ὅστερον ἐπείναο·εν. 8 καὶ προσελθὸν +ὁ πειρά

ζων εἶπεν 'αυτον. Εἰ υὶοο εἶ τοῦ θεοῦ, εὶπε ἶνα οἱ

λίθοι οἶιτοι ἄρτοι ·νένιονται. 49ὁ δὲ ιιὶ·ιτοκριθεὶι` εἶπεν,

Γένραττται, °Οὐιι ἐπ- οΐρτῳ ρι.ονιρ ζήο-εται - ο( ἄνθρωπος,

άλλ' Σέν" παντὶ βήμα” έκπορευομένφ οι. ο·τοριατο;

θεοῦ.

175Τότε παραλαμβάνει αυτον ὁ διαβολοο εἱο τὴν

αμαν πόλιν, καὶ 3ἔσ·τηο·εν|| αυτον ἐπὶ το πτερύ·νιον τοῦ

ὶεροῦ, 6καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υὶοι· εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε

ικανών κάτω· γεγραιτται γαρ ὅτι Ρτοῖς οννιγέλοις

αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χωρών οΕροῦο·ίν σε,

Β_γπτ.Ροι.8ιΗοΙ. Μοποριι. ΤΙΜ). Απο. ¦

πιο.. οι... 184. Οτίο. ι. Μπι. και.

Επιο. Β.Β. 4333. ο. Μο!. 43.. 873. Σο. !

Η. Η!. ἱππ Ρο. 4093. 376.'. ΠΠ. 507. 833.

]προς· αυτον, Συ οι Β. α. Βιιπ·.Οπιπ.. (Εν.

απο". αρ. Βρπρπι. 30. 13). ' αει οπου,

Μο εε: ο. οιι οιιπιπ οιοοπιο ο'. ιπποοππο οιι

οππιτι Ι..

17. ο αγαπητος] οι δίκαια ππποιπο Βιι·.Οπ·ι.

| ιπιοιπο ι1ἱΙοοιοο Μεππιριπ. 'Ηποο.

- ευδοαηαπι Β.ιΠ. το!. Σια. ο. Μο!. 493.

ο". Εο.Ρπ·. Η!. | ηυδοπηαα ΟΙ.. Οτιο.

ι. οι”, Μ. και. Βια. 0.2. και.. οι νι.

40ο.. στο. Η.. Ρ).

Ι. τοτε ο Ιηαουςανηχθη (Β)(ΡΒΡ. 1. ποὶ.

(Βια. ΠΕ. 4346). (οπο. ο Β. Βια). Δ. Π.

?Ρ). ' ανηχθη δι ο Προπο ο· 'οι. 13.

(Μαι 33).

-- εις την ερ. υπο του πν.] υπο του ο".

 

.απο ¦

Τά. 8)·ι·.οπ·π.. ΤΙΜΜ

- ειπεν]

1). θα.. ."πιι. οδο.

οπο. Β.

Μοαιριι. Απο. και..

3. πειραζων] οδο. και 1). ιι.ο.ο.ρ'. ' πιοιπ

ΜΜΜ νιιΙα. _/:!".92.Ιι.Ι.

- ειπιν αυτοι Β[). 1. 33. νιπΙι;. α.Ιι.ο!".

ρω·|ι.Ι. 8)·ι·π·.Οπο.8ιΡοι. Μοπππριι. Απο.

αιμα.. οι οοοο ιιροπ·π.ι ειππιπ οι οοοΗ.

οι γιοκ ερωτικη πιο δοοοοπιιιοπ.

ποιο οποια οοιιιππποο.ιπι νοπιιοπιιοππι

ευρω· οιι. '7 Βι οοοο νοκ ιιο οιιο!πο

‹Ποοιπο. Ηιο οεπ ιἱΙἰιπο ππποιπο «οι...

ιιιο. πα ιπιπο ποιοι οοπιιριιιοιπι.

' (Η' '0 Τι.πππο Ιοοιιο οιιοι.ιιο εεε

ἱππ ιιοεοπ·ιπιππι πο απο... πιο ιοιπιιιι

ποιοι οδιοοοΙο. 3 με· ·*·) Βι οιιππι

ἱοἰιππποοεοι οππο.ιιτιιαιππιο ιΠοπιιπο

οι οιιοιππ·ιιαὶπιιιι πιοοιιοπιο, πιοοι.οο

οοιππ·ιιι. ;' πει ιιοοοιιοππο π.οπιιι.ιιιοι·

Μπι οι, ΒΕ Με". πιο οο, απο οι

Ιορπιποο ἰ5ιἰ πωπω ποιοι. ^ @οι

τοοροιιιιοπιο ‹Η:‹ἱι. 5οι·ιρπιππππ οοι.

Νοπι ιππ πιιιππο οο!ο νινιι Μαιο. πιο

πο οποιο πωπω φπα! πιποοοιιιι οι:

οπο δια.

·' Τπιππο ο.οοιιππιοπι οπππππ οιοοο|ιπο

πππ οιιππι:ιιπππι οινιιιιιοπιι. οι οιαιιππι

οπιπππ οποιοι. ριπιππιιοπιπιπππι ιοππηι!ι,

6 οι @οι οι. Ν ῆΙἰιιο πιο. οο.ππιιιιο

ιο ιποοτοπιππι: οοτπρπιππιπ οοι οποιο

ιπιππιι “απο οιιιο ιπιιιππιπαι·πι 3ο

ιο. οι ππι “απο”. ιοΠοιιι ιο. πιο

.ι-.·

Ι. 33. νιι!ε. !".Ι. 8”. Ρ".

τσιπ. αυτοι 9. ΟΡ!. το!. _|ἶ

8)·π·.ΗοΙ. ΤΜ!»

-- γενωνται] γινονται Η.

4. ὁ δε αποκριθιις νιπ|ι;. ού". ' αποκρι

θεις δι ο Μιτου; .0. ("δοοι.ιο" 'ΜΜΜ

δ.ο.α$9'.Ι. επτάδα..)

απο. ΠΠ ο. επτά-Πο.

- ο ανθρωπος Β. ΒΙΙ_ν. ΟΙ)Ρ21.Δ. Ι.. 33.

πουν. ' ι'οπο. ο ς. ΚΜ.ι·8ο. Ειπα. ιο

Ρο. 367..

- αλλ'] αλλα 0.

- εν οι). “ ἱπι" ΣΠΠΕ. α.ο.ιἰ$1Ϊ'. (διπιοι.)

(6'Ιονι.277). | :επι Β.οΡΙ.. πιοι.(ΜΔι Ζ).

Βια. πο Ρο. 367... (για. Πιο).

 

- και ερχομινον] οπο.'.Πποο. " οπππ.και Β.

Βάι. ΒΙο. Δια. Γοτ. Το!. ΠατΙ." α.ο.ο.92.|π.

Μοπιιρππ. ΠΠ. 507. | Οσοι”. ΟΒΡΙ.. το!. .

πιο. ΟΙ. _ω7".οι. το!. Ενα. ιο Ρο. 40%.

- ιπ' Β.ιποη)"Ι.. Ι.ι.τοὶ. Ικα. Ι84.¦ Ι

προς (3'. Β.. οι· Π.. Ειιο.ιππ Ρο. 409€ Ι

Ποιοι" Ρ. 33).

Η. φωνη] ..πιο "απο οιι 8_γπ·.Οι·ι.

-- οντος ιατιν Β.οΟΡΙ.. το. νι118. οφ_#'. .

ι εις την ερ. Κ.. .

- πνευματος] ο οριπιιιπ οοπιοιο 8ιτπ·.Οπ·ι.

δι Ροι.

3. τιοαιραοοντα διοΒΟΡΙ.Δ ¦ :τιο·ιπαρα

κοντα 9. 1) 2.. το!. (3!. ιΠ) μ).

- και νυκτας τοσα] και τινα. νυκτας Ι).

(Μο οπο. Σου.) ι οπο. π. οποιο".

: 3. προοιλθων νιιΙα. _/_ύ".9'. ' προαηλθεν

5 1). α.ο.ο.9'.λ. '' των!. αντιο 9. (.ἶΒΡΙ..

το!. α.|ι.ο.Ε9'·.·ο. $ι·πτ.Οπ·ι.8ιΒοΙ. ΤΙΜΜ

- εκπορευομινιμ δια ατοματος] οπο. Ι).

δ.5ιω· 8γι·.Βιοι·. Πι!. Η!). (οι οπο.) ι·ἰιΙ.

Βιιο.'Οοιιιτα. νιπΙε. (ι:.)_|ῖ_#".|ι. Ειπε. ιππ

Ρο. 3873. (Μαι α).

- θεου] Ποππιπιπι 8)·ι·.οπ·ι.

5. εις την αγιον πολιν] οπππ. 33.

16. οι τοπιποιοι.οποπ (Η.

4. πιο οοπο ραπ" (Η. π 5. οιιοοπ· (Η.

8 !



  



Π. 16. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

ν . .ο.. . ι . ..
Β;ἔἄι.'ἐβ3 μοι ποτε προσκάκος προς λίθου το. @θα σου. ?ἔφη "Η"... 7ΛἱιἱΠἱΙοειιε.Βιιπιιιιι
- .(.Πωιω 8 .ι κ ο .. υ . ι ι· ι ει:ι·ιριιιιι€8ι.Ν ι ο ο

0111818”. αυτου ο `Μαι”, Παλιυ γεγραπται, @ουκ ε.ιπειρασεις ΜΒΜ] ΜΜΕ::;"Μ “1 ο

.ι ακα. απο. κυριου του θεου σου.

"Μα 188Πιἱλιυ παραλαμβάυει αυτου ο διάβολο; εἱ91 °1ιοι·ιιιιι α:.8ιιιιιιιιιιιιιι σου..

.ν τ Α ·αρα· λου λίαυ καὶ δείκυυσιυ αὐτιο πέσω· Το. Ψ "1 πωπω “ΡοΙΒΜπωεξ

, ' 9 ' ι Ο . 1181011811 01 0811118 1811118. 1111111

βασιλειατ τοῦ κοσμου καὶ τι)υ δοξαυ αὐτῶι, 9καὶ Π]:ιέ]:8$ξ0::ΜαΐΒΗξ

3άσοι" αυτό, Ταῦτά 8σοι καυτα'| δώσω, ἐαυ πεσιου “1401” .ΜΜνω1 188- 'Μάικ

| 1· 10 | | , ,.. ' , __ Διακ οι Με”. νιιι1ιι επιασε.:

:Γροσκυυηστησ 1.1.1”. 7'0'Ι'€ λεγα αυτου Ο Ι7)σ0υ9, ει:ι·ἱριιιιιι σε: [οιιὶιιι].Βοαιιιιιιιιι

_ κ . ο ι ο· 11· ι·
' απο· (Με. Υπα·υε, Σαταυα· γἔ·υραπ·ται γάρ, ϊκυριου του θεου .::.:;""1.11~Μ:.:2..;;;;

έ σου προσκυυήσεις, καὶ αὐτῷ μουῳ λατρεύσεις. '1 τότε

8 | Ι Κ ο ο Α

αΦιησιυ αυτου ο διοιβολοσ, καὶ ιδου ἄγγελοι προσηλ

| ' οι

__ θου καὶ διηκουουυ αυτου]Ή 'Μισο.

Ηι

_Ματ.ι:ι.ι.ι5π

"ἔκ Φωτ» ξ ο. .

.Ε.9:ι.ο.

166

ο 19 Η ι"Ακούσαι· δἔ 'ὅτι Ίωιἱυυη9 παρεδόθη, οἱυεχώ

ρησευ άι· του Γαλιλαίαυ·
18 καὶ καταλι·παιυ του ΣΝα

` Ι ο

ζαρα ελθωυ κατοικησευ ιειι` 8καΦαρυαουμ." .πτι)υ παρα

θαλασσίαυ ἐυ ορίοισ Ζαβουλιὶιυ καὶ ΝεΦθαλείμ,
Η ` · ` ` ' .Ι- Α | |

πληρωθυ το ρηθευ δια Ησαιου του προφητου λε·υου

τοι, “"Γι'ῇ Ζαβουλὡυ καὶ ή Νεώθαλεζα,

?άσσος πέραν τοῦ 'Ιορδάνου, Γαλιλ.αία τῶυ έθυῶυ,

λαος ο καθήμενοι· έν *σκο·τἰοι.'| 2 Φώς εἶδευ|| μέγα, καὶ

ι°"

(ΜΟΥ

οιιιιι ι1ιιιοο!ιιο, οι και: ιιιιαι:Η αι:

οοιιιοι·ιιιιι οι ιιιιιιιιιιι·ιιοιιιιι οι.

" 0.· ··ὶ σου: ιιιιιοιιι Μάσκα

φυσά Ιοὶιαιιιιιιιι ι.ιιισ1ἱιι.ιι ουσια,

καποια: ιιι 0081810811” "' 08” οι.

ι·οΙἰοιιι @Μαιο Νιιιιιτοιὶι, και”

οι: 1ιο.1.ιιιο.νιι ιο Οο.ρὶιιιτιιιιιιιιι

ιιιιι.ι·ιιἰιιιιι.ιιι. ιι: 1ὶιι1ὶιιιο ΖιιΒιιΙοιι

οι Νορι.ὶιο.Πιιι; Η οι ιιιιρΙοτι:ι.ιιι·

ιιιιοι1 ι1ἱι:ιιιιτιι αει ρω· Εεαιαιιι

ριορὶιοτιιιιι. Η 'Γατα Ζιι.Ιιιι1οιι

οι: [τυπο] ΝοριιιοΠιιι. νιιι πιατα

"απο Ιοι·ι1ιιιιι:ιι. ΟιιΙἰ!ιιοιιο αοπ

ιιιιιιι. '6 ρουιιΙιισ οι” Μιάου" Πι

καπάκια Μαιου ποπ ιιιιιΒιιιιιιι.

Η·

ἴυα

θα

 

8. ιστησιυ 13002. 1. 88. ("ει.ατιιἰ1:” Σπα.)

'Νιου. Ευ.. 1).Β. 487". ' :ὶστιισιυ ιἴ.

1,1... το!. (Μοιιιρὶι. ιι.ιιι:ορο).

5. και λη” Β ' 0ΠΡ.το. το!. α.ιἰ. 8101111118.

...τι ?ι·οτ.9 )2.που. | και "του

νι.ιΙ8. ο.ι:ώ_#νι. Ευα. 1).Β. 487".

- του θεου] στα. του Π..

- κατα] αυτιυθου κατω Ο. (0011118). 8".

Πάπια. Μοτο”.Που. Απο. Σια. ΠΕ.

487.. (ο Ι.ιιι:.)] Οοιιιι·α. 8188. οι ιιν.ι·ο!.

Βια. ιι: Ρο.808-. Ιτσιι.818. ΠΠ. 6198.

- σφι σου] πιο. 1ιι οιιιιιι νία ιιιιι ΖΕιὶι.

- αρουσιυ] αιρουσιυ 1).

7. ·καλιυ] οιιι. πιο». ] αιιιοοικ1οιιιἱΒιιο

5ιιιικιιιιι 88. Β. ο.|ῖο'.|ι. ] :απο εφη 8”.

Οι. πιο ο 1ησους αφ. Απο.

- ουκ ικτιιρασιις] ου πιιρασιις 1).| σου·

ιτα. Βια. ιι: Ρο. 608.. (-σης ΣΒ).

- κυριου του θεου σου] 1)οπιἰιιιιπι "απο

οι Βιιιιιιι ιιιιιιιι $7τ.Οττ.

Β. ιταραλαμβαυιι] λαΙιιβαυη Κ.

- διικυυσιυ] ιδιιδιυ 1.).

8. και στο ΒουΖ. 88. [και. Οτἰο. 1.

7848. (οι). ] :και λιγα .8. Ρ!). 1. το!.

- σοι καυτα Β.Βι:λ.Ο.2. 1. 88. Δια. [οτ. Ι.

Οι·ἰυ. ἱ.294°. 78411. ιιι.οιι:υ. (παντα σοι

ταυτα 0,19. ἰἱἰ. 5401..) ] .τσι-αυτα σοι

ς. @ΒΡΕ το!. Παει. α.ἰι.0./#¦.9'.|ι.

Ικιι.820. (οι @που ιι.ει·ι·ιι›ὶι 810).

8. στροσιιυυησος] -σις Ο. ] -σιις ΕΑΒ.

Η). υπαγι] ΜΗ. οιι·ισιυ μου 01321.. 88.

ΕΜΠ. !ι!".|ι.Ι. @και 8)·ι·.Ηι:1.. Απο.

22111. .ἴιιοι. Τι. 108. Πει. ἱιι Με. 620..

(ΜΙ. αποχή.) ] "πιο α.ο.οΜ· Οτίο. ΙΜ.

11.182». ] και Ιιαοσιιι Βο(.ῖ'1.>Δ. 1. καν.

νικώ 8υττ..Ρπ. 8ι:Ηι:1. Β.ίοιιιρὶι. που.

Οτἰιι. 111. 5401'. ιὶἰοστικ. Ρο!. ΑΙ. (οι). Βοι.ιι.ὶι

ἱν.84). Ιτκιι.818. Τα!. δοσηι. 15. Ιβ!.

680'.

- κυριου του θεου σου] Β0111ἱ1111111 "111111

οι Ποια:: ιιιιιιιι 571.011

- ·κροσκυυησιις] -σης ΡΕ. ] .ως 0. οι

πιο:: λατριυσιι·: Ι. (ικα που 1?) οποια

λατριυσης.

11. διαβολος] ..οι πιο” Μαρια 8)·ι·.οι·ι.

- αυτου] αυτοι Ι.. ·

-- αυτοι] Με .και 5)·ι·.οι·ι.

12. ακουσα; οι] ιαιΙι1.ἰι Μπους €. ΟΡΙΑ

1. τοι. αυτοι. ο.ο.ι:.[!ι.ο'.|ι. 8)·τι·.οι·ι.

Ρει.8ιΠι:Ι. Λιπι. ΗἰΙ.620·. ] οιιι. 130.

(νἱι1.)Ι)Ζ. 88. Δια. Και |ι. Μοιιιρὶι.

Βάι. Οσο. Μ. 502.. ιν. 1611. 89811. δια.

11.11. 111. οι. (ι 17). 11.12. και.

18. καταλιστωυ 13801'. τοι. 0τίο. ἰν. Η”.

168'. 890. ] καταλιιιτιου Ι)Ζω. 88. ΕΜ.

- Ναζαρα Β. Βάι. 2. 88. Οτίο. Η. 179".

Ι Ναζαριιθ (:ΡΔ. | Ναζαριθ Ι). 1. εκ

Νυν. μια. Μοιιιρὶι. Οτίο. ιν. 1611.

168.. 888€ Ευα. 11121. 4889] Ξ Ναζαριτ

ε.. Β..Βι:|ι.Ι.8ε. οπο.1ν.ιιοι.

18. κατοικησιυ] κατοικησιυ 1.).

- ας] οιιι. Δ.

- καοαρυαουι.ι ΒΠ2. 88. 181111.. Ποιιιρὶι.

0,19. 111. που. “Η”. "οι Π9.. 898". ]

1Κατσρυαουμ ς. ΟΡΙ.. 1.ι·εὶ. Βια. ΒΕ.

488..

-- τηυ παραθαλασσιου 1). ] τηυ παρα

θαλασσαυ Ρ.

Η. λιγουτοι;] Νασαι. του 1).

15. γη Νιφθαλιιιι] οιιι. γη Ι). Δια. ] (Μισο.

Οτίο. ιι. Η”. Βια. 1).Β. 48Β°. | (Νιο

θαλιιυ 1). Με).

- Ιορδαυου] ααα. Πιινιιιιιι @του

- Γαλιλαια] Γαλιλαιας ΠΙ.. Δια. α.υ.ι:.

|·ό".οι·'·|ι.Ι. [ σου,... Ηἰριι. Ι·'ι·αι;. (Η.

2.5). Ευ... 11.12. κιν.

16. σκοτια Β(Π). Οι·ἰο. 1. 6881. (σκοπια

Β.Βοὶι. Ι). ρι·ιιιιιιι.το Ο.) ] :σκοτιι εκ.

«κι. το!. Πἰρρ.Γι·ιις.(ἰἰ.25.28). Οι·ίο.

ιιι.ιιο<?εο.. 1).Β.488·. (σκοτι ΟΛ. Μια

Ρ.) ακοτῳ Οτίο.ὶν.91°.

- φως ειδιυ 130. 1. 88. ΑΜ. απο. (Νικ:

οπ1.α.υ.ι·.οι.1ι.) Οτίο. και”. Βια. 1).Β.

  

8. Μακαρι” (11.' 9. απο οἱ Ο!. ] οιιιαιιι “Μ

οι. ' 10. κ.·ιι.οιικ (Η. ] οιιι. οιιιιιι Δια. ] Η. οποιο

και. Μου. Οι. ι 18. ιιικτιι.ιιιιιι οι. Ι Η. "Παππο

ι·οι.ι.ιι· οι. Ι 15. οιιι.ι.οτι·ιι 'Ρ. Δια. ] (ΜΜΜ ι.'Ι.|

10. «και “και Μαιο Ο!.

Ο





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Η. 17.

ΒΕΠ)(Ρ).

(ΠΔ.

1.33.

τικιιευτ.

Δ,_κ

" Μι. 3:α.

ιο:7.

' " Ματ. ι : ιθ. πο.

 Ή τ

κα

β

Ή

9

Π 1.

Τ;

(8

οι. απλο..

24. [και] δαιμ.

 

48%. ' :ιιδινφως 9. ΡΙ..τει. Οια: οτδ.

Β.) Πἱρρ. Ειπα. Οι·ἰα.ἱ.883-. Ηἱ.71%.

"ειδιν] ιιδον 1). α.ἰι.ο.9'.Ιι. (ρηαν 1)).

“5. και τοις] στα. και Ι). δ.ο.9'.|ι.Ι Οοιιιτα. : -- αμφιβληατρον] -στρος Β..

νιιια. α./';#". 0α9.ι.οεια·.

- τοις καθημενοις] οι καθημενοι Τ) α.δ. Η). αυτοις] ΜΗ. ιὅ Ιηαους 02. α.ο.|ι.ιιι.

ι:./.ς'.|ι. ' Οοιιιτα. νιδι:. π'. Οτἰα.ἱ. Ι

683.. (τοις κατοικουαιν δια. Ι).Β. 488€).

- χωρα και] τα Δια. ·£!".α..

683.). Εντ. ΠΕ. 488€. Ι οιιι. α.ι:. εντ.οτι.)

χωρα 1)· νιιιε. Οι. θ.ιἰ.9'.|ι.

- φως 20.] Ια:: "Ματια $ντ.Οτι.

Η'. τοτι] ιιδδ. γαρ 1). (ιιδδ. γουν Ενα.

οι 48%).

- ὁ Ιηαους] στα. ὁ

- μετανοιιτι οι. ιιιο:ι γαρ] σαι. 8ττ.Οτι:. Δ .

.Ενα ΠΕ. ισα'. Με. (8οιιοΙ. (Η.)

Ι8. πιριπατων δι ΒΟΡ. τα!. ναι!. 17". '

παραγων δι Β. α.ὐ.ι·άἱς'.|ι.τιι. Ενα. 1).Ε.

$88'..¦(οιτι.δι Ε..) Ε και περιπατων Ι.. Η

·τιιδδ. ὁ Μπους π. ΕΔΕ. ΥΜΕ. Ο!. αρ. ι

αν". Λται.)οιιι. Β0ΠΡ (και.) 1. 88. ΚΜ ἔ -- 25βΙδΒΜιιτ ο

ευν. Δια. Γοι·.

5)·τι·.Ρει.&ΠοΙ. Μιιιιιριι. του. Επι. ΙΜΣ.

488.'. | ιιδδ. Ι)οιιιιιιιιε πωπω· *τοπ

ει·- . | Δ 1 | ` ο. | Η ι |

τοι, καθυρωενοι= εν χωρα και σπιτι. θανατου, Φως ανε

τειΛεν αὐτοῖς. Ή απο τότε τἴρξατο ὁ Ίησοῦτ κηρύσ

` | Η η να Μ ` · θ

σειν και λεγειν, Μετανοειτε· η·ν·νικεν γαρ η βασιλεια

των ουρανό-ιν.

ιο ε ·~20 γΠεριπατων δε +παρα τὴν θάλασσαν τω·

Γαλιλαίαι` εἱδεν δύο αδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον

Πετρον και ,Ανδρών τὸν οιδελιρδν αὐτοῦ, βάλλοντατ

ἀμφίβληστρον εαπ τὴν θάλασσαν· τ)σαν γαρ αλιεῖιτ.

19 Α -
και λέγει αὐτοιι·, Δευτε όπίσω μου, και ποιήσω

9 Α 2 .Δ ο ν ο Χ 0 Ι ι Ι `

υματ αλιειι` ανθρωπων. οι δε ευθεωι· αιρεντες τα

δίκτυα ήκολούθησαν αὐτῷ. 21 και προβατ ἐκεῖθεν εἰδεν

ἄλλον; δύο αδελφούτ, ,Ιάκωβου τον τοῦ Ζεβεδαίου
` ' Ι ` ' ` Ή ει` , λ | `

και Ιωαννην τον αδελφον αυτου, εν τω πλοιω μετα

Ζεβεδαίου τοῦ πατροτ αυτων καταρτίζοντατ τα δίκτυα
ι _ ` ι , ι Ι Ί 22 ο ` ι ν ι ,

αυτων, και εκαλεσεν αυτουι·. οι δε ευθεωτ αιρεντετ
` .- η Α

το πλοιον καὶ τὸν πατέρα αυτων τ)κολούθησαν αὐτω.
28 Α . να '

2Ε Και περιηγεν [ὁ Έκανες]|| *ἐν ὅλρ τι) Γαλι
$ να να : να `

λαια +διδασκων εν ταικ συναγωγαικ αυτων, και κη
| ` .ο

ρυσσων το εὐαγγε|λιον τιμ· βασιλεία, και θεραπεύων

πᾶσαν νόσον και πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαοδ.
22 2.!. ` ι σε ν ο ` ι οι ' ιν `ι |

και απηλθεν η ακοη αυτου εισ ολην την Συριαν·

και προσήνε·νκαν αὐτῷ πάνται· τοῦ;` κακα” ἔχον

τι”, ποικίλαιτ νόσοιι` και. βασανοιι` συνεχομενα”,

δαιμονιζομένους, και σεληνιαζομένουτ, και παραλυ

‹ Ι8. παρα] περα Κ.

- λιγορινον] επικαλουμινον Β.

ι - βαλλοντας] βαλοντες Ια.

 

ι - αλιως (οι. νετ. 19) Ο.

Ηι·ττ.οτι.8ι:Ρει:. .στα | Ε'οιιιτα. οδδ. τω.

να”. 6.|.8". 8ττ.Ηι:Ι. ΜοαιρΙι. Λται.

Ενα. ΠΕ. 4384.

- ἰιμας] ιιδδ. γινιαθαι Πω!. να)! α.ἰι.ο./:

1)-'.Ι. Ηι·τ.Ρει. (8.: Πο!. Με. Μ88.) νἙιΙι.)

διαιτα. Β(:ΕΚ.τεΙ. Ιι.πι. 8νττ.Οτι.&Ηι:Ι.

Και. το!. Οτία. ι. 87". Μ. 227.. 540ω°

- 6820. εαν. ιν. 1676. Ειισ.Π.Ε. 488€ "1

Ρ5. 866'.

20. ἴικτυα] ιιδδ. αυτων κ. α.δ.ο.α'.λ.πι.

8τττ.οτι.8ιΡα. Μοιτηιιι. Βάι. ) απατα,

το!. νται. 1217". 8)·ι·.ΗοΙ. Δττιι. Ειτε.

ΠΕ. 488.'. ¦ (Η Μουτ ιιιθτως αριν.)

21-22. στα. 88.

2!. ικιιθιν] ΜΗ. ολιγον Δ.

στα. ι. '

488...

1).
Ι

Το!. [ΜτΙ. δ.ί.27].9'.Ι. ' -· ειδ: ῆιιετιι] ιιδα..Τοοιιε 5)·τι·.0τι.&Ρει.

οι ποδειιιἱΒιιε ἱιι τοαἰοιιο οι αιτι

Ιιτιι ιιιιιτιἰ8. ιιικ οτιιι οτι τα.

'7 (πω ΒΧιιιδο ι:οορἰι ΙΩΝ"

ρταοδιοο.τι: οι διεοτιι. Γιιοιιιιοιι

ιἱατιι Μαιο : αδ ρτοιιιιιαιιιιι·ιι.ι:ιιιιιι

τι:ειιιιιιι αιιδοτιιιιι.

"' Λιιιιιιι|ιιιια τιιιιοπι ιιικι.ιι

πιιιτο θιιΙΗιιοιιο και”. δικια Για

παο, Βἱιτιοικ:τιι ιιιιι νοοιιιιιτ Γι:

ι.τιιιι οι. Αιιδτου.ιιι ιτιιιτοπι οιιιε.

πιιιιιιιιιοι και ιιι πιατα; οτιιιιι

οιιιτιι ριοι:ιιιοτι:ο. "' Η'' Μ Ετ. ιιἱι

πια, νοιιιιο ροει. πιο. οι. ιιιι:ἱιιτιι

και ικα ριει:ιιιοτοιι ιιοτιιιιιιιιτι.

2" Αι. “Η οοιιιιιιιιο τι:Ηοιιιι τοιΠιιιιι

εοοιιιι Μπι. ιιιιτιι. Ή (Μι ω κι

μτοι:οδοτιιι ιιιδο για ιδιοι δικια

Ματια. Ιιιι:οιιιιιιι Ζιδιοδιιοἱ οι

ΙοΙιιιιιιιοπι ι“τιιιτοιιι ιδια.. ιιι πανι

οιιιιι Ζιδιοδιιιιο ριιι.το οοτιιιιι. τι:

Πι:ἱοιιιιιο τι:ι.ἱο 8ιιιι. οι ι·οι:ιιι·ιι. οι”.

π "Η πατατα ειιιιιιιι τοπια! ται

Βιιιι οι μια: εοι:ι.ιιι ειιιιι οιιιιι.

23 οι) '0 Ετ. οἱτοιιιιιἱιιιιι Και"

“παπι θιιΙδιιοιιτιι. δικια” ιιι

@αφοβα οοτιιιιι, οι ρτιιοδιοιιτιιι

ονιιιιαιδιιιιτι παπι. οι. ειιιιιιιιι

οιιιιιοιιι Ιιιιιιτιιοτοιιι οι οιιιιιιιιιι

ἱιιιὶι·ιτιἰιιιιοιιι ιιι ροριιΙο.

Μ Η Μπιτ ορἱιιἱο ιδια ἱιι ιοιιιτιι

διιτιοιιι. οι. οιιιιι|οτιιιιι οι οιιιιιοα

ιιιιιΙο Μυστικα. ι·ιιτἰἰο !ιιιιαιιοτι

ιιιιο οι ιοτιιιοιιιιο ι:οιτηιτιδιοιιιιοιι.

οι ιιιιι διιοπιοιιιιι ιιιιιιοΙιιιιιι, οι.

Ιιιιιιιιιι:οιι οι παιδακια”, οι ουτο

22. το πλαιανα.ι.Ιώ Ιτι.·ιι.0τ.238. Ειιο.Ι).Β.

488.'. ) "πιο ( ντα.) ι..ωτ·.9ια.ι. Ηττ.οτι..

--· και τον πατερα αυτων] σαι. 8]°τ.οι·2.

28. πιριηγιν] τιδδ. ὁ Μιτου;; 0.”. Ι. 88.

νιδι;. α.ύ.ο!!'.9'·ηι.Ι. 8]τττ.Ριπ.διΠι:ι.

Μαιου”. Λι·ιιι. .·Ι·ζι.ιι. Εν.. ΜΒ. 430!)

οιιι. Β Δ. το!. ιι. 8)·ι·.(:τι.

- ιν τις τι) Γαλιλαια. Β. ν

8)·ττ.0τι.Ροι&ΠοΙ. Μιιιιιριι. κ`Ει.ιι. (ιν

ανα. ικα απο" Η.) ¦ :όλην την

Γαλιλαιαν ς. 1). το!. μια. Ενα. 1).Ε.

(ιοττιιπι ΟιδιΙιιοοτιιπι Λτιιι.) Η

ΤΙΜΜ. δ Μπους €. Ο:.ΔΕΚΜ8.ιΠν... '

σαι. Β.Βιἰν.ΒΙο. 0.!). Ι. 88. μια. @τι

επτα. δι Πο!. Μοτιηδι. Λται. .'Ει.ιι.

Ενα. ΠΕ. 4880. (τω. ροει πιριηγιν).

- παααν νοαον και] στο. Δ. ειπα.. Μια.

19088 ραλαιιιαν.

24. απηλθιν 1380. το). Εν.. ”.Β. “Η”. |

ιἔηλθιν Ο. 1. :38. 8)·τ.ΠαΙ.ιιιι;. Μιιιιιρ!ι.

θα!). Η. 788.).

- ή ακοη αυτου] αυτου ή ακοη Β.)

 

. 22. ιιιθτως αοιντις] αριντες “θειος Η.

(ΗΜ. ιιιθεως α.6.9····ι.ι.)
Η!. τοαιοιιο ιιτιιιιιτιο Ο! ' Η. Μιτου" “κι” Η.

Ι αν. ιιι πιατα Δια.. ' 23. οιτι:ιιιικιι τι.

0..

10





ν. 18. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

- - α __

ιι. [ψευδόμενοι] ψευδόμενοι, ἔνεκεν έμου.
γ κ ' ' Α , μια Α

οτι ο μισθὅτ υμων πολὺ; εν πιο οὐρανοιι·· οὅτιοι· γαρ

Υμεῖτ ἐστε

Υπ”. α. ι. ο. Α.

@τα 0. Ι). Ε.

Χωρα.

Απο. Βια.

Ίορδιἱνου.

Ό'. Η Ε°

Ο

._ καθίσαντω` αὐτοῦ,
κε , __ .

ι αυτου·

' Μαι. 6:αο-ο8. ι ι

" .Υ 9

. οτι αυτῶν ἐστιν ἡβασιλεία τῶν οὐρανῶν. -

Χοι στραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν. εφ' μοι-. Ρε. 8·7[86]: !

Εξ ν

ι 2εαριοι οἱ ·πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ ·ιτοιρακληθήσονται.||

| ' τι· .

|':'α"μακαριοι οι ττεινιοντει` καὶ διψιοντετ τὴν δικαιοσύνην,
,

λ

λα ο

β εδίωξαν τοὐτ ·ιτροφήται` τοὐτ πρὸ ὑμῶν. ._

Ι

τικουι·· καὶ ἐθεράττευσεν αὐτούτ.
, λ ” κ

αυττρ οχλοι πολλοὶ ἀπὸ τιμ· Γαλιλοιία9 καὶ Δεκαττό·

` ( Α

λεω: και Ιεροσολύμων καὶ Ίουδαίατ καὶ πέραν του

25

1$ ` τ

28 Ιδιον δε τοιὶι· ὅχλουτ ανέβη ει; τὸ όροι” καὶ

2·ιτροσῆλθαν|| αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
2 ο 4

''καὶ ανοίξω` το στόμα αὐτου ἐδίδασκεν
τ _ 8 κ . ..

ΜτΙ-0829 λεγων..Σ Μακαριοι οι τττωχοὶ πρ πνεύματι,

μακαριοι
.·Ε [5] 8

'το οτι αυτοὶ χορτασθήσονται.ι$7 μακάρια οἱ έλεήμονετ,

ὅτι αὐτοὶ ελεηθήσονται.

€5248μακαριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδία, ὅτι αὐτοὶ τὸν

θεὅν ὅψονται.ϋ9 μακαριοι οἱ εἱρηνο·ποιοί, ὅτι [αὐτοὶ]

υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.6: 10 μακαριοι οἱ δεδιωγμένοι

__ ἔνεκεν δικαιοσύνηρ, ὅτι αὐτῶν ἐστινή βασιλεία τῶν

. οὐρανῶν. Ω” μακαριοί ἐστε, ὅταν ὅνειδἰσωσιν ὐμιῖι`

καὶ διώξωσιν, καὶ εἴττωσιν πᾶν ττονηρὅν *καθ ὑμῶν

χαίρετε καὶ α·ναλλιασθε,
τ 12

ο! 48.

καὶ ιὅκολούθησαν νἰιεοε. Β Ετ οποιοι: Μπι ειιπι

:πιάνω πιιιΙιιιο αι: ΟιιΠΙιιοιι ει 13ο

ειιροΙἰ οι. Με] Ηἱετοεο!υπιἱε οι.

σε .ἱιιιὶυ.ιιιι οι σε "απο Ιοι·ιιιιιιοιι.

' ο'' "0 νἰ‹Ιοιιε παταω τω...

ΜΜΕ-ΜΠΕ ιο πιοιιιυπη οι απο εο

ιΠεεει. ιιοι:οεεετιιιπ πιο αυτο ιὶἰιι

ι:ἱριιΙι οιιιε. 2 (των) Ει ιιροτιοοιι

σε ειιιιιιι ι.Ιο‹:οοιι.τ. του απο”,

3 Μι ρο.ι.ιροτειι ερἱι·ἰιιι, ουσ

ιιιιι.ιιι ιρεοτιιπι οι'. πρωτο οικω

τυπο. ' (ΜΜΜ Βουι.ὶ πιἰιυε.φιο

ποιοι ἰριἱ ροεειιΙουιιιιι παταω.

° (πω Βοοι.ι σοι Νασαι. πο

τιἱο.ιιι ἰρεὶ ι:οποοιιιουιιιιιτ. Η '80

Βιιιιιὶ ω οιιιτιιιιιι οι εἱιἱιιιιι ιικ

ιἰτ.ἱο.πι.Βιιοοἱωπ ἱρεἰ ειιιι.ιτοοιιο

τι”. 'Η ι "ω Βοοιι ιιιἱιετἰι:οτιΙοε,

οιιοπἰο.ιιι ἰρεἱ τιιιιιοτὶοοτιΒιιιιι

οοιιωσιιοιπιπ.

. Μή πιιιπιὶο ι:οτιὶε. οπο

τιἰιιι·ιι ἰρεἱ Μαιο νἱιΙοοιιιιι. '' Βοιιιἰ

Ριιι:ἰΒοἰ, ιμιοιιιιιπι ἰριιἰ ί·ὶΙϋ ω

νοσο.οιιοιυτ. “' Βου" σαι ροτ

ειιοιιιἰοιιοπι μιιιιιιιιιιιτ ρτοριοτ

Ειιοι.ἰιἱιπιι, οιιοπιιιπι ἱριιοτιιπι σει

πρωτο ι:οι:Ιοτυπι. " (κιω Βοιιιι

ι:ειἱε οιιπι πιοΙοιὶἰκοτἰπι «Με, οι

ροτει:οιπι να Γιιοτἰιιι. οι ιἱἱΧιιτἱπι

τυπου ιιιιι!ιιπι ιιι1τοτοιιπι νου

πιοιπιοικοε, Ιποριοτ πιο: Η του

ι.!οι.ι.ι οι@ΜΜΜ φιοιιιιιιιι τουτο”

και” αφήσω οι:: Πι οιιιιΠε; Με

ωιἱπι ροτιοουιἱ Μια ρι·ιη›|ιοιωι

(μή ίπποι". Δου: Με. " (“ι"·›

 

απο", ορια ιι. τετ. ε... 1).13.ι:ιο·. '

(0111. αυτου Λ).

Μ. εις] ιν Δ (τισ).

- και βασανοις] στο. Ε..

- συνεχομινους] -οις ΔΠ 77:

- δαιμονιζομενους] (Μι. ΔΗ. " μικτη]

και ς.Ο.1).το!. Μπι. τω. | Οοιισα.Βο..

Μειωσα Ευα. 1).Ε. 439

- και ιθιρα·ιτευσεν αυτους] και ·ιταντας

ιθιρα·ιτευιτεν 1). α.ὅ.ι:.ο'.ἰι.| Οοπιτα,νιιΙε.

_τ'.#ι. ' οι Πι εἱπειιΙου εαυτο :ΜΜΜ

"και ροιιιἱι οι οιιιι:οι ...πατα @και

25. πιο ὅτι] Με!. οι .απατα οσε Ατπι.

Ι. ττροαηλθαν Β..Βι:|ι. | :προσηλθον ε-.

Β...Βο|ι. (Η). τω.

- αυτιρ Ο!). τω. οι να". @τα ί. 227!

ιιι.45μ.ιεοι|. Βια. 1113. και.. ' στη. Β.

0τίο. ἰἰἱ. 496'.

8. τιμ ττνιυματι] 0111. τιμ 1)..

4.5. μακαρι. οἱ πραιις....την γην απιε

μακαρ. οἱ ·ιτινθουντις ότι αυτ. παρα

κληθησονται Π. 88. νιιὶε. α.ι:.π'.9'.|ι.

Η. 5ατ.οτι. στα. 579.80.(νΜ.) Οτἰυ.

ἱἰἰ. 7409 (άΞεοττο). Ειιι. ιο ΜΜΜ.

Η". 82μ. 622.. ¦ :0Π.ΗΠΒ

8χττ.Ρει.8:ΗοΙ. Μπομπ. Απο. ΣΕΦ.

4. ττινθουντες] πιο. νυν 88. Μεπιρὶ1.

ικα.

7. αυτοι] 010. Ε..

9. οι] ικα. Κ 7):

- αυτοι Β . Ι. 88. τε.Ι. Δι.. θα!. τι.

8τττ.Οτι.8:ΒοΙ. Μοτορὶι. Απο. ΖΕιΙι.

Οτίο. ΙΜ. ἱν.680. (αστο. 581. ιι: τω.

ιιοἰ Μπι: τορτοπιἱειἱοιιοιιι οπο: μακ. οι

δώ. ἔν. δικια. οοτι]ιπιεἱι..) Ουρι·. 203. 804.

¦ στο. (Η). νιιΙΒ. Ο!. α.ἰι.ι:!".ἰι.Ι. 8”.

Ρα. Πι!. 6224.

Η). ὶνικιν ΟΙ). το!. (Παπ. 575. 581. Οτἰ9.

ἱἰ.8|5°. ¦ ἱνικα Β.

- δικαιοσ.] ρτιιοπι. της Ο.

-- ιστιν] εστι (ἰ.ο. ιιτται) 1). οτἱι α. '

@Μάικλ 0τία.ϋ.δι5.. ευρτ.2ΐ2.8ι0.

Πει. Με”. ια πιο.

ΙΙ. ονιιδιιτωσιν ὑμας και διωξωσιν Β ο.

Ι. το!. νιιΙε. α.!ι.ο.ί!". 8τττ.?π.8ιΠο!.

Απο. Οτίο.ἱἰἰ.188°.27Ψ. ¦ ὅιιιιἔουσιν

ἰιιιας και ονιδιαουαιν 1). (88. -ωοιν Μι).

Ιι. οι. Με στα. 8)·τ.(Στι. Μωαβ» που'

ΜΗ. ΜΗ !ιοιιιἱιιιιπι 8τττ.οτι.&Πιοτ.

ιιιιιιιιιο Ιιιιοοιιι α. Β Ο. 1. το!. ι?

ιΠὅιι.οξιοιτιν] -Εουσιν Ι) (ευρω). Δ.

- παν ·ιτονηρον] “οι ρημα €. 0. Η'.

Οτίο.ϋι.272°. ' σαι. ΒΙ). νιιΙα. Ικα/ζ

1,'Ι.9'.|ι.Ι.Μ. (Μο: α). Βγτ.Ηἰοτ. Μιπιιριι.

ΕΚΠ. Ηι1.123μ. 1281'. μυ: 289.

- καθ' ἰιμων] ποιο των του. Ι). Ιι.κ.ιιι.

Βγττ.οτι.Ρα.διΠώ. 289. | σκατα.

το!. Οτίο.ἱϋ.272°.

- ψευδοιιινοι Β Ο. 1. Μπα!. καμαρι.

8_γττ.οτι.Ι.)ει.8ιΗι:Ι. ΜοπιρΙι. Απο. ΑΜΒ.

[στο. 1). !ι.ι:.9'.|ι.|ι.ιιι. (Μια α). Οτίο. κι.

272.. ΙΙἰΙ.862°. 12870. 128”. 289.

- ἱνικιν ιμου νιιὶε. Λιβ-'Ά. Οτἰ9.ἱἱἱ.

972.. ' ἱνικεν δικαιοσυνη; .0. α.ἰι.ο.9'.

ΗἱΙ.862°. 128". '28”.

12. αγαλλιασθι] Μια. ἱιι Με: Μο 8γτ.Οτι.

- τοις ουρανοις Ντιπ. ι:=|#".ι|ω·οι. Οτία.

ΙΜ. ἱἱ. Η". ¦ τιμ ουρανῳ Ι). α.ὑ.|ι.

!!Η.852:. ὶ287°. '28”. 289.

-- τους προ ἰιμων] (πιτ. τους κ. " πιω.

υτταρχοντων Η.. | ...τι ὐτταρχοντας

Η'. " ιιιΙιὶ. οι ττατιρες αυτων Η. ὁ.σ. ]

 

25. Ποι:προΠαι .4ιτι. Π σοι. σο (απτο πιω.) ένα.

Ι. ποιοι» “σου Η. ι Π. ουι. πιει οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. κι.κι. 18.

Β ιο) Β.

Πι] Δ.

1. 88.

1:ιο11ιτιειιτ.

7 Ματ. 9:6ο.

1.ιι. 14:34.!

8 'Ποιο. έ

- Σο. το. η.

5 '.1'1ιο1ι.

. Βιι.οο:ι3.

το ιὶίλαι· τῆι· γη;" Ϊέιὶν δε το όλω· μωρανθῇ, έν τίνι

ιἔλισθήσεται ; είε· ουδέν ίσχύει έτι, εί μη Φβληθιὶν||

εξω Υκαταπατεῖσθαι υπο τῶν ανθρώπων.

25 1η“Υμεῖι· έιττε το τρία· τοῦ κόσμου· ού δύναται

πόλιτ κρυβῆναι έπιἱνω όρουι· κειμένη· 159'οὐδὲ καίουσιν

λιίχνον]τ καὶ τιθέασιν αυτον υπο τον μόδιον,6 άλλ

ἐπὶ την λυχνίαν, καὶ. λάμπει πᾶσιν τοῖι· ἐν τῇ οίκία.

16 οἱΪτωι· λαμψάτω το ιρῶι· ὑμῶν έμπροσθεν τῶν αν·

θριιόπων, όπωι· ίδωσιν ὑμῶν τα καλα έργα, καὶ δοξα

σωσιν τον πατέρα ὑμῶν τον έν τοι-ι· οι;ρανοῖε·.

Ξ.° 26 Η Μ.) νομίσητε ότι ηλθον καταλῦσαι τον νόμου

#7 τόνο· προφήται·· ουκ ·ι]λθον καταλῦσαι, αλλα πλη

ρῶσαι. 18'ιὶμην γαρ λέγω ὑμῖν, έωε· οὶν παρέλθη ό

ουρανο: καὶ ἡ γη, ίῶτα ἔν η μία κεραία ου μη παρέλθη

απο τοῦ νόμου, έωτ οὶν πάντα γένηται. 19 δι· έαν οιἶν

λύση μίαν τῶν έντολῶν τούτων τῶν έλαχίστων καὶ

διδάξη οϋτωι· τόνε· ανθρώπου:, έλοίχιστοι· κληθήσεται

ἐν τῇ βασιλεία τῶν οὐρανῶν· δι· δ, οὶν ποιηση καὶ

διδάξη, οδτοι· μέγαι· κληθήσεται ἐν τῇ βασιλεία τῶν

οιὶρανῶν'. 20λέγω γαρ ὑμῖν ότι έαν μη περισσειίσηδικαιοσυνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρι

σαίων, ού μη είσέλθητε είο· την βασιλείαν τῶν ου

ρανῶν.]Ι

52ΐ2ΡΗιεούσατζε ότι *έρρήθη|| τοῖι· αρχάριο, ιΤΜ

Φονευσεις· οι· δ αν ιρονευση, ένοχοι· έσται τη κρίσει·

Α (22 1 τ τ Α Α , στο

εγω δέ λέγω υμιν ότι παο ο όργιζόμενοι· τω αδελφω

ναι οοιἰε ειι1 ι.οττοο: οιιοι1 ε1οιι1

ονοοιιοτιι. ιο απο ειιΙ1ιοιιιτ? οι!

οἰ1ιι1ιιιο ποπ απτο., πιει οι οιο

ποιο· ίσια οι οοοοιι1οοιιιτ αρ

1ιοιιιιο1οιιο.

" (ανω νοο απο 1ιικ ιοιιοι11.

Ναι μια" ορια” α1οιοοοι1ι ιιιι

ρτα ιιιοοι.οιο ροειιιι; Η ιιοιιιιο

ιιοοοιιι1ιιιιι 1ιιοοτοοιο οι ροοιιιιι

οιιιιι τυο ιοοι1ιο, οοι1 τιιροτ αιο

ι1ο1ο.1ιτιιοι, οι 1ιιοοο.ι οιοοἰοιι.ε

ορο 1ο ιἱοιοο οιιοι. Η διο1ιιοοιιι.

1ο:: νοτια. οοταιο 1ιοιοιο1οιιο. οι.

»οποιο πιο". 1ιοιιιι φοτο οι.

ι.:1οτιοοοοι ραιτοιο τοιιιτιιιιι ιιιιι

ιο οαο11ο οτι.

" ανω Νο11ιο ριιιατο αιτο

οιιιιο νοοι οο1τοτο 1οαοιο οι"

ρτορ1ιοιιι.ε : οσο πιο ιο1νοτο

ικά αι11ιορ1οτο. " (ενω Διοοο

οιιιρρο ι1ιοο ωρα. ι1οοοο παο

τοιι.ι οιιο1ιιιο οι απτο, απο ιιοιιοι

ο.ιιι ιιοιιε ιιροκ οσο ρτοοι.οτιοἱι

ο. 1οιτο. ι1οιιοο οιιιοιο. Μπιτ.

'1, αν 'ο·) @οι προ οο1ιιοτιι ιιιιιιιιι

ι1ο π111.τ10.1α1.18 και ιοιιιιιιιιο οι

ι1οοιιοτιι οι 1ιοιοιοο.ο. ιο1ιιιιιιοι

νοοιιοιιιιτ ιο τοι;οο οιιο1οτιιιοι

ιιιιι οιιι.οιο “απο οι ι1οοιιοτιι,

1ιιο Μαρτιου νοοιι1ιιιιιτ ιο τοποσ

οιιο1οτιιιο. π Που οιιιιο τωρα

φοιτ. πιο ο1›ιιοι1ιινοτιι Μαιο

ποιοι ρ1ιιο ιιι.ιιιιο οοτι1ιατιιιο οι

Ρ1ιοτιοιιοοτιιιο, ιιοο ιιιι.τοοιιιι οι

τοττοιιιο οιιο1οτιιιο.

'1 .Διιι1ἰοιἱο οιιἰιι ι11οιιιιο οτι κο

ιιι.ιιιιο. Νοιι οοοιι1οο: ιιιιι οιιι.οι·ιι

οοοιι:1οτιι., του. οτιι ιιιι1ιοιο.

'' Προ οιιιοιιι Μου "Με φοιτ

οιοοιο ιιιιι οποία” 1τιιιτι πιο.

 

.οι μετα. "και Βγτ.Οτι. Η και οο11ι.ο 18. παντα γινηται] γεν. παντα Πισω ο.. τι. ω. ι. Μαιο. στο οι). Ενα.

@Μοτο οιιιο 1›οιιοι1ἰκοτιοι τοι οποιοι να, στο. 11. 527.. ΒΕ. “μ

1ιοι:ιιιιιοο, .ιο οιι1ιο 1"αοἰο1›ιιιιι ριιιιιι1ο- 19. :αν Οτἰο.ἰϋ.590-. | οι:ιι. 1).. | αν ΙΡ. 21. “την”. Ι..

ρτορ1ιοιἰο μια" οοτιιιο ο'. (νία. Ι.ιιο). 88. 22. απο ΒΒΔ.. 1. 88. το!. α.ο.ο,τῖ_ῇ".ρ'·' λ.

18. όλοι· 1°.] αλα Β. (οοττ. τοο.) - ουν] σοι. Ι.. Απο. (Ματ. 109. τα 121. Ι.τιι. 8)·ττ.Οτι.Ροι.διΠι:1. Μοιορ1ι. Οοι1ι.

- μωρανθη] αοι1.οιοτιι1ιοττοοή1. 8ττ.()τι. - λυση] -αει ΒΤ.. Απο. Ιτοτι. 242. 247. (165). Οτία. ΙΜ.

- ιιλιοθηοιται] -ιτονται ν. - των ελαχ ] στο. των Δ. οι. 89'. Εκ... 1).1·:.ιιι.. Ο_νρτ.806. ΙΙἰΙ.

- ιτι Β.το1. νιι18. ο,/.#'._ο.. 8γτ.Βο1.το1. - οντως οποιο. 590.. 1 στο. Β. (12%. 625.). .Σοκ 121. Με. 1 στο. 13. Δ'.

στα. 1. 794... (τω). | στο. Β. α.ο.9'.λι. -- των ουρανων Με] τον θεου Μ. ν11]8· Δω]- 0,'ἰ9· ἰ- Π2- Νι- (Μ.8

8τττ.Οττ.8ιΡα. Ο_νρτ. 826. - ου 8' αν ποιηση.. ..των ουρανων] οιο. Τ1ιο1›.) " Ιο οιιἱοιιοι1οιο οοι11ο11ιιιι ιιι1ι11

- βληθιν ιξω Βο. 1. 88. 87τ.Πο1.Μ8.

Οτι9.1. 794.. ] `ίβληθηνιιι" εξω "και" 9.

1). το1. να”. οι νία.

Ι). ιί.σ. ] 1ιιι1ιοοιτο1. ΟΙουι.480. στα.

Μαιο.. Ι.ΙἰΙ.625°.

20. πιο] σοι. Β. ιἰ. ' 1ιιι1ιοοι το!. Ιτετι.

ιιιτ. απο ωραια; οοοιοτιιιο 1ο "τα αο

Μαιο οοιιιοοιιιι οτι. οι ιτα ροοιιιιι ιο111

ιιιτ....Βοι1οοι1ιιοι οει Νεο, απο και."

Η.. όμως] ΜΗ. δε Δ.

15. αλλ']αλλα Β.

- την οι τοις] στο. Δ.

17.καταλυιται (2°.) οι πληρωσω] πιω.

1110: ιο 8].·τ.Οτι. Μειορ1ι. 'Πιερ. και.

18. αυτα] πιω. εἰροιιιο @αποτο

- του νομου τα· Οτιο.ιι. 5271. |οιο. Ιτ·ετι.

οτ. 14. | ιι1οιτο οι ο ρτορ1ιοιιε απο".

Απο. Ιτοτι.275.

242. ΟΙΜ.526.825. (ΙΙ-19.11.70”. Η”.

82%'.

- περιοιτευση] -οιι Τ.. ¦ -ιται Δ.

- η δικαιοσυνη υμων Β'. 1. 88. Βου.

Ο”. 526. Οτία.ιι.701°. | ι·ιμ. ἡ δικ.

ΣΔ. οικον. Οίκω. 825.

- πληονα βίο) Τ..

- ιιοιλθητε] εισιλθη Η.

21. ιρρηθη Β 88ζι|.Βίο.ΒΒ(Κ)ν. | :φρε

....” ΙΙΙ”. ιο 10ο. (νο. 26).

- ραχα Β (ΕΜΣ.) 0_ιτρτ.81.

- ιοται 29.] εστι Μ.

- απο μωρι] “πρ τω αδιλρω αυτου

μωρι Ι.. 1. Β". 5)·τ.οτι. Μειτιρ1ι. Δτιτι.

απο: 809. ] βρασει. Μ88. οι τν. το1.

  

16. οροτο νοοιτα 1ιοιιο οι. 1 18. Μια'. ατο.

22. απο νι.ι18.ι.'1.

νι

του

[818

.88.
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7'_ 81. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

να. α. ο. ικά.

Μ. ο. Ρ. Ε.

ΕοαπΡΙι. ['Ι'ιιειι.]

3001.] Δτιπ.Βι.ιι..

2. 0111. εἰι:ῆ

Η!. και ἐ κά

5 του».

ε Σκι. ια: 58, 59.

·; Που.

λξι

ι

.Επ.πο:ι.ι.

. ι:Ιι. ι8:9.

Μπα".

'ὲ0

'011. ι8:8.

Μετ.9:48.

'Μπομπ.

Τιμη"

.~_

αυτου [Μη] ένοχοι· ἔσται τῇ κρίσει· οι· δ, αν εἶιτη
Α 1 τι 9 οι ο απ

πρ αδελφερ αυτου, ρακα, ἔνοχοι· ἔσται πρ συνεδρίερ·
λ ο λ ο απ

οι· δ αν εἴη, μωρέ, ἔνοχοι~ ἔσται ειι· την γἔενναν του

| -28 τ ο ι

τωρα-.-α εαν ουν ·ιι·ροσιριἔρηι` τὸ δωρόν σου ..τι το

θυσιαστήριον, κοἱκεῖ μνησθῇτ ὅτι ο αδελφό;` σου ἔχει

` ` ..ο . Α .8

τι κατα σου, 2,' άρει· εκει το δωρόν σου ἔμττροσθεν

τοῦ θυσιαστηρίου, και υ'·ιτα·›ιε πρῶτον διαλλαγηθι πδ
,δ λ .- ` | 8 Ν ! ` Α | ι.

α ε Φτρ σου, και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου.

ισθι ειινοῶν πρ αντιδίκερ σου ταχὺ ἔσω· δτου εἶ
, Α , Α .- -

2μετ αυτου εν τη ιιδερ,|| μη ποτέ σε παραδιρ 6 ἀντίδικοι·

πρ κριτη, και ο κριτήι` [σε παραδῷ] πρ υττη'ρε|τῖη, και

, ` | ) ` | , `

ειο φυλακην βληθηση. αμην λεπτο σοι, ου μη

› Αθ ιν ὅ ι δει ι οι 8 | -

ε Πι· εκει εν απο αν απο :ρε τον εσχατον κο ραν

τηυ."τ

3ἐρρήθη,||+ Δου μοιχεύσεις·

3 ` ` Ι Ω Α 'ο η ε | Α `

εγω δε λογω υμιν οτι απο ο βλεττων γυναικα ·ιτροι`
` .- Α

το έιτιθυμησαι ξαυτην|| ηδη εμοίχευσεν αυτην εν τη

καρδία αὐτοῦ. Μα δε ὁ λόιρθαλμιιο σου ὁ δεξιοτ

σκανδαλίζει σε, ἔξελε αυτον και. βάλε απο σοῦ· συμ

φέρει γαρ σοι ινα άττιιληται ἔν τῶν μελῶν σου, και
Κ .ο ι Α | Α ' | 80' ` ο ε

μη ολον το σωμα σου βληθη εκ γεενναν. και ει

δεξιά σου χειρ σκανδαλίάι σε, ἔκκοψον αυτην και

` οι

βάλε απο σου· συμφέρει γάρ σοι ινα οιιτόληται εν

τών μελών σου, και μη ὅλον το σώμα σου Σεπ ·νέενναν

απέλθη." .

Ξ 29 Μ *Έρρήθη" δέ, "Με αν απολύση την ιγυναΐκα αυ

28 Ώ 'Ηκούσατε οτι

28

που οι·ιι ιπιιιοιοι ιιιιι ιιιιιοιπ

οποια απο πιο, τοπιο., που

οτι: οοποιιιο: οιιι ιι.ιιι.οπι «απο,

παπα, πει” οτι: @πωπω ιαπιι.

*8 πι απο οποια ιπιιπιιο ιιιιιιπ

οι! αποτο, οι οι ι·ι:ι:οτιιιιι.ιιο Μετα

ποιο ποιοι· :που πιω ιιιιιιιιιιι

ιιιινοππιιπ ιο, Μ ι·οΙιπιιιιο ιιιι ιππ

ιιιι.ο ι.ιιιιιπ ω αποτο, οι που

μια: τοι:οποιιιιιι·ο ?και παο,

οι παπι: νοπιεπο σποτ ιπιιππ.υ

ιιιιιπι. Β αι ω Εοιο οοπεοπιιιιπο

ιιιινοτοοι·ιο πιο οπο ιιιιπι οι ιπ νιιι

ι:ιιιπ πο, πο Γοι·ιο :τυποι ιο αιι

νοι·οιιι·ιι.ιε ποιοι. οι ιι.ιιιοιι πει!"

:ο πιιπιειτο. οι ιπ ι:πιπετοιπ ιππ

τιιι·ια. 2' Διποιι απο πιο, ποπ

ειπα: ιπιιιι @που απο” πονιο

οιιπι.ιιπ ιιιιιιιΙτιιπυιππ.

ι" (η, "0 πωπω ιιιιιιι ιιιοιιιιπ

πει: απιιιιιιια, Νοπ ιποοι:ιιιιιιοι·ιε.

.' @το πικαπ ιιιι:ο νου”, απο

πιιιπι οιππιπ ιιιιι ποιοι ιπιιιι

οι·οιπ οι! ι:οποιιριοοοπι:Ιιιπι οιι.ιπ,

ιιιιιι ιποοοιι.ιιιιιε ο". παπι ιπ ι:οι·ιιο

πιο. 2" @πιο οι οοιιιιιο “πιο

πωπω οι:οπιιιι.ιιιιιι ιο. απο ειιιπ

οι ρι·οιοο που ιι:: ωσπου ιεπιιπ

πια οι μια: ιιπιιιπ ιποιποι·οτιιιπ

ιιιοι·ιιιπ, ιιιιπιπ ιοιιιιπ αστρο.

ι.ιιιιι:π "πωπω ιπ Βιοποππιιιπ.

ω Ετ. οι άπιαστο ιπο.ιιιιο πιο κοπ

ιιιιιιτ.ιιι το. ιι.ιιοι:ιιιιι ιιιιιπ οι ρι·οιοο

απο ιο: ιπιρειιιι οπιαι ιιοι οι

μια.: ππιιιπ ιποιπιποι·ιιιπ πιο·

τιιιπ, ιιιιοιπ ι.οιιιπι απου.. ιι.ιιιιπ

ο". ιπ Βιιιιιιπππιπ.

3' Βιι:ιπιπ επι πικαπ, @υπαιτι

απο ιιιιπιποι·ιι ιιιιοι·οπι οποια, ω 

88. ιτροιτοιρης] -ριις 1.

- παπι Βια.. 88ο. 8ο. στη. ι. Ι988.¦

και και ]).Δ. Ι. 1ικΜι1ν.

Η. διαλλαγηθι] καταλλαγηθι 1).

- τροοοιρι] -ρεις Β..

85. ι...] οιπ. Η..

- ιι] η Μ.

-ιιιτ' αυτου εν τη απο ΒΙ)Ι.. 1. 88.

(σοι. ιν που” α.ο.ι:.ο'·=°|ι. Βιιιτ.οτι..δε

Ρα.. Μιιιπριι. ΑΜ. πιο. | :εν τη ὁδιρ

ιιιτ' αυτου ς. ΔΕ. το!. πιο. [17η.

παπα. 'Νιου. Οοιιι. ΟΙουι.605.

-ιιηιι·. οι ·ιταραιϊω] μηπ. οι παραδωσει 1)..

- τι ιταραιῖω “κι” ιεριτης) ΕΔ. 88. κι]

Μι. 1ι.ι9ιη.ιιιι. 1. |ι. Λι·ιπ. υΒιιι. (ΓΙ).

1.18.) ' οι παραδωοιι 1).

τ βλιιθυν] βλυθνε Η· ι βλυθιυπι 1)

οιωτια Ρ. | βληθιις 1..

26. αν] σαι. 88. ' ου Ια.

- ατοὁως] -δωιτις Ια.

- ιιοδραντην] χοδρ. 1).

"- ιρρηθη Β.Βιι_υ.1)Εν.

ΕΔ. 1. 88. ΧΜΒ..Π. οτα. ιν. 880..

Σια. Ι).Ε. ΙΝ.. 27... 126.. ιπ Ρο. 897! "

μου. τοις αρχαιοι; ὅ. ΕΔ. 88. Μ.

νιιΙ8. ο._η".οι.|ι. 8τι·.Οι·ι. 8,νι·.Ηι:ι..

Ιτειι.8$8. Ευα. 1).Β. 158.27". Πο.. ιπ

Ρα Μπι οιπ. Β!). Ι. Με". παρα.

8_ντι·.Ροι:.(8ι Πει.) Μιιιπριι. Ποιο. Απο.

Βάι. Οτία. ιν. 880.

88. βλε·ιτιυν] εμβλεψας κ. (.Ιιιαι. Μπι.

Ι5). ΟΙεπι.46Ι.815(οιτα.554. Οτἰη.τοΙ.)

- επιθ. αυτην ΒΠ.ΕΔ. 88. Μπεστ.

απο. 554. Οι·ίο. ιν. 888€ Ευα. Ι).Β. 126!

Ι :επιθ. αυτης €. Η. Μ. οπο. ιιι.

"66. .Ειιο. ιπ Πι. πρ. Μπι 70.

- ηδη] σαι. »του

- αυτην] ΟΝ. Δ.

- αυτου] ἱαυτου Β.Βιιυ. ¦ σουίτα, τοι.

0,ι9. ι. ι 12. ιΥ. @σε που.

29. σου ο Μπος] ὁ όπως σου 1).

- οιιανιιαλιζιι] -ξη Ια.

-- και βαλε] οπι. Ι..

- που, Β.εΔ. ι. πο. Για. Χιουζ. τη".

ιι. Π”.

Β. Βάι.

Ποτε οι. ι

πρωι ο.

23. σποτ. οι. ' 24. απ” ΑΙΜ οι.

Βιιιτ.Ριπ..8ιΒι:Ι. Ποιο. Δι·ιπ. πιο.. ιη:

Η. | α·ιι·ελθη Β. α.υ.ο.9'.α. @τοι-ι..

Μπιπριι. ¦ βληθηιτει Β.

29. γεενναν] οικω. την Ι..

80. τοπ] οπι. 1). α. ' 6'οιιιτα, Οτιο.!ιιι.

- ιι] οιπ. Ι..

- σκανδαλιζιι] -ζη 1.0.

ιααοψον] ιιοψον Δ.

εις γιινναν απιλθη Β. Ι. 88. ναι!.

α.Ιι.ο!".ο..Ιι.Ι. @αποτο Ποιο”. @Μπι

:βληθη “ς γεεναν 9. Ε. :οι 8,".

Ρει.8ιΠι:Ι. ΟοιΙι. Αι·ιπ. | βληθηοει ιι;

την γειναν 1. (σαι. να. .0. ιι).

81. ιρρηθη- Β.Βιι_υ. 1). ι (είε). ΕΟΚν.'

1ιρριθη 9. ΕΔ. 88. ΜΜΟ.

- οι] οιπ. Κ. Η ΜΜΜ. οτι ε. Ε.τοΙ.ι σοι.

ΙΧ.. 1. 88. μια.

-- αιτολυου] -ιτιι Ι..

 

| πωπω.

σποτ. Δημ; οποτε. οι; «απο πιο.

Η”. | 27. ιποοοιι.οτοι·ιο Δια. ' 88. πω.. οιππιπ οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ν. 82.

31%” τοῦ]τ Μια αὐτῇ αποστάσιον· απο. δε λέγω ὑμῖν

- ο Α τ ο ι σε ο 8. 1

Πο 1.8 1 ὅτι ται· ο απολύει»|| τὴν γυναικα αυτου, τταρεκτοτ
να Α | λ Πλ

.Η 0 λόγου πορνείοιο, ποιει αὐτὴν τμοιχευθηναι·| και οι εαν

ο 11. : ο | | Η

ιἔ.:ιι. ια. αἶτολεὲυμεἴηυ 7011111718 μ0:Χατ0ξιλ | || Α , ,

8έ·":1ε:ΐ α , 88 80 Παλιν ηκουσατε οτι ·ερρηθη πιο αρχαιοι9,
· 0 α -7 μη' “ ι , ο· ι κ τι

ι σας 'Ούκ επιοριιήσεις, αποδώσει; οι του κυριῳ τους οριιους
1.20 . 1 . ε ια ' ο Ι αν | οΜέ σου· Μέγα δε λέγω υμιν )μο ομοσαι ολωτ,| μητε εν

.- 2 .ο οι ι › ` τ τ 1 τι
τω ουρανω, οτι θρονοο εστιν του θεου, °ομητε εν το

Α ' , Α Α ο .- | ι

γο, ὅτι υποστόδιόν εστιν των στοδων αυτου, μητε εκ

.ο | |

Ίεροσόλυμα, ὅτι στόλιο ἔστιν του μεγαλου βασιλευ;"

, η Η " 8 |

86μήτε εν το κεφοιλτι σου ομόστιο, οτι |ου ἑυνασαι

λ ο· Α δ | ί -.

μίαν τρίχα λευκην ··ιτοιησαι η μελαιναν. ' εστω δε
ε ε ε- ' 1 λ Ι

0 λόγο: υμιον, να)~ ναί, οι) ου· το δε περισσον τουτων

ἐκ τοῦ πο οῦ έστιν.
-ΕΧ . ο! διοι|θ !| 100 1 ι `

.ιι-αι. _ κουσατε οτι ερρη η, Φ α μου αντι
› - .ο ο ο ο ο " ` 1 τλε" οώθαΛ.μου, και οδοντα αντι οδοντος· °9 έγω δε λεγω

252"~6:'19·80~ ὑμῖν Ιμὴ άντιστῆναι τῷ ττον·ηρῷ· αλαλ. 9δστιο σε

89. βια·ιτίσει ἐστὶ

. ' Α

2γοαττίζει εἱο|| τὴν δεξιοιν 3σιιιγόνα σου,|| στρέψον αυτοι

1111 1ἰ1›ο11ππι ι·οοιι‹111. " ΕΕ.,

ο.ιιιοιο ι1ιοο του”, φπα οπωι.

πιο ι1ιιοιιοι·1ι πκοτειπ ποιο· Η.

οοριο 1οι·πἱοπιιοπι5 ('.1111οΠ., 11101.

οοιο ιποοοπιιτι. οι (μι (ΜΜΜ

ι1ιι:ιει·ιι ο.ι.1ιι1ιοτοι.

Μ Καυτο :οποιοι απο 61ο.

ιπιο αει οοιιααιο, 11011 ροκ".

Με. ι·οι1ι1οε ιιιιιεπι ι1οιοιοο οι...

ιοι:πιο. ιιιο.. 1" 1Ξεο ιιιιιοιο ι11οο

νο1›ἱο ποπ οποιο οιποιπο. οοιιιιο

μοι· οο.ε1οιο. (μια ι1ιτοοπε αει ο",

“ οοιιιιο οι:: ιειτοπι. οιιιιι Μ.

1›ι:11ιιιο οει ροι1πιο ειπε, ποιοι

ρω· 1:11οι·οοο1γπιπιο, οπιιι απο!

οοπ. οιο.Βο1 τοπιο; 111' παμπ Ρετ

αιμα ιπιιιο ιπι·ονοτιο, απο ποπ

οικω οποιο οορ111ιιιο ιι11οιιιι

11ιοι:ι·ο οπι ο18ι·πιο. 1" επ οπ

τοπι ιιοιπιο νεειοτ. οει επ. οοπ

ποπ: (11108 ιιιιιοιο Με. ιι1›ιιπι1ιι.ο

απο επ, ο ιοο.1ο οει.

8. Διιι11ειἰο φπα ι11ι:ι.πιο οει,

Οοπ1ιιιο ρι·ο οι:ι.ι1ο, οι ι.1εοιοιο

ρω ι1οπιο. :19 Εεο οποιοι ι11οο

"Με ποπ καποτε ιοπ1ο: σου)

ιιοι.1 οι απο: ιο ροτοιιοοοι·1ι οι άοκ

ιοι·ιι ιοιικ111ιι ιιιιι. ρι·οο1›ε ι111 οι

καὶ τὴν ἄλλην·

θα ` ο! ι ! ι εν αν ο

ι και (ΝΤ-'ΓΗ' σε αγγαρευσει μιλιον εν, υτταγε μετ

40 ` - | Ι '8 `

και τω θελοντι σοι κριθηναι και
πιο ..- το λ ' |

τον χιτωνοί σου λαβειν, δίψα· αὐτω και το ιματιον·

ο1ιοτιιιο. "11% 1111 οιιινιι1ιιοοππι

1ιιι11οιο οοοιοοι1οιο ει ιππ1οιιπι

“απο ιο11οι·ο. οποιοι: οι οιι11ιιιιο.

11 1881112 1ἱι ειιιιοποιηιιο ιο πομ

τἱονοτἱι ιπι11ο ροοειιε, νοι1ο οιιιο

1110 απο απο. '1' @οι ραπ ο ιο,

 

81. αυτο] αυτην 11.

82. ο" νιι18. σκιφ-1.95. 1 σοι. 1). α.ο.91.1ι.

- σας ο αιτολυων ΒΒΔ. 1. 88. 1111.

κι". ο,ί!1.9'.1.οι. 8_ττι·.1)ει.8ι Ηο1. Οοι1ι_

Απο. 2141111. 1 :ος αν απολυσο ς. ΒΕ.

το1. α.ο.91.1ι.(νιι1.) 8_γτ.(Στι. Μοιοο1ι.

θα!. οπο. και. 9).

- μοιχευθηναι Β1). 1. 88. Οτἰο. 117. 64.711.

648..| Ιμοιχασθαι Β'. 12. 1221.

- και ος εαν απολιλυμενην γαμισο μοι

χαται (12)Δ. 1.88.το1. 11. (γαι.ιησιι 1..)|

0111. 1). α.ο.ιιι:αι ο α·ιτολ. γαμηιιας μοιχ.

Β. για. οιιρ.αι:ι.9. (νοτια ιιοι:ο.)

88. ιρρηθη Β.Βιίυ.1)181(Μν. 1 :ιρριθη

€. ΕΔ. 1. 88. 8:11”. Οι·ἰο.1ν.880·.

- τοι κυριοι] 01ο. τω 1ζ.Δ. 1.

85. μητι οι· 'Ιερ.....μιγ. βασ.] στο. 88.

86. τριχα] τριχαν ΕΕ.

- ττοιησαι η μιλαιναν Β. 88. νιι1ε. ο!).

ο!!1411.”. Μοιορ1ι. Απο. Μι. @μια

808. | ποιησαι μελαιναν 1.. 1 :η μελ.

ττοι. ς. 18. το1. δι·ι·.1·1ι:1. Οοι1ι. @για

Οι·ι.8ιΡει.] (ποιειν [ττοιησαι 17.] τριχα

μειαν λιυιιην η μιλαιναν 1). αν". 178.

·ιτοιησαι μιαν τριχα λευκην η μελαιναν

1. 1880121 1111311111 αιιι 1118121111 ίι. ττοιησαι

τοιχο λιυιιην η μελαιναν είσαι. 262).

87.εατω111..το1. 1.ιιιι.(.1οιο. ΟΙειο.707. 872.

Ποιά-12. Ποιο. Οί. 8. 55. δι 19. 2. Το".

8ο ?πιω 26. αυτοι. 87. 808. 1 εστω 13.

οι!. ΒΙι:. Επι. 1).1:1. 2811. [νοτια οοοο.]

87. ναι ναι, ου ον νιι18. ιι.ι·,|#'. δια.

Ηι:1. Μοιπρ1ι. !τειι.242. Οπα Ιοι.1ι·.

485.. Επι. 12.11. 2811. 1 ναι ναι και ου ου

12. 6.91.|ι. 87ττ.()τι.8ιΡει. Απο. (Ποιο.

0!. 19.2. Οοοιτα, 8. 55). 1 [21ἰι1ι.]

- τουτων] τουτου 1.

88. ιρρηθη Β.Βιίυ. Μαι". Οι·ίο.1ἰ.890".

1 :ιρρεθη €. ΕΔ. 1. 88. 18.115.11.

- και οδοντα νιι1ε. Απ'1.1ι. 1 οιο. και 1).

α.ο.ι:.οω°Ι. Οι·ἰο. Μι. Η. 1688.'. Μι.

02811.

89. βα·ιι·ιζιι Β.ΒιΙ_υ. 88. 1 :οα·ιτισει 9.

131.. το!.

- εις Β.1 ιι." ς.1.)1ι.το1.(ν1ι1.1οπο.νι.29).

- διἔιαν] 0111. 1). Ηιί. (828). 1118. [πιο.

111.29.

- αιαγονα σου 11(1)). (σιαγωνα 11.)!

:σου σιαγονα €. 1.. τι”. ¦ 0111. σου 1.

88. αφή. Οτίο. Μι 1181382.

40. τοι θιλοντι] ο θελουν 1.) 1 τον θελοντα Δ.

-- οριο] αφησεις 1). 1 ()οιιιτα, Ικα. 248.

@49.11.7801 ι

- ἱματιον] ιιι1ι1. σου 88. Μεοιρ11. Απο.

21ἰι11. | Οοιιιτα, ()ι·ίο. 11.760°.

41. οι] οιο. Ι.. 1 εαν Δ.

Ι -11.αγγαριυαει 13.91.. 1. 111888υ8.1αγγα

| ρευιι 1). 1 αγγαρευση Δ. 88. 1201”.

ὶ - δυο 11:1..το1.11$γττ.1'ει.8ιΠο1.Μοιπρ1ι.

. (101.11. .21Σι1ι.1ιτι αλλα δυο 1). α.ο.ι:.91.1οι

ιι1ἰιιι1ιιο απο. 01. |ι.ιο.11.ιι. ι1ιιο Δια. Γοτ.

17`1.1. Βγτ.οτι. !τειι.2-18.1οι ι1ιιο Απο'

42. δος 111). είσαι. 588. 1 1ι1ιδου .5. Β.

το1. (πιω. 1..ιιο. 11.80).

- τον θελοντα 13ο 1.. το!. 1 τω θελοντι 1).

-- απο σου] οιο. 1). οι. (Ποιο. 5815. ανια.

808. Ηιι.(οιοι··)

48. ιρρηθη 11. Βιίο. οποιον. | :ιρριθη

€. 1.Δ. 1.88.. 8:11. Οτίο. ο. 8211.. 82911.

Επι. 11.11. 16'. 1 οι1ι1. τοις αρχαιοις 8".

Οτι. Ειι.ι. 1115. 10.

4-1. εχθρους ἰιμων] 14188. ευλογειτε τους

ιιαταρωμενους ἰιμαι; ετ. (1))1.. 88. 11.

το!. (υμιν 1).) ο.ά[1ι.(ιιι.) 8)·ιτ.1)ει.δι

1·1ο1. Οσοι. Απο. 21ἑι1ι. (Παπ. 605.(αι.ι.

ο Πιο.) Σια. 11.13. 65411. (1 Πιο.) (ι·1ι1.

1.ιιοεν1.28)._ 1 οπο. Β. 1. νιι1ε. ...ιο1.

ι8.91.Ι. 8γτ.οτι. Μοιπρ1ι. [τα. 210. Οοο.

1. 768.. 11'. 82-11'. 8281,* 851.. .Ειι8. 111 188.

58811. ευρο 248. 260. 819. Εἰ!. 8088.

  

81. οι". οι οι.

ικα-αι οιιιιιι11ιπο “απο οι. 1 40. Ειο1!.'Ι. 1 ι1ιππιι.ο

61.; ποια Δω.. ααα. ο1 οι. 1 4.1. οιι8αι·ιιι1›οτιι

Απο. 1 οι 4118 οι.

1 88. ροτ1πτο1οιι Ο!. 1 89. αετ
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

και.. ι8: κι.

'

Ρ

τι. π

7 ι

ιτροοἱ χιτι με]

αὐτοῦ δύο. 42 τῷ αἱτοῦντί σε 869," και. τον θἔλοντα

απο σοῦ δανείσασθαι μη αποστραψηο.
` ·' Ρ | ο ι σ ι

Ο: ?Ωω Ηκουσατε ὅτι °εορηθη,|| '")Αγαπησει; του

Δ ' ` | '

τΛηο·ιου σου και μιο·ηο·ει; του εχθρόν σου·π “έγω δε

| ' Η η Β

· λογω υμιν, "αγαπα" του; ἐχθροι)ο ὑμων,1 'Μαι. προσ
Ι ο Α ο Α . Γ

ευχεσθε υπερ των *διωκόντων υμαιι, Η οποιο γε|νηο·θε

· ` ι·- 1 ο Α .ιι ι 6 ο Α οι ` ιν

υιοι του ·ιι·ατροι` υμων του εν ουρανοιο, οτι τον ηλιον

3 οι ι Ι :

αυτου ανατελλει θα πονηρο‹υε και. αγαθούε, και βρέχει

` · | . - 8` ` . |

επι δικαιουο και αδικουε. εαν γαρ αγα·ιτηο·ητε τουι`
8 λ ο σκ ο

αγαπωνται· υματ, τίνα μισθον ἔχετε ; ούχι και. οι

τελωναι Φώτα”|| στοιοῦσιν; Η και εαν οιουτάιτησθε του9

, ` Α Α

αδελΦουε ὑμιον μόνον, τί περιο·ο·ον ποιειτε ; οὐχι. και

· .θ `||χ 1 , `ΙΙ ι- . 64.80” 8 9 0 τι

οι ε νικοι το αυτο ποιουσιν, _ εσεο· ε ουν υμειο

| λ ο Α

τελειοι, 3 ' ' πατηρ υμιον
· * 8 | || | |

σου ο ο ουρανιοε τελεια`

εστιν]Ι

88 1 Π | Χ 2 Ι '| ο Α Κ ι

ροο·εχετε την δικαιοσυνην υμων μη ποιαν
.ν Α .- :

εμ·προσθεν των ανθρώπων προ: το θεαθηναι αὐτοι9°
ο ` Ι Κ ι οι ` '- α 0 τι

ειῆδε. μη 2ιε, μισθον ουκ.φ εχετε.,παραρτςο·πατρι αμων

τω εν τοκ ουρανοιο. 'οταν ουν ·ιι·οιηι· ελεημοσυνην,

` . ε

μη σαλπίσητ ἔμπροσθέν σου, ιδο··ιτερ οι υποκριται.

οιι. οι, οι. νο1οιιι1 ιιιαιαιι.ιι ιι ιι: ιιιι

ιινει·ι.ιι.ι·ιο.

"1 αν ω Ααι11ειἱο ιιαἱιι ι11ι:ιι.ιιιι

οιι. 1)ἰ1ἱαι:5 ρι·οκιιιιαιιι ι.αιιιιι, οι.

οι1ιο 88801118 1ιιιιιι1ι:αιιι ιααιιι.

“ 1380 ιιαιοιιι ι.11εο νο1ιἰιι. .0111

Βιιιι ιιιιιιιιι:οε Μαιου. 1ιοιιι:1”αι:ἱιο

Με φα οι1οι·ιιιιι του. οι. οιιιιο ιιι·ο

ροι·οοιιιιοιιιἰ1ιι.ιε οι ι:ο.1αιιιιιιιιιιιι

Με πιο; ” ιι: ιιιιιε 6111 ριιιιιο

νι:ει.ι·1 ιιαἱ 1ιι οιιο1ἱιι οιι, ιια1 οο1οιιι

ιιααιιι οτα-ι Με". ευρω· ιιοιιου οι;

ιιιιι1οε. οι. μ1ιιιτ εαριιι Μαιου οι

ἰιιἱαοιου. '6 “ΗΜ 81 οιιιιιι 8111

Βαι.ιε οσε ιιαι να: ι1ἰ1ἱι:αιιι. ηαιιιιι

ιιιοι·οοι1οιιι 1ιιι1ιι:1ιἱι.ἱε? Νοιιιιο

οι. ρα1ι1ιι:ο.ιιι 1ιικ:1ιιι:ιαιιι? '7 Η.

οι οιι1αιιιιιιιιιι.ι: Γιαπ” ναυτια

ιιιιιιιιιιι. ηι11ι1 ιιιιιιι11αιι ΜΜΜ,

Νοιιιιο [ει]οι1ιιιιο11ιοι:ίαοιαιιι?

.1 Μαριε απο νικ Μαιο. εισαι

οι μια ποιοι· οαι:1ι:ειιο μοι

Γιιι:ιαε αει.

1 (0.18) Λιιοιιι1ἱιο οι: απαι

Ποια ι·ι·ειι·ιιιιι 11ιο1οιιιι οοι·ο.ιιι

1ιοιιιιιιἱ1ιιιο. αι. ι·ἱι1οιιιιιιιιι ιι1› οιι:

ιι1ιοηιιιιι ιιιυι·ι:οι1οιιι ιιοιι ΜΜ

1ιἱιιε ορια! ιιιιιι·ειιι κοιταω φα

ὶιι οικω: αει.. ' Οαιιι απο Μαιου

ι:1οιιιοιιιιιιιιιιι, ιιο1ι ταου ειναι”

αιι1.ι: ιο, εισαι 1ιτροι:ι·ιιαιι 11ιι:1αιιτ

 

1. και ·ιτροο·ιυχιοθι] Ριιιιοιιι. καλως ποικ

τε τοις μισουοιυ υμιις 111.Δ. 88. 12101

81111. μια.. 8)·ι·ι·.Ριπ.&11ο1. Οοι1ι. Λι·ιιι.

Βάι. (ι·ἰι1. Ι.αι:.ν1.27). 1 τρι·ιιιιιιι. οιι

ι1οιιι. ει:ι1 τους μισουντιις ὑμ. 9. Ευ...

1ιι Ειι. 5891. ?Ι.ιιι:. 1 οιιι. Β. 1. 8τι.Οι·ι.&

Μειιηι1ι. Ιτετι.210. σου. 605. Οτίο. 1. '

768'. 11'. 8241,. 329·"' 8.51! ΕΜ.. 1.,.Ε. '

55411. σημα 248.

- υπο των] ΜΜΜ. ι·ιτηριιιἔοντων ἰιμας ὶ -16.μισθον] ιιι1ι1. ουκ Δ.

και τ. (11)!). 88. ι·ι:1. (να1ι;.) Με! ' - ιχιτι1Ρ.9Ε.ΠΕιτιιι [-τι] 1).(1.ιιτι..)

1ι.(!".ρω·) Βιιτι·.Ρει..&Πε1. Ποια. Λιιιι. ¦

(Ποια. 805. (ιιιι. ο μια.) (0τἰη.1. 768..

? μια.) Ευα. ΗΕ. 05-14. (? Πιο.) ἰιι Για.

58911. Μι.:ιου=. (ιτε. νιι12.1)".91·2·) νἱι1.

1.αι:.ι·1.85. (σαι. ἰιμιις Η. Βια.) 1 οιιι. Β. '

1. Ειιιιιι. Λου. 8_γι·.Οι·ι. 8ι·ι·.Ηἰοι·. Μι:ιιηι11.

81·1ι.1ι. Ικα. 210. ("οιιιιο ρω οἱ: ιιαι να

οι1ειαιιι"). (Μακ-.πια 829.··· 851..

Οι”. 218. 200.

Μαρ των ι·ιτηρ. ἰιμιις και Βιιι.Ηἱοι.)

- και ειωκ. Μιας] οιιι. (Μια. ιἰι:. στη.

του. 1 οιιι. υμιις 88. Απο.

45. υιοι] ιιιιοιοι (Χ.

- οιιοιινοις] Ιιτι1ιιιιι. τοις 88. κ1.Ϊ(Χ.

ιιοιιιιιι.) Ωτ·ίο. ι. 788".1ι·.880-.82-18.(Οοα

ιτο. Η. 8288. Ιετ. 851.. Επι. ιιι Εε. 5881).

- "τι τουηροιις και ιιγιιθους Μ. 88.13 .

1101. Ικα. 280. 825. Οτίο. 1.888'. 521.'.

1
! να1ιτ

1 πιο.. ιι. οι”. ια. μια. του. ἱι°.1811.880”.

ι

ε.

εαπ. ΡΒ. 8.89. ιιι Ρ.. 4.281'. 1 "τι αγα

θους και τουηρους νιι1ι:. ιι.ο.ῇβ '.|ι. @ιι-ι.

Οι·ι..8ιΗο1. Ποια. Ο!. 8. 67. Ικα. 147.

Το". οι". Μοτο. 1ν.86. ι1ο του. σοι. 811.

0,49. ΙΜ. 11. σε". 68.”. 686.'. 111. 885..

ιν. 5081..

2110. 819. Μι. 80811. 1 45. "τι του. και αγ., και βριχιι] ω Ε..

- ουχι και οι τελωνιιι ουτως] 1518 0111111 08

Βι·ι·.Οι·ι.

- ουτως 1)Ζ. 88. Ιι.&. (8γι·.οιτ.) Μιιιιιιι1ι.

ν1Σι1ι. ε:ιηιτ.2-18. ιι$188.1:το αυτο ιΐ.

ΙΣΠ... ι·ι:1. (ν1ι1.1.αι:.τ1.88). 1 τουτο 1.1

Με να1ι;. ιι.ο.ι:$17'1.Ι. 1 Μαιο 9'. @τι

Ι'ει.8:Πι:1. απο. Λι·ιιι.

47. ιιιΞιλφους ΒιιΙ)Ζ. 1. να1ι;. ιι.ιι.ι:.[ϊ'.1.

8ντι·.0ιι..8ιΡιπ. Μιιιιιιι1ι. 21·:ι1ι. 0η”. ι

248. 1 φιλους ΕΔ. 88. ΠΟΠΗ!. τι.. 6

5)·ι·.Πι:1. Ποια. Δι·ιιι. βεί 182.

- ιθνικοι 13112. 1. 88. να18. α.ο.ι:.“ϊ'.

ρω· Βιιτ.Οιι.8:Πο1. Βιιι·.Ηἰει·. Μιιιιηι1ι.

@θα (1ιιρι·.2-18. Ζω! 122. | :τιλωνιιι

:. Ι..ι·ο1. ιι. Βνιι·.Ρια.(8:Ηι:1.818.)Οοι1ι. Ι

Ι Απο. 1 ιιι1ι1. οι ροι:ι:αι.οτιιε Λι·ιιι. '

1). το!.

 

η'.|ι.Ι.

819. (σαι. προοιυχ.

οοιιιιιι.)

' ο

47. το αυτο Β.ΒΙΙιι.Βἰο.1)Ζ. 1. 88. ΜΙ).

ιι.ἰι.ι.°|!'.9"2' Βετο. (Μια.

Δι·ιιι. Δια. (:ηιιτ. 248. 1.4 122.1:οιυ

ταις ς. Ι..ι·ο1.|ι. Βιιττ.Οιι..8ι:Ηι:1. Μοιιιρ1ι.

«18. ως Β.

ἶθ2.8Βῦ. Οτί9.1.888·.68μ. 11.26'¦. Ευ..

1).Β. 10-11!. | $ωιτ·ιτιρ 9. 1). τι”.

- ουριινιος Β1)!21.. 1. 88. 19111”. Μις.

Παρα”. Βιιι.11ι:1. Απο. ν1Σι.1ι. Οι·ἰη. 1.

528.. 8111.. 11. 81.111. αγρια 248. | ιν ουρα

νοις Ι)..| :ιν τοις ουριινοις 9. Δε'. "1. ἐ

ο.ο.ιί.η..|ι. Βιιτι.Οτι.&1.°ει. (Ποια. 792. .Βιμ

122. 1 [Μιιιιιιι1ι.]

1. προοιχιτε] ιιι1ι1. δι 21.. 1.88. η'. @τι

1':ι..διΗι:1. Μιιιιηι1ι. 21:88. 1 σουτ”. Β:

οιι!. Η.. ι. οι. Η. ΟΙι:ιτι.626.

νιι18. ιι.ἰι.ο._|ἶ1['.|ι. δικο".

απο. Λιιιι. Πει. 820'.

- δικαιοσυνην 131). 1. ΥΜΕ. αὐτῇ".

Οι·ἰ9. ΙΜ. ιν. 512.. Η". 6211'. 1

: ιλιημοουνην €. 21.. 88.ιο1.[..Ιι. @τα

οι·ι..ι11:11ι:1. Μιιιιιι›1ι. (Να.) θα”. Λι·ιιι.

α1ῦι1ι. (5)·ι·.Ρει. απο. ιι!. δ)·ι·.Πιιιι·. οιι.

νοι:αιιι ιιιιιιιη›οε1ι1ο και. 1 οι 2 Βιιι·.ϋπ.)

› - θιιιθηνιιι] οποια. μη Δ.

1 - τοις ΒΕ. τω. 1 σαι. 1). 1. 88. (111818 2).

·ιτοιης] ποιας 1.1.1.

 

«1.1. 81112111! ο!. ' ·1ἶ. 01.8"118101 οι.: Οια. Μ. Δια

2. Με” τι. .

Ι 1 15



-- Ή μ.-.-ε--..



ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. τι 8.

Β Ο» (2).

Ι. [12] Δ.

1. 88.

ΗΟΜΜ]Π'1

ΒΧθ

5 που.

5ο

Ρ 13ο. "ιο-4.

ΙΟ. “Ούτω

σε Ο

ποιοῦσιν έν ταῖο συνα·νωγαῖτ καὶ ἐν ται;` ρύμαιο, ὅπω9

δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ανθρώπων· οὶμ·ῆν λέγω ὑμῖν,

απέχουσιν τὸν μισθὅν αὐτῶν. 35σοῦ δε ·π·οιοῦντω`

ἔλεημοσύνην, μὴ γνώτω αριστερά σου τι ποιεῖ ή

δεξια σουζ 4' ὅποκ έ;; σουτ) ἔλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ·

και ο πατηρ σου ο βλεπων ἐν τῷ κρυπτῷ "αποδώσει

σοι.*

845$και ὅταν 8·ιτροσεύχησθε, ουκ ἔσεσθε|| 2ἔκ” οἱ

υποκριταί, ὅτι Φιλοῦσιν έν ταῖο συναγωγαῖτ καὶ ἐν

ταϊο ·νωνίαιο τῶν πλατειῶν έστῶτεσ ·προσεύχεσθαι,

ὅπου: ΐΦανῶσιν τοῖο ἀνθρώπων ἀμ·ι)ν λέγω ὑμῖν,

Οά·ιτέχουσιν τὸν μισθὅν αὐτῶν. 6συ δέ, ὅταν προσ

εύχΠ, εἴσελθε ει; Η. ταμιεῖόν σου, και κλείσω· τὴν

θύραν σου ·ιτρόσευξαι9 τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυ·πτῷ·

καὶ ὁ πατήρ σου 6 βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ αποδώσει

σοι.+ .27 προσευχόμενοι δε μὴ βαττολογήσ·πτε, ιὅσπερ

οι εθνικοί· δοκοῦσιν γαρ ὅτι ἐν τῇ πολυλο·νία αὐτῶν

εισακουσθήσονται. 8μπ οι” ὁμοιωθῆτε ...ύ-ωσ- οἶδεν

γαρ ὁ πατα» ὑμῶν ῶν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμῖν

αἱτῆσαι αυτόν. 9 ούτω: οδν προσεύχεσθε ὑμεῖτ' 51) Πά

τερ ἡμῶν ό εν τοϋ οὐρανοῖο, αγιασθήτω το όνομα σου·

10 ελθέτω ή βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημα σου,

:οτ εν οὐρανῷ και επι 368· 11 τον ἄρτον ἡμῶν τὸν

Μ ενποαο;ἰε οι Μ Νώε, οι Μπο

τΜοοππιπ πο ποιπὶπἰΜππ. Λτποπ

:Πω ΜΜΜ τοοοποτππι Μοτοπ

‹Ιοιπ οποιο. = Το οπιοτπ ίιπ:ἰοπιο

οΙοπποηπιαπ πο Με". δω..."

πιο. "...ο ίποἱοι “σκατα πιο,

^ οι οἱ: οΙοιποεΕππα ιππ ἰπ ω..

οοοπιΙἰιο: οι ροιοτ "πιο σοὶ πω

ἰπ οΜοοπ‹Μ.ο ...πιο ΠΜ.

8 Ε: οπιπ οποια, ποπ "Με

εἰοιιι. Μ·ροοτπ.ιιο. σοὶ ο.πποπι Μ

η·ποαοειο οι ἱπ ππι;πΙἱο ρΙοιοο

ι·ππι πιππιοε (ιι-ΔΝ. οι νωοππωι·

πιο ποιπιπἰΙ›πο. Διποπ Μου νο

Με. το‹:οροι·ππι ιποι·οο‹Ιοιπ οποιπ.

6 Τα πιιιοτπ οΜπ οι·πΜε. Μπα ιπ

οπΜοπΙπιπ Μοτο. οι οΙππεο οιιιἰο

“ιο στο ροετοιπ ιιιιιιπ Μ @πουπ

ι|ἱιο: οι ποιοι· πωσ ηπἰ νΜοι Μ

πΙ›οοοπιΗιο απο... ΗΜ. '' αν.»

Οι·ππιοο πικαπ ποΙἰιο ιππΜππ

Μιμή ποια οιππἱοἱ; πωπω οπιπι

φπα ἰπ ιππ!ιἱΙοοπἱο οπο «εποπ

ι:Μιπιπτ. ' ΝοΜ.ο απο Μο"...

Μή εἱο: “Η οπἰιπ ποιοι· "που

οπἰοοο ορο· οἱ: νοΜο ππιο οποιο

μια” οπιπ. ° Βία απο νοο

οποιο... Ρομπ· πωπω· πιο ο: Μ

οποΙἰο. ωποιΜοοιπι· πωπω ιπ

πι·π; Η πόνοπἰπι το;:πιππ "παπι

Μι ΜΜΜ." πω, Μπιτ Μ οπο|ο

οι πι και” " πωπω πωπω'.

επροτεπΜιο.πιΜοιπ 8ο. ποΜο

 

8. ταις ουμαις] απο. ταις Δ.

- υμιν] ότι Ζ ?

8. ελεημοαυνην] ρτοοιπ. την Ι..

4. ἡσου ἡ ιλημ. 1382 (Μ.) Ι.. Ι. κι'

ἡ ολιημ. σου ή 1). ¦ ή σου ιλοημ. 88.

(στα. ἡ Δ).

- αποδωσιι] +ρτοοιπ. αυτος

(τω.) ΜΙ. Ιι. 87ττ.Ριπ.8ιΗοΙ. Ι οιπ. ΒΖΣ..

1. 88. ΕΠ. ΎπΙα. α.ο.οί!".9'.Ι. 8”.

ο". Ποιπρο. Οοιο. Δ.τιπ. Σεπ. Οτἰο.

ἰν.258°. φοβο".

- σοι] συ Κ. " μπα. εν του φανερο €.

Η (νία.) το!. α.!ι.ο.|ῖο'.Ιι. ενττ.Ρ"..8ι

Πο!. 80011. Απο.

88. νπΙ8._#".&. @αποτο Μπομπ. Οτίο.

Π. 856€ (Μ88.)

5. ·ιτροσευχησθι ουσ εσεσθε Β.ΒΕξυ.ΒΙο. 2.

Με. (προσευχεσθε Β.ΒοΙι.) ΎπΙα. α.ο.‹.·.

_/!'.ο..Ιι.Ι. (οιπ.τοπ.5. 6. ο'.) 8στ.ΒοΙ.

Με. Μοιπππ. 'Ηπα @πιο Αππ.Μ88.

Μ. Οτίο.ἱ.227°. ' 1 ετροσευχο ουκ οσο

9. 1)Ι.Χ (πιτΜ.ει ίπ οοιπιπ.) Δ((ἱτ.ποπ

ΙΜ..) το!. 5νττ.Οπ.Ροι.8ιΠοΙ.αι. (Απο.)

- ὡς ΕΒΖ. 88. ' :ὡσπερ €. 1.. το!.

ο,... ι. σου.

- φιλοιισιν εν ταις ανναγωγαις και ιν

16

ταις 7ωνιαις των πλατειων ὶστωτις

προσευχισθαι ΒοΖ. το!. νοΙ8. 1:_#'.

81". Η::!. Παπ. Ατιπ. 8301. ο,... ί.

227€. (οποιοι απο. . .. οι οτοπι @αποτο

8:Ροι. Μοιπρο. 'ΠιοΙ:ι.) | φιλουσιν στη·

ναι εν "τις συναγωγαις Και 88' "'- μου.

τ. τλατιων “τοσες και τροσωχομινοι

Ι). Ι.. οι., πιο. α.ο.ι:.ιβ).

5. ἱστωτις] οτπ. Κ.

- όπως] ΜΜΜ. αν 9. Δ. το!. Ι οιπ. Β.

Εάν.Βιο.1)ΖΕ. ι. πο. Κ. Με... 22%.

- αμπν] στο. 8ντ.οπ.

- υμιν]το.8ά.οτι €.Ι..τοι._|. Οτίο.ἰ.827'.'

οιπ.ΒΙ)ΖΧ (νἰιἰ. ο προιἰο). Ι. 88. νο!! οι.

ι...σῳν.. Απο. πιο.. (9'. σκοπια. 5, 6).

ο. εισιλθε] εισελθων Δ.

- ταμιιιον Β.ιΖΧ. Ι. 88. το!. Οτἰο. Μ.

488'. Επι. ίπ Ρο. 887". ¦ ταμειον ΒΙ.Β.

Οτἰο. ἱ.227'·

- του ποστ σου] οιπ. Ι). 1. μια.

·- αποδ. σοι] +ΜΗ. εν τοι φανιροι 9. Η.

88. το!. α.ο.οα'.|ι. 8νττ.Ρ.2.8ιΠοΙ. 0001.

Απο. ΔΜι.|οιπ. Β1)Ζ. 1. νιι'α.π'.ο..|ι.

87:13". δ_γτ.Ηἱετ.. Μοιπρο. ΤΜ:Β. θα.

ἱ. 828.. Μ.428-. Επι.. Πι Ρο. 887". 08".

πιο... ΟΙ. ο. 55. Η!. 1848.

ΠΧ='.-

διο. ' σαι. ΒΙ)Ζ. 1.

ευρα 817.

" Τἴ-›
'

οι·€·‹ι·ι;_› Ε ·
:Η). 7 αν Άι" 'τί

7. βαττολογησητε (2)Ε.τοΙ. Οτιῇ.ἰ. Η!!!

288..! βατταλογησητε Β. ιβλαττολογη

σηται (πιο) Β.. (-ταλ ~") ι βατολογ. ΕΟ.

8]τ.ΠοΙ.ιπε.(Β·.(ΜππιΧ.88).(...τολ.2).

- εθνικοι 1)ΖΙΔ. Ι. το!. εΥπ.τπ.οπο.

τη'. Οτίο. ἰ. 228.. ' υποκριται Β. 81130".

(Μπι 88).

8. γαρ] σοι!. ὁ θεος Β. 'των. ¦ Ποια”,

Ι)ΖΣι. Ι. 88. το!. Μοπηπι. νν. Οτἰ9.ἱ.

204.. 228-.

- ὑμῶν] ήμουν Π. ' πιω. το αν] ουρανοις

Χ. οποΙοειὶο ενιαίο!. απο..

- αιτησαι αυτον ΒοΖΣ.Χ. το!. νι'. Οτίο.

ί. 204.'. 226.!. 2'.Ξ8-. | ανοιξε το στομα Π.

›. (ά Μαι).

10. ελθετω ΒοΖΙ.. καὶ. Οτίο. ἰ. 226( Επι'.

ἰπ Ρο. 5408. ἰπ Εικ:.2-Η. | ελθατω ΠΔ

ΠΟ.. (Μο.πι Χ.·ω).

- ώς νο,8.!!".9'.μ. εορτ.205.8ΙΙ. Πι!.

. 477.. | οιπ. 1).. ...στο

-- γης] ·|επι·οοιπ. της ε. Ι)Ι.Χ.το!. Οτίο.

ἱ.228'. Ειιο.ἰπ μια. πρ.Μοὶ 201. ' οι".

Β.Βοἰι.Ζ. Δ. Ι. (Μπι 88). οι"... 598.

(τω.) 0τἰο. ἱ. 240°·"·(!οτ.) 24μ.

 

ο. "οκ". Ο!. ' στο πιο Ο!. ' ?. οποσ Μ Οι. '

8. «πιο οποσ οι.





νι 20. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

για.. α. ι.. ο. ι.

. ο. ο. ιι.

Β που.

" Ιου. πιατα'.

Ή!)

λ

θησαυρουι· έν ουρανου
3 | ` # θ ' | 3 `

αιρανιζει, και οπου κλεπται ου διορυσσουσιν ουδε

Ι Ι ` σ Α | .' 1

επιουσιον δω· ημιν σημερον.·

όιρειλήματα ἡμῶν, τοι· καὶ ήμεῖι· 8οιιρήκαμεν” τοιι· όψει

λέτοιιι· 13καὶ· μι) εισενέγκρι· ήμαι· εὶι· πειρα

σμον, αλλα ρυσαι ημιῖι· απο τοῦ πονηροῦ.λ Η'Εαν

γαρ οἱιρῆτε τοῖι· ανθρώποιι· τα παραπτώματα αυτών,

αφήσει καὶ ὑμῖν ο πατ·ι)ρ ὑμῶν ο ουράνιο;" 15"έαν

δε μι) αφή" τοῖι·λτ ανθρώποιι· τα παραπτώματα

αυτών, ουδε 6 πα·ι·ι)ρ ὑμῶν αφήσει τα παραπτώματα

ὑμῶν.π

85 16°,Οταν δε ν·ηστεύ·ητε, μι) γίνεσθε : "8 οι υπο

κριταὶ σκυθρωποί· ἀΦανιζουσιν γαρ τα πρόσωπα

αὐτῶν, δπωι· ιρανωσιν τοῖι· ἀνθρώποιο νηστεύοντει··

ιὶμι)ν λέγω ὑμῖν, γοι·π·έχουσιν τὸν μισθὸν αυτών. Π σι)

δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου την κεφαλι)ν καὶ το πρόσ

ωπόν σου νίψαι· 18 δπωι· μι) ιρανῇι· τοῖι· ανθρώποιι·

ν·ηστεύων, αλλα τω πατρί σου τῷ ἐν τῷ :κρυφαίω-||

καὶ ὁ πατήρ σου δ βλιἔπων ἐν τῷ 2κρυφαίω|| αποδώσει

σοι.9

38199'Μι) θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυρου; ἐπὶ τῆι·
κι αν λ ` ε- 1 Ι ` Ο, |

_ για, οπου σοι· και βρωσιι· αιρανιζει, και οπου κλεπται

": διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν· 20 θησαυρίζετε δε ὑμῖν
να 9'' ο' ν ` ι: -α

οπου ουτε στα· ουτε βρωσιι·

3 ` οι ' ··· ` -. . . .

και αΦει· ημιν τα ιισδιοι " οι. διιιιιιι.ο ποιου δο

που ιισειτιι. εισαι. οι τισ: διαπαι

ιιιιιυ δοιιιιστιιιιια ιισσιτιιι; Η οι

ιιι: ιιιδιιι:ιιο ασε ιιι ιοαιιιιιιιιποι·π.

ουδ απο” που ιι ιιιιιιο. " “Η Μ

δι οιιιαι διαιιιιοτιιιο ιισιπιιιιιιιισ

μοι:οαιιι οστιιαι. διιιιιιιιιι οι το

τι. μποτ ποιοι· ι:ιι.ιιιοοιιο @Με

ι·οιιιι·ιιι '8 τι ιιιιιιιαι που διαιιεο

ατα ιιοιπιιιιιιιιο. ιιοι: μια." νοιιι.οτ

διιιιιι.ι.οι. ροοοιιιιι τιποτα.

"' ω· "Μ Οιιαι ιιιιιοαι ιοιιιιιιι

Με. τισιιιο ατι ιιιοιιι ιιγρσοτιιιιο

Μαιου; οκιοτιιιιιιιιιιι οιιιιπ του"

απο; ια. παταω". ιισαιιιιιιιι.ιιι πιο·

πουτσο. Αιιιι:ιι ιιιοσ του. ιιιιιιι

τοοοικιι·ιιιιι ιιιοτοοιιοαι ουσια.

'7 Τα ιιιιιοαι οιιιιι ιι:ιιιιιιι.ιι. ιιιιιςο

αιμα ιιιιιιιι οι σου" “απο αυτο;

"' πο νιδιιιιτισ ιιοιιιιιιιιιιι.ιι απο

πιιιιιι εοδ ματι ιιιο ιιιιι οιιι ιιι

ιδικοοιιδιισ: οι. ποιοι· :απο "το

νιδοι ια ιιιιεοοιιδιισ τοδιιοι τινι.

"' :ιωιω ιιιοιιιιιιτιιιιτο νοι›ιο

ιιιοοιιιιτοο ιιι απτο. ιιιιι “απο οι

ιιιιιιιι δοιιισιιιι.ιτ. [οι] ιιιιι οι."

οιιοδιιιιιι. οι Γιιτιιιιι.ιιτ; ω ΜΜΜ

ι!ιοοιιιιι·ιιιιι.ιο ιιιιι.οαι νσιιιο διο

εαυτον ια ι:ιιοιο. πιο ποσοι: οτιιιισ

ιιοιιιιο ιιιιοιι δοαισιιιιυ·. οι. ιιιιι

ι“ιιτοο που οιιοδιιιιιι ποι: ιστοα

 

Η. αφηκαμιν Β2. Ι. Για. Γοτ. ΙΩΝ..

8)·ι·.Γει. Οι·ἰα. ι.

Ό(Ε)ΔΕ.|ξαιριιμεν €. 0. τοι. (Μια 33.)

απο. Δια. Ιι.ο./!!.σ·2·|ι. (πιο α).

8]τι·.Οτι.8ιΗοι. στα. Δι·ιιι.ΖΕΙ.ιι. ( στα.

ι. 255”. αν". 205. (ι·ιδ. 1.ιιο. κι. 4).

[Μοαιριι. Τιιοιι.]

Η. πονηρου] τιιδδ. οτι σου εστιν ή βασι

λιια και ή δυναμις και ἡ δοξα ιις τους

αιωνας <_τ. Ι.. 88.ι·οι. _|ῖυ'.(ιιρ. Βουτι

ι.ιοτ.) 8)·τι·.(Οι·ι.)Ρει.&Ποι. Β_γτ.Πιοτ.

Ποιο. Δτιιι. απο. (5)·ι·.Ωτι. σαι. και ἡ

δυναμη). | οδδ. ιιιισδ ιιιιιαι οι: ι·σιιιιι· οι

ρστοπιιιι. ιιι ιιονιιαι ποια, των. ' ιιδδ.

οποια-αι ο". "οι νιι·ιιιο ια εαοοιιιιι ποσου

Ιοι·ιιιιι. |ι. ι σαι. ΒΒΖ. Ι. νιιις. αὐτά".

Μ. Μοαιριι. Οτια. ι. 227.. απατα..

(οι. οι 27!. 272). τι”. ιΙο Οτιιι. 8 (πια

"και ·· αδ δοι·οιιο πω ιι πωσ" ιδαν

ιιιισσι). ενια. 205. Η `ιιιδδ. αμην €. 1.. Ι

33.ι·οι. νιιι€.6'Ι. γτ Εγττ.()τι.8ιΠοι. Ντ. Ϊ

πιο. Τασο. Ποια. Απο. που. (:_υρι·. ι

305. ' στα. ΒΙ)Ζ. ι. ΑΜ. Τα. ΙΙιιτ·Ι. Ι ".αλειψαι] -ιρον ι).

Ετσι. ο.ι.ι.ρ·ῳ.ι.ιι.ι. 8)·ι·.Γει. Μοαιριι.

στις. ι. 337..

Η. γαρ] στα. 1)"...

Η. και υμιν] υμιν και Η.

- υμων] ήμων Ε..

- ουρανιος] πάει. τα παραπτωματα ἰιμων

Ι.. νιιια. ι:.8".9'·3·Ι. Μοαιριι. 8)·τ.Πιοι·. .

Λται.Πει:. ναι.. Ειικ.ιιιΓιι.35'. ι σου· Ι

1

ι

ι

327..252-. | αῷιομιν

σα, ΒΠ. το!. εγτι·.0τι.Ι.'ει.8ιΠοΙ. αθώο.

'Νιου. Οοι.ιι. Ατπι.Ζοιι.

Η. τα παραπτωματα αυτων 13.81* 33. τοι.

- ιιμων Η] ιιδδ. .ι ουρανιος Μ.

- αφησα] ιιδδ. υμιν Ι). νοτια. α.ἰι.ι.·φ

πιο. Βγτι·.0τι.Ρει.&Ποι. λΙοπιι·ιιι. 'Νιου. :

Δι·αι.ι σοτιο·α.Β.ιΙ.. το!. ιδιο. σου. απο.

16. ως ΒΒΔ. Ι. ' :ιιισπιρ 9. Ι.. το!.

1 - σκυθρωποι] σαι. 8)·ι·.0ιι.

-- προσωπα αυτων ΗΕ. το!. ¦ προσωπα

ἱαυτων Βου!).

- οπως] ιιδδ. αν Δ. ι

- υμιν] ·ιιιδδ ότι σ. αιωνας. ι:$".η'.¦

σαι. Β!). 1. α.ο./Πι.ηι. Λται. Δια.

ι Με.

ἐ
ι

- το ποσο. σου ναναι [που. και] ιιιιιο .

' αλιιψαι 8γττ.ι:α.ι1·ι.ι. !

Ι !8. ιιπως] ινα Π. ¦

:

!8. τοις ανθρωποις νηστευων ΗΕ. ι. 33.

τοι. | νηστινων τοις ανθρωπας Β. |ι.

- ιν τω Η] σιιι. τιμ Η..

- κρυφαιιρ Μο 131.). Ι. (ιτρυφια Η .ι)..)|

:κρυπτιρ ια. Ι.. 33. το!.

- ιν τω 20] σαι. τοι 1).

. - πατηρ σου] σαι. σου Δ.

' - και ο πατηρ σου ο βλεπουν ιν τιρ και

@Μ 8γτι·.(.]τι.&ΠοΙ. Μοαιριι. του.. ι στα. 2.. υιδ.

0οι.ιι. Λται. πιο. ' σαι. 1). Ι. νιιια. - αποδωσιι σοι] ·ιτιδδ. ιν τω οανιρηι σ.

α.ο.8".ιι'.ιι.|ι.Ι. 5γι·.ι.*ει.. α.!ι.ο.α'.|ι.|ι. Απο. ιιι ουδ. ουδ».

Λάο. ' σαι. ].Π)[.. Ι. 33. (Η(Μ$υνι'.

νιιιΕ.[1)".Ι.πι. δ)·ττ.οτι.Ι.'ει.3:Ποι. 8)·τ.

Πιοι·. Μιιιιιιιιι. σου. Λτιιι.Ζοιι.

Η). θησανριἔιτι] -σιται Η.

· - υμιν] ιν υμιν Δ.

- αφανιζιι Εισαι. .537. 573. ¦ αφανιζουαιν

Η.. οι·ιο.ιιι.ο:ιο··.

κλιπται] πιω. και Πι'.

20. οι] σαι. ι·.

ουτε τη ου Η.

ουτε βρωσις] σαι. δ)°τ.οι·ι.

ουδε] και ι.

 

1.2. που ιπδιιι::ιπ Η. Ι :κι ῇη_ ...τα Απ,... Οι '

Η. ιιιιιιιιιοι. 'απο οι.

4 10. Οια. κι “απο στα) και.

ι ια. ιιπροτιιιιιιι οι. ι

Ι)
ι

Ι?





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. τι. 21.

Β τοι

Ι. Κ] Δ.

1. 88.

Β οιττιισιιτ‹τ.ι

τα:

Ε

 

22. ἐστιν ο οφθαλ

το. πιο
- Βιι. τ τ :84 -88.

τι Ι.ιι. Μισο-οι.

.; των.

ΊΙτ

Ή."

κλέπ·τουσιν. οπου γάρ έστιν ὁ θησαυρότ ;
ν ` ' τ ο 'τ

εσται και η καρδια ισου.

απο 8 το

87 7 8 Ο λιἱχνοο του σώματότ έστιν ὁ όψθαλ·
Ι το τ- ε ε με '

μοι" εαν σὺν ο όφθαλμοτ σου απλουτ ή, ὅλον τὸ
τι | ` ν 2; ο` ι τι ο ι

σωμα σου Φωτεινον εσται· εαν δε ο οφθαλμοτ
κ α· ..

σου πονηροο η, ὅλον τὸ σωμα σου σκοτεινὅν έστω.
` .- ο |

εἰ οιὶν το Φωτ τὸ εν σοὶ σκοπο έστίν, τὸ σκόπει

Ι

ποσον ;

ι88 2 ὶοὐδεὶο δύναται δυσὶ κυρίσιο δουλεύειν· .3

` Κ ο ε

γαρ τον ένα μισήσει καὶ τὸν έτερον αγαπήσει, η ενδτ

ανθέξεται καὶ τοῦ ετέρου καταψρονήσει. οὐ δύνασθε
το δ τ ε ο σε τν ε::," ο Α | ο .

θεω ουλευειν και ιμαμωνοι. δια τουτο λεγω υμιν,

` Α Α .- ο λ κ

μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τί|ιροἱ·γητε υγ τί πἱη·τε3
.ο ο σα ν ο Ο Κ .

μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε. ουχι η ψυχη
ρι| _ Α- στο Δ

πλειον έστιν τηο τροΦητ, καὶ τὸ σωμα του ένδιἱματο9;
26 Ο | Οι Α τ

εμβλεψατε εἱτ τα πετεινιὶι του ουρανου, ὅτι ου σπεί
Π `

ρουσιν ουδε θερίζουσιν οὐδὲ συνοἱγουσιν εἱτ ἀποθήκα9,
ε Χ ε- ε ο τε

καὶ ο πατηρ ὑμῶν ο οὐροἱνιοι· τρέφει αὐτά] οὐχ υμειο

μαλλον διαφέρετε αὐτῶν; “,7 το δε έξ ὑμῶν μεριμνῶν
Ι .ο ο ` ` ε ι να σε

έ8υναται προσθειναι επι την ηλικίαν αυτου πηχυν ένα;
` ` Β | | Α , `

και περι ενδυματοο τι μεριμνατε; καταμαθετε τα
| το Ο στο σε 6 στο

κρινα του αγρου, πωτ °αιἱξανουσιν· οὐ κοπιουσιν ουδε
τθ 0 99 Ι ` ε τι· τν τ Χ ` τ Ι

νη ουσιν· λεγω δε υμιν οτι ουδε Σολομων εν παση
.- 8 | ο - | . Α | Έ :30 , ` `ι

τη οξη αυτου περιεβαλετο ωτ εν του·των. ει δε του
| Α 8 πιο

χορτον του αγρου, σήμερον ὅντα καὶ αἰἱριον εἱτ κλί

|| Ω Α

σου, εκει

| ε

βανον βαλλομενον, ο θεὅτ σὅτωτ αμφιέννυσιν, οὐ η

πολλῷ μαλλον ὐμιἱτ, ὅλιγὅπιστοι; '” μη οιἶν μερι

τπτ. 8' πιο οτιἰτπ σει. "τσουπ".

“πιο οι σει. οι. σοι· τουτο.

" Μι ω Έ.ιιοοτπο. οοτρσττο οτι

ποιοι". ει που σοιιιιιο ιιιιιε

ειτοριοτι. ισιιιτο οσηιπε ποιοι

Ιποπτιιιπ στο; " οι ιιιιιοτο σοπ

Ιιι: "πιο ποσπο.πι Μοτο, τσουπ

οστριιο τουτο ιοποι.ιτσειιτπ οτιι.

οι απο Ιιιτοοιι ποσο το ιο σει

ιοποιιτιιο οσοι, ιοποστιιο ι.ιιιιιιιι.πο

οτιιοι.

Ή μυ ω Νοπισ ιισιοει ι1ιισοπιι

πουτσο. εεττιτο: σοι οπἱτο οποιο

ποιο οποιοι οι. ιι!ιοτιιτο τιποτα,

απο ιιοιιττι οποι.τοοπτι οι ο!ιοτιιτο

οσοιοπιοοι. Νσο ποιου” οι..

εοττιτο οι τοιι.πιστιιιο. '8 “δω

ΙιΙοσ ι!ἰοσ τουτο. πο τσΠἱοἰιἰ πιο

ππιτππο τοοιτιιο σπιτι τοποιΙιιοο

οι. ποσοι: οσττιστι τοπιο ποιο

ἱπιιιιιιτπιοι. Νσοπο τιπτο·πι ποιο

σει. αποτο στοα. οι οσττιιτο μια

οτι. οποιο νοειιτοοπιιιττι? ἱ- Πο

οριοτιο τοΙιιι.ιΙτα οιιοΙι. ιιι.ισοτιιιτι

οσο εετιιιιι ποιιιιο τοοιιιοι ποσοι:

οσοστοΒο.πι το Μιτου.. οι. μποτ

νοτια οιιοΙοειτο Μπουτικ πσοπο

το: που” απο απο πιο ?

'' Ωστε οιιι.οτο νοειτιιτο εσετιιιοσ

ποιαν. ιιι.Ποοτο το οιιιι.πτιιοι οποιο

οπιιιιιιτο οποιο? " Ετ. τισ νοια

τποπισ απο οσΙΙιοἱιἱ απο Οστι

οἱιΙοτπιο πιο απο ηιισττισιΙσ στο

εοππιι ποπ ΙιιΙ›στιιοι ποιου: οσοι:

Π ιΠοο ιιιιιοτο πιο. ιιιισιτιαιτι

οσο ΒιιΙσπισπ το στποι [απο πιο

οοοροτιιιι στο ποια ιιοιιιτι οτι

εαπ. ω οι πιιιοτπ ίιιοπιιτπ ποστ,

ποσο Μάιο οτι οι στοπ το πιο.

ποιο "που", που. στο νοτια,

οποιο πως” νσο. τοιοτπιιιο

που " ΝοΙἱι.ο απο “που

 

21. σου οτι Β. 1. (μια.) Β_γτ.ΠοΙ.Μ8.τος.

ΜοιπρΙι. 'των. του.. ?ετι.πι1ιιιιιτι.8.

Ουρτ.289.808.Πυμων 8. Ι.. 88.τοΙ. _|:

8γττ.(ῖτι Ρει.8ιΠοΙ. (τσιπ. Απο. (τισ.

Πιο. το. 84). στο. Οτἰη. το. Η”. 4504.

- και] στο. Β. Βου. | Οσοι”. απο.

Ι57°. 458°.

82. οφθαλμος Ι°.] Μι!. σου Β. νιι1ε.(:Ι.

α.6.ο!Ι.σωπ.Ι. απο. στο). ΙιιΙ.ἰἰ. 109€.

τον. Η”. 68”.

σωστα. Ι.. Ι. 88. το!. .απο _/ῖ 87ττ.0τι.

Ρει.8ιΠοΙ. Μοιοτιιι. Τοσο. (των. Απο.

Οιενι. 294. Επι. το Ρε. 84".

- ο οσθ. σου α·ιτλ. η Ι.. Ι. 88. τοΙ. Ι υ ο

οσθ. σου ιἱττλ. Β.

-- απο ιιπ.] πιω. ιι ουν το «πως το εν σοι Α".

28. πσνηρος η] στο. η :38.

24. ουδιις] πιο!. οικετης Ι..Δ(Οτ.) τιι1.Ι.πο.

το. 18.

- μαμωνττ Β.Βο|ι. ΒΔ. Ι. 88. ΕΟΚΜ8

ΠΥΡ. των. Βάι!. αν. Μοτοτιὶι. Απο.

απο. 577. 875. Οτἰο. τ. 78-68. ἱἰἱ. 168'.

278'. | Ιμαμμιονα τ. νιιια.Ο|. ι:.|ἶβ'.

οι. πιο». Ποιο. Ποπ. Ι88. στο”.

745".

1

25. η τι τττητε Β. 88. θα!. Βιι.του. ε./ὶυ'.|ι.ιτι.

Μοτορο. (Που.) Απο. στο.. ι. ΗΡ'.

(μηδε τ. τι. Εντ. το Ρο.2884.) ι :και

τι ττιητε €. Ι.. τοὶ. 8τττ.Ροτ..διΠο!.

Οσοι. Η στο. 1. νιι|ο. α.ο.η".ιι.Ι. Βιιτ.()τι.

του. Η". 681'. πιο. Ι.ιιο.:ετι. 22 .

ουχι ἡ ψυχη] οποιοι οοιοι στο".

26. ου] ουτε Η'.

αποθηκαι;] ιιτιιοιιι. τας Ι..

υμων] ημων Ι..

αυτων] τουτιον Η.

(για Πιο. :6. 84). ι

27. εξ υμων] στο. εξ Δ. ;

- μεριμνων] στο. α.|ι.|ι.υι. 8ττ.(:τι. Η”. Ε

688". | σωστα, να... ο./!".ηω· 8)·ι·τ. λ

Ρει.8ιΗοΙ.

28. αυἔανουσιν ου κστττουστν ουδε νηθουσιν

Β. (Ι). 88. [κοιτιουσιν στο οιιτο Β. 88 -ωοιν "η" Η'

Ι.] (88. νηοουσιν) ¦ $ιτυξανει ου σπιτια

ουδε νηθει €. Β. το!. στο. Βιιο. κιι.87).

88. ττεριιβαλιτο] περιβιβλητε 1..

- ὡς εν τουτων] εισαι “Η δΙτ.υτε.

80. αμουινουσιν [ο.

- αν πολλοι] ου·ιτω 1.] ποσοι Δ.) ιιιιο.πισ

νιιΙτ;. .ι.ι.ιωτι.9ι·ι-ι.

- ἰιμας] πιο!. Μισο 8)·τ.Οτι.

οι. περιβαλωμεθα] ·βα.λλωμεθα ο. |-βαλ

λομεθα 8..ι-βαλολωμιθα .τα Π. ...πιο

πιο.: Ιοοιισ αποτομο.

82. παντα γαρ τουτο] ταυτα γαρ παντα Δ.

- εθνη] πιο!. ιοττιιο 8τττ.Ωτι.8ιΡει.

- επιζητουσιν Β.Βιἱν.Β|ο. Ι. 88.' ζωτι

ζητει €. 1.. τα.

- υμων] στο. Ι..

- ο ουρανιος] στο. να”. α.ο.τ.#'.η'.Ι.υι.

 

'28. οοτοστιο υπ ω. απο” “του Η. Ι απο".

ιιιιιτι πιστα. Η. | 28. τοστ". ποσοστο Η. ι Μπιτ.

. ' 28. πια. οι". 2°. ί". ' 2ο. ΡΗΞΗ!. ατο. |

80. ιτισιτιοπο απο οι.

18



 - «--ι



`71Ι. 9. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

νωεΞέ·ἔΚ μνησητε λἔ·νοντεο, Τί ιριἱγωμεν, η τί πίωμεν, η τί

περιβαὲώμεθα; :Η παντα γαρ ταῦτα τα ἔθνη ξεπιζη

' τοῦσιν· οιδεν γαρ ὁ πατηρ ὑμῶν ὁ ουράνια· ὅτι χρη

Ίω ζετε]Τ τούτων απάντων. 83 ζητεί-τε δε πρῶτον την

Ι Α ο! ` Κ Ι ι οι `

βασιλειαν του θεου και την δικαιοσυνην αυτου, και
Π Ι ,

ταυτα παντα προστεθησεται υμιν· 8.μη ουν μερι

, ' `

μνησητε ει: την αιἴριον· η γαρ αὅριον μεριμνησει
Ο Α Κ .- 0 οι

*εαυτητ. άρκετον τη ημερα η κακία αὐτηι·.

5 Σ ΠΙ. ὅ

' 13η. 6:37-.ιο.

" Μακη»...

30 61 η Μ ` ι το κ ε- 2 ι '8 κ ι

η κρινετε, ινα μη κριθητε· εν ερ γαρ κρι

ματι κρίνετε, κριθησεσθε· καὶ ''ἐν αδ μέτρω μετράτε,

; ι ιι ε τι 3 τ ι τ ` ' ι κ

__ μετρηθησεται υμιν. τι δε βλεπω· το καρφοτ το
ι οι οι Α Α ' Οι οιί;" εν τω οφθαλμω του αδελιρου σου, την δε εν τω σω

' Α Α . τ τ ε

οφθαλμω δοκον ου κατανοειι·; "η πωι` ερειι· τω
ο το ' : ` ο η

αδελφω σου, Αφ” εκβαλω το κέρδισε· 8εκ|| του
' - ' Α , Α

οιρθαλμου σου· και ἱδοι) η δοκοο εν τω οιρθαλμιρ

, Α . η · Α

σου ; 5υ·ιτοκριτα, ἔκβαλε πρωτου 2εκ του ο‹ρθαλμου

` .

σου την 6δοκόν,|| και τότε διαβλέψειι· έκβαλειν το
Ι - - . Α

καρ‹ρο9 εκ του ὁΦθαλμου του αδελφου σου.

. 406Μη δῶτε το αγιον Τα. κυσίν, μηδὲ βάλητε

` ..ο σε

τουι· μαρ·ναρίται· υμων ἔμπροσθεν των χοίρων, μη

ποτε *καταπατήσουσιν|| αὐτῶι· έν τοῖι· ποσι.ν αὐτῶν,

και. στραψέντεο ρηξωσιν υμαι·.

4:].”*Αἱτεἶτε και δοθ|σεται υ - · - `, η μιν ητειτε, και

ετων εὑρησετε· κρούετε και άνω |σεται ὑμῖν 8πᾶο δι
-Ι.ιι.ιι:ο-ιο. . , η . 7 ρ

5ο

-5'

οι" ιΠι:οιποι. 1.)ιιἰιΙ τοοπι:ΙυοαΜ

"πιο αυτ φαι! ΜΜΜ" οι” αυτι

οροι·ἱοπιιιτ? 3' Ηπα: ιιιιιιιι οπι

πω μια” ἱποιιἰτιιοι: και. Ποιοι

ριιιοτ ποιοι· οιιἰο Με οπιιιιουο

Μπάφετ”. Η @πατάω οικου:

ρι·ἱπιυπι καποιο [δει] οι μαι!

ιἱο.πι ουκ: οι οπιιιια Με:: ποιοι

οικω· του”. 3' ΝοΙὶιο «παο οπο

:ΜΜΜ ἱιι οι·οοιιιιυπι: οι·ο.ιιι.ιιιοι

οοἰπι Με οοΗἰι:ἰιιιο στα οἱοι έρεε.

ΒιιΒὶοἱι σκι πιιιΙΜο Μια

' (Μι) ΝοΙἰι.ο ιιιιΠοοτο. οι ποπ

ἱιιι|ἰοοπιἱιιἰ: 2' Πι απο οιιιπι Με.

Μο ωοεω·ωιο ιιιιΠοαΜπιιοι,

οι ἱιι φαι ιιιουουτα "καιει τοπία·

Μαιου" που”. 3 (πω Ωω

ιιιιτοπι "δια Γοιιυι:οαι ὶιι οοιιΙο

6... Ποσα υπ. οι :Νήπιο ιο οοιιΙο πιο

ποιινἰιΙοο? ^ Αιιιαιιοπιοιὶο ικα

σπιτι ιιιο, δἰιιο οποιοι @πωπω

8ο οι:ιιΙο "κι, οι οσοι: "Μπι ο"

Μ οοιιΙο 8110? 8 Η]τροι:ι·ἰιο, οι”

ρι·ὶπιιιπι "Μαη δι: οι:ιιΙο ιιιο,

οι "πιο ΜΜΜ. οιι:οι·ο “καποια

οι: οι:υΙο πιατα ι.ιιἰ.

'' Μ· "0 ΝοΙἰι.ο απτο ιοικ:ιιιιιι

ΜΜΜ". ποσοι: ιυἱιιοιιι πατρ

ι·ἱιιιο ποια-ο απτο μια». πιο

Γοτιο ι:οποιιΙοοιιι οιιο Μάιου.

οιιιι. οι ι:οιινοτιἱ ιΠοτιιπιροοι

νοι.

'·' “η ·8·) Ροι.ἰιο, οι. @Μια νο

υἱο: ιιυιιοτἰιο. οι. ιιινοπἰειἰο:

ριιλειιιο, οι οροι·ιοτιιτ νοοἱο. ' Οια

1ιἐο οπἱπι σοι ροή: ιιι:οἰρἰι, οι

 

ο 8 .- λ | ` ' η . , ` Α

αξΤωμ ?μέαμα, ,αξια 0 | (873888 €Ρρ“3-κα, και :πρ φα οιιο.οτἱι Βοιωτια. οι ΜΜΜ"

ο. ωο.”ωω κρουοντι 8ανοιγεται. · η τι; +εξ υμων ανθρωποι, ον* πρ0Ποιατ. . Δια ιιιιιο αι οι:

87"'·οπ- ΜοΠηιιι. Οίται.578. ευρτ.2Ι0. ου μη καταδικασθητε Έ.. (ο μια. Η. 6. καταπατηαουσιν Β.Βιίμ.()Σ..'ί. 88. ]

840. 807. (νἰι!. Πιο. αϋ. 80). | Ποιιιτα.

11 8,τι·.Ριπ.8ιΠοΙ. απο. Απο. ΣΕΦ.

Πω!. Οί. 8. 85.

88. απαντων] οι". ενια-ι.

88. την βασιλιιαν του θεου και την δικαι

Μην αυτου Ι.. 1. 88. το!. νν. Ονρτ.

Ήθ.840. 807. ΜΙ. Η”. ' την δικαιο

απο” και την βασιλιιαν αυτου Β. ]

καποιο οι ]ιιιιΜοαι ο]ιιι ή”. α'.ιιι. ιτα

ιιιιαι ο]ιιο οι ]ιιοιἱιἰαπι ο]ιιο Μοπηὐι.

ΣΕΒ. την βασιλιιαν των ουρανιιιν και

την δικαιοσυνην στα. 579. την βαο.

και την δικαιο0. Ενα. ΕΕ. 880..

34. αυριον μιριμνησιι] μιριμνησιι ανριον

Δ.. "μια τα 2. Δ. το!. μου. ΒΤ.. σον.

(τα πιρι Δ).

- ἱαντης] αυτης ΕΔ.

- αριιτον τη ἡμιρα ἡ ι·αιιια αυτης] οι”.

0..

Ι. ιριθητι] πιω. μη ι·αταδικαἔιτι και

οτ).

8. μιτρηθηοιται Β.Βοίι.Ι.ΧΔ. Ι. 88.

1·:οκιιουν. Λικ. Για. Για. Το!.

α.!ι. 8ττι·.Οι·ι.Γοι.ὰΗοΙ. Μοιιιρ!ι. Απο.

ΣΕΦ. στη. ἱἰἰ. 888.. Πει. 0888.] Σαντι

μιτρηθησιται 9. νιι]8.(:ί. ι:$!.'.9'.ίι.ί.

ΗΜ. Πιο. νἰ. 88).

4. αι Β. Ι.88. (έα ια". Ι88). ¦ :απο

9. Ι... το!.

- οοθ. σου] και!. ὐιτοι·ριτα ικβαλε Δ..

5. ιι: του ορθ. σου την δοκον ΙΜΟ).

(-οοιιον και τοτε Με. 0. Ρο:: Νικαια”

:την δοκον ικ του οφθ. που 9. ΕΚ. το!.

Πεκ. 868. 1.0: ΜΒ. (τω. Βου. ΠΛΩ).

- οφθαλμου] αδιληιου Ε..

- ιιιβαλιιν] εκβα.λλιιν Δ.

6. διοτι] δοτι Ι. Μ8.

- βα.λητι] βαλλιτε Ι.. ¦ βαλατε Ε.

-- υμων] οιιι. Βγτ.Ωτι. ] στο"... @τι

Ροι.8.Ηι:!.

ισπιριιο

9. η] ΦΠ!.

μια.

83. οιιοοτιθ.ο απο οι. ] οιιι. Δα και. '

0Π'ΗΠιι οι. ' 84. οοοο οοΙ Ο!. . Μι! ιροι Ο!.

8. ι·οιιιοι.ιοι.ιιι· Η] 4. που. οι.

Σ-οωοιν ς. Ε. το!. £'Ιουι.848.

- ιν] σαι. 1. 88.

-- ρηξωοιν] -ουοιν 88.

Β. ανοιγεται

Μοπη›Ιι. (πιο. οι πιο.. ρα.. ικα! "αιι

Ιἰιοι· τοπικ" λαμβανιι οι ιἱιριαιιιι Ρετ

Β. Μ". Οτι. Ρετ. δι Πο!.

Γιιι.ιιτυπι.) 1ανοιγηοιται 9.

ΟΕΚ. το!. Μπι. @στα 654. (οι. να. 7).

Π.

- τις] ταιΜ.ιστιν ε... ΟΧ.τοΙ. νιιΙα.(α).

ΑΠ". που. @μια 78.|οπ1.Β..

Βάι. Ι.. Ειπα. δ.ι:.|ι. 8τττ.Οτι.Γετ.8ιΗΜ.

Μοιιη›Ιι. ΤΙΜ». (ιξιν Με 88. ?οιιι.ιιττιν

Πι απ·Ιιοιγρο?) Μάι!. γαρ δικο".

- αν] δι; Μ. ΜΜΜ. εαν 9. 1810. το!.

νωΗ.Πτ·.9ι.ι. ] ιιιΙι.Ι. αν [.ΔΚ.. ] σκι.

 

Μα:

Η)





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. να. 10.

Β ΟΠ!.

ΒΧ Δ.

1. 83.

1:‹ο›καεονω

πιο

ε

9 ΕΙΙ.628Ι

ὅ απο.

Έ

Ε

7 Ια. "με

Τ;

|

· Σο. ιδιας”.

Ή

5 Η ἑ

να

ι

Ι· απο. 8: ιο.

Μ. ΙΤ_|Ι α.!ι.ι:.9'. Μοπη›ὶι. ΤΙΜ» Απο. 1

(8τττ.οτι.Ρει.&ΠοΙ. ΑΜΙ. ΜΙ.)

9. αιτήσει (Β. πιο (Ο)Ι..λ. (αιτήσεις

Ο.) Ι :ιππική 9. Χ. ι·οΙ.

- ιπιιῖωσει] αντιδωσιι Ι..

ΙΙ). .η” και Μ. Ι.:ΙῖΙ. ΚΜ8. ΑΜ ιηναΙι:.

ω...Πτ·.9νι. 8)·τ.(Σττ. ΜοπηιΙΙ. ΤΙιοΙι.Ι !

και ε. οκ. το. 8γ·τι·.Ρετ.&Η‹·Ι. απο. Ι

- ιχθυν] ·Ιρτιιοαι.

Η”. Μα. επι· Οττ.Ι.°ει.8ιΠι·Ι. ΞΙἱὶΙι.Ι

στο. οι: Ι. 33. (ΜεταρΙτ.) των. Απο. (η

και .αν ιχθ. . αυτή: οπο. Κ. υπ. Μο” της.)

- αιτησει Β.1Μ.01.Δ. 88.] 1αιτηση 9.

Χ. το!.

ΙΙ. δοματα] δογματα Ε". Ι στα. 1). Απ.

και. Για. _/!'.9'.Ι. Ι Ποια”. καψω.

...αλαλ Ι οσοι αγαθα Ι.

- ύ 2°.] στο. Δ.

- εν τοις ουρανοις] ουρανιος Μ. δω”. 78.

Η. ουν] σαι. Ι.. εμαθα. Απο. (απατα,

8τττ.Ετι.&ΙΙοΙ.)

- αν] :αν Ο.

- θιλητι] θιλιτι ΒΧ.

- ποιοιοιν Π.0.Χ.

- οὐτως] στα. Ι.. πως. απ". 8τι·.Ωι·ι.Ι Ϊ

(Τοπικα. α.ο.|ή'·ηι. Η_νττ.Γ›ι.ΧΙΙοὶ. Π

?Ο

ο ο | Η υ " 9 Α Μ ` ι ο Ι

πατήσει ο υιο;· αυτου αρτον. μή λιθον επιδωσει
.- 0 .α Ϊ ' λ 2 ' | " ` ν , | '

η και ι θυν αιτήσει. μή οψιν επιδωσειαυ·

τῷ ; Η εἰ ούν ὐμεϋ πονηρά ὅντεο οῖδατε δόματα αγαθα

διδόναι τοϋ τε'κνοϋ ὑμῶν, ποσφ μαλλον ο πατήρ

ὑμῶν ο ἐν τοϋ οὐρανοϋ δώσει αγαθα τοϋ αὶτοῦσιν

αὐτόν; 12λποῖντα οὐν ὅσα αν θελήτε .ίνα 9ποιῶσιν

ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὐτωτ καὶ ὐμεϋ ποιεῖτε αὐτοϋ.

ούτω γάρ ἐστιν ο νόμοτ καὶ οἱ προφήται.

42 Η "Εὶσέλθατε” δια τῆι· στενής πύλήτ, ὅτι πλα

τεῖα ή πύλη καὶ εὐρύχωροτ 686. οὶ.πάγουσα εϋ

τήν απώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εὶσερχόμενοι δι'
1 0 14.6 :Η ` ο | ` ν τ 0 ` ε

αυτή;ν °τι στενή ή πυλη και τεθλιμμενή ή οδοτ ή

ο ` ο ι ο υ

απάγουσα εἰς την ζωήν, καὶ ολίγοι εισῖν οι ευρίσκοντε9

αὐτήν.

43ω Προσέχετε [δὲ] απο τῶν ψευδοπροῷήτῶν,

οῖτινεο ἔρχονται προι` ὑμιϋ εν ενδύμασιν προβάτων,
τι “ Α Α

ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι αρπαγερ. “' "απο των καρπιον

αὐτῶν επιγνώσεσθε αὐτούς· μή τι συλλέγουσιν απο

9οῖκανθῶν 2σταφυλας,|| ή απο τριβόλων σῦκα; 17οὐ
εκ | ) ` ` ` ·- ` `

τα· παν δενδρον αγαθον καρποντ καλους ποιει· το δε

σαπρὸν διἔνδρον καρποὐε πονήροὐτ ποιεῖ. 1” οὐ δύνα

ται δε|νδρον ἀγαθὸν καρποὐτ πονήροὐο ποιεῖν, οὐδὲ

` ιοι. - δι
ενδένδρον σαπρον καρπουτ καλοὐτ ποιεῖν. παν

αὐτῳ ;

ια. ..ω-..η οὺτως ια. ε)-τ.ιω.α.. ὶ

Η!. ιισιλθατε Β. Βι·|ι.ΠΙο. ΟΙΑ. | 1-θιτιτ. Με. τα. (και αι). '

- ὐτι] ηοὶιι καιω. ι·./!".ςΙ··· (Απο. 5 '

Μ88.) Ι ηὶὶαὶα ιι.ιι ΙΜ. Απο. ΖοΙι. @μια

806. Δία. 688€. Ζηλ Ι22.265.

- ἡ πολη Μ.58. νιιΙι,;. _/1]"."Μ· 8.".

Ότι.Ι.3ετ.8ιΙΙι:Ι. ΜΜΜ”. τα». Ποιο.

Απο. ΣΒΙΕ. ο”. [οι. ὶὶὶ. 853'. Ι υιιι. α. ¦

(ι.ι:.|ι.α..ι. Ρον. (ανετα. ΜΒ (πλατεια και

ευρνχωρος Μος απαγιι εις την απωλ.)

Οτἰο.ὶ.228'. ποσοι. Μοτο!. ()ι·ίο.|ιιι.

ὶὶ. 887-. Σια. ὶιι Ρε. 288'. (γμτ. 808.

Ηιι.ο:ιε=. Δια Ι22.265.

-εισιρχομινοι]φχομινοιι. πορινομινοι Ι .

Η. τι Βοοοττ.Βολ. ΕΣΑ. Ι". ΕΟΧΜ8

υν.νοΙε.(αΜωι.Μπωπι @τα ¦

Οττ.Ρια.8ιΗι:Ι. ΟοιΙὶ. Λι·πι.ΖοΙι. που.

ή αγρια 265. Ι :ὅτι ετ. Ι.Ι"(?οοττ. Μι ὶρεο

Ι Ρτὶαιο απατα) Χ. ΙΙ. οι. ΒΙΟΠΙΡΙΙ. Τοσο.

] (Μπιτ.) (Απα.:1Μ88.) ο"... ὶὶὶ.5.27”.

Ι

Ι

(800€.)

 

εαν €. ΧΚ.. τω. (αν

ποσο.)

(Μια 88.) "ιιιΙιΙ. ὅι Β.ΒΙ(ιι. ΤΙΙΟΙΙ.(ιψ.

Μι.)

ΜΙ. | -οι·ινιν απ.. - ή πυλη Μ88. νιιΙ;:. ο.ι·ώῇ".ο'·ὶ'· Η". .

- ή Μος ή] Μο. Β

Η. δι ΟΙ..τοΙ._/Ι 8)·τ.ΠοΙ. Μοπη›Ιὶ. απο]

ΜΗ. Β.Βι:|ι. νιιΙα.α.ο.ο.π'.9'.λ.Ι.οι. 5›°ττ.

Οττ.8ιΓετ. ΤΙΜ». Απο. ΑΜΠ. .Βια/Π.

οι. ΜΙ. Με”. 1245.. 1.0: Με.

ΙΙΙ. σταανλας Β. Ι. (·ληνας Ο.. ασ. Ιοοιἰο

Μπαμ). να”. “.ι.°,ωτω.ιι.ι. @πα

Οττ.Ρει.&.ΠιιΙ. Ποιο. (ΜοπηὶΙὶ. ΤΙιοΙ›.

κ·οΙ›ὶε Μαιο. φωτο εἰ μούσα

Μαιο ειπα μπασο. οιιαὶαιιὶιΙ

ΙορὶιΙοαι ροτι·ὶμι οὶ? Ι', Δια εἰ

Ρὶει:οαι ικιοι, ιιυπηιιὶι1 "προο

ιοπι ροττὶ20τ οὶ? '' Βὶ απο τι».

απο εὶιὶιι πιοΙὶ. οοει.ὶο Μπα ιΙοτο

ίὶΙὶὶιι νοειτὶε, ιμιιιοιο πως” μια”

νοειοτ οιιὶ ὶο οοοΙὶε οει ιΙ:ιΙ›ὶι

Μπα Ροιοοιὶοιι. εε. Η Μ· Μ

Οαπιὶο οη;ο αιὶιακ:οπὶηὶιο νιιΙιὶε

οι ίοοὶιιοτ νοὶ›ὶει ΙΙΟΠΙΙΙΙ(ΙΙΙ. οι. και

Ιὶιοὶιο 0Ι5: απο εει οιιὶαι Ιω; οι

ρτορΙιοιο.ο.

Η (3· '0 Ιαιτιιιο ρω· οοι;ιιει.οια

ρωταω: οοὶο απο μπαι οι. "αν

ι.ὶοεο να, οικω ιΙια:ὶι Διὶ ροι·ιΙὶ

"οποιο, οι. οιαΙιὶ ειπα. σοὶ ὶο

πιο" μια· ειπα. " Ωιιοπι ιιιη;ιαιο

φπα οι απο νὶα. φωτ: ιΙὶὶοὶι οιΙ

νὶιαιιι. οι οποια εαπ!. φα Ιανο

ιιὶιιιιι απο.

Η “οι "Μ Λι.ιοπιΙὶιο ο Μια

ρι·ορΙιοι.ὶο, φα νοοὶοιπ οι! Η”

ὶιι νοει.ὶπὶοπιὶο ονὶιιιο. Μεταπ

ουσια πιστα "απ Ιιηιὶ ταοιιοοε:

"5 ο. ίτοοιΙΙιοε οοτιιπι οο;:ποεοο

ιὶε οσε. Μιλ) Νιιαι‹μιὶ‹Ι ι:οΙὶὶ

;;ιιαι ιΙο ερὶὶιὶε απο. πια οι: Ι."

ΙιοΙὶε ικα? " (ΙΜΟ Νο οαπιὶιι

οι·Ι›οτ Ι›οιιιι ποσα” Ι›οποο Μαι..

"Μο οιιιιιαι οι·οοι· ίτιιοιοε παω. .

Μαι. '8 Ναι 'καιω “τα” οσοι

Μια” πιιιΙοο αποτο. αοαοο οτ·

Ικα· ποιοι απο” Μαιο: Ιὶιοοτο.

Η θιοιιὶο Μουτ φωσ ποπ Μάι

 

ΜΜΜ.. ν. 8 ( ι κι). ο”. ι. οι». απο.

ὶὶὶ. Η”. 220'. ΜΒΑ. Βια. Εο.

Μο”. Ι05. ὶιι Ρε. Ι4°.8Τ8.. ιο... 206.

θα!. Που". (Η. Ι8. ΙΤ).

π

'Πτι. ιΙο οτι. Μ. Ν”. 688€]

Σσταφιιλήν τ. ()πιιαοΕ. το!. Διακ.

ΣΕΦ. 1.4 ΙΜ. (Ιιὶο.ι 88. Μπουλ... Ζ).

ΙΤ. οὐτοις] στα. εγτ.οτι.

- καρπονς καλους ποιιι ΟΖΙ.Χ.τοΙ. Ι καρ

πους ποια καλους Ι!. Ι καλους ποια

καρπους Δ.

ΙΙΙ. ου δυνατα] μπαι". ιι Β. Βιζιι.

. - ποιαν Ι". ΟΖΙ.Χ. τοΙ. ι σνιγιαιν Β. ο"...

' εα.ιοικ στ. 22Ι.).

 

10. .καυτα Ο. Ι Η. Ι.ιοπιι απο (Η. Ι Η. Ικα..

Μαπωμ ΤΙΜ',- ΠοΦ. ΑΜ. ΧΕΝ.. ΩΡΑ" "ΠΠ Η. ' κι. κι.. "πι οι. Ι Η. και ο". οι. Ι ΙΤ. πω

η, . . 1 Ιοιιιτικτικ τι. ] 18. "και" "πεταει οι Ι Μπακ

ΙΙΙ.52ι . Ι στα. ιι(νιιΙ.)|ι.|ι.ιιι. (102.560. · Μπα"- οι

__...

--~





ΙΙ. 27. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

να”. α. ι. ο.@πιο Ο. Ρ. Χ.

Και-αρα. 'Ποιο.

τ.1:ι.] Απο. 1228.

π

7'

δοου μι) ποιοῦν καρπον καλου ἐκκοπτεται καὶ εὶο πῦρ

βαλλεται. Η!) ἄρα γε απο τῶν καρπῶν αὐτῶν επι

γνώσεσθε αὐτῶι.

44: 21 Όι ποιο ο λέγων μοι, κύριε κύριε, εὶσελεύ··

8 σεται εὶι` τὸν βασιλείαν τῶν οιὶρανῶν, ο1λλ, ὁ ποιῶν το

2 θελημα του πατροι· μου τοῦ ἐν .τοῖο” οιὶρανοῖο. (Η πολ

λοὶ εροϋσίν μοι εν εκείνρ τῇ ήμερα, Κύριε κύριε, ου

πρ σῶ ονοματι 8ἐπρο‹ρι7τεύσα,ι.ιεν,|| καὶ τῷ σῶ ονόματι

δαιμόνια ' ἐξεράλομεν, καὶ | σῶ ' ονόματι δυνοίμειο

πολλαι: εστοιησαμεν ; .- και τοτε ομολογησω αυτοΐο

οτι ουδεποτε εγνων υμιῖι·· οοὶποχιαοεΐτε ..οι ἐμοῦ οἱ

ο”. 6 8 6· 47· -

βια. πιο”.

1·'$.(.ῖ:8.

1'ι·οοιοπι 1›οπιιιο οκοο11ιοι· οι ιο

1οποιο πιιιι1ιοι·. 2°1οιιοι· εκ

ιι·οοιι1ιοε ι:οι·οπι οοι;ποιιοοιιε

οσε.

'1 00· Μ Ντιπ οιοοἰο πιο ι1ἰοἰι

ιο11ιἱ. 1)οιοἰοο ι1οιοιπο. 1ιιιτο1›ἰι

1ο καποιο οο.ο1οιοιπι πιο πιο

Γοο1ι. νο1οπιιιιοιο ροιτἱε τποἰ οοἱ

οι οικου αει.. ἱροο 1οιι·ο1οι ἱπ ται

ποιο οιιο1οι·οιο. 2' (111)· 5-1 Μο1ιι

ι1ἱοοπι ιο11ιι 1ο 111ιι. Με. Βοοιιοο

ι1οιοἱπο. ποποο ιο οοιπἱπο ιοο

ρι·ορ1ιοιονιιοοο. οι 1ο ποποπο

ιοο ι1ιιοιοοποι οιοοιιοοιι. οι 1ο

ποιοἱπο ιοο νιτι.οιοιι πιο1ι.ιοι 1ο

ειπιιιο? *11% ιοιιι: οι›οπιο1›οτ

πιο ποιο. ποιπηοιιπι ποιο νοε:

ι11εοοι1ο.ο ο πιο, ιιο1 οροι·ιιπι1πι

 

ξιι

18ο. 6: .ι:..ιο.

1- ὑνωώω του· νίμιρ, ὅστιο ερκοδόμησεν 3αὐτοῦ

2.5 ·
πέτραν- καὶ κατέβη η

τὴν πέτραν.

τ 48 86 Καὶ παο 6 ακούων μου τοιὶο λόγουο ὶτοιίτου9

καὶ μι) ποιῶν αὐτῶι, ομοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῶ, ὅστιο

ιρκοδόμησεν θαυτοί) τἡν οὶκίαν|| ἐπὶ τὴν ιἶμμον· “7 καὶ

κατέβη βροχι) καὶ ι]λθον οί ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν
 

18. ουδε] ιιι1ι1. παλιυ 11.

18. παν] ιιι1ι1. ουν 0221.. 88. ασκ/.1. 8".

Οτι. '.1'1ιο1›. «οι. οιιρ. 111. 10). ] οιπ. ουν

Βοο.Χ. το1. οι! . Βυττ.1'ει.8:Ηο1.

λ1οιορ1ι. Οσοι. Λτιο. 21·1ι1ι. Πιμρ. 1'1ι.

ν.8(1181. ευρτ.81-1. 101128. ] ιιι1ι1.

επὶιο 1: |ι·ειι. 287. ιιοιοοι ο".

20. απο ΒεΖ. το!. χι. ] εκ Ο. οκ νιι18.

α.ο.ι·,π1.ο'.Α.

21. ου] πι1ι1. ουν διο-.011.

- τοις ουρανοις] .οιπ. τοις ετ. 1.11. το1.

Οτιο.11..857°. 1 (λαικο. 13112. 1. 88.

Βίρα 1'1ι.1ι.8(112). 11ροει ουρανοις]

ιιι1ι1. οίιτος ιισελιυσεται εις την βασι

λιιαν των ουρανων Οι. 88. νο18. ιι.ίι.

ε.171.91·1·1.ιιι. 8)·ι·.0ι·ι. (:υρτ.811. 118.

12441. 1 (Φωτο, λ188. ιο1. [ο. @το

1>ει.8.11υ1. τν. ι·ο1.

82.πολλοι] οι1ι1.γιιρ @οποιο 11οιιιρ1ι.

'1'1ιο1›.

- μοι] ανο οιο. Ζ ; ποιο ο11ιο, οι ο ιιρπιἰο

 

ι·ιι1οιιιι·. ποιο ερουσιν1ιιι1ιο1ιοι (ο1ιἰ οοι1οκ '

Με πιιοο1ιιιιι)οιοοι πιο" 1ο 6.ο,|191·2·1ι.

@μια 192. 814. (1171. 1181111). | (:οιιιτα.

νου. αρ".

- το] ιοο. .1.

ἐργαζοταευοι τἡν ἀνομίαν.
45 21 κι ο το ο | ` Ι Ι

Ε οι ουν οστιο ακουει μου τουι· λογουο [του

τουο] καὶ ποιεῖ αυτού” ξόμοιωθήσ

λ ι

1 22. κυριε 28.] ιο1ι1. ου τον σοι ονοματι

; ειραγομεν και επιομεν @τοπ .|ιιει.

Δρ.1.18. Τι'. 711. ου τιμ ονομ. σου

εοαγ. κ. τιμ ονομ. σου επιομεν (Μο. 1.

158. 428€. (οι. 4212. 42511). (ιι1ι1. 1.οο.

Χ111.26).

_ ου τιμ] ουτως Ο.

- επροοητευσαμεν (3211. 88. ] 1:προειρ.

ετ. Β.ιι?.·Χ. ι·ο1.

- και τω σιμ ονομ. δαιμ. εξιβαλ.] 11,. οι

ιοο.

- εξιβαλομεν] -ωμεν 1ο.

' 28. ουιὅεποτε] ουδε·ιτιο 11.77:

- - ἰιμας] αυτους Β..

1 - ιμου] πι1ι1. παντες 1.1.1. ι. Απο. ΠΠ.

1 1027.. (ο 1'ιιιι1πιο).

¦ 24. ουν] οιο. 1111. ο.

- ακουει μου] μου ακουει 1..

- τουτους (121.. το!. ναι. ναί!-'.1.

Μοιπρ1ι. του. το!. Οι·ἰο.1.112. [ιι/1

12.1.1οιο. 11.Βι!υ. α.ο1.7ι.ιιι. 8γι·.111οι·.

Ποιο. ευρα 194.827. 1:11!. 68911.

εται|| ἀνδρὶ Φρο

την οικίαν|| ἐπὶ τὴν

` ` (/ σ

βροχη και ηλθαν οι ποτα
ο κ ` ν ι π .οι ` ο κ ιι ·

μοι και επνευσαν οι ανεμοι, και ·προσεπεσαν η)

8 1 |

οικία εκεινα), καὶ ουκ ἔπεσεν· τεθεμελίωτο γαρ ἐπὶ

ιιιο·ιο1ιοιοιιι.

"1 (ανω οιοο1ε οτεο ηοἰ πο·

Μι νοι·1οι ιποο 1ιιιοι: οι Ποιο υπ.

πιιεὶπιἱ1οοἰιοι· υπο ειιριοπιἱ. πιο

ιιοι111ἱι:ονἱι ι1οιποιο οποιο πορτα

ρωταω: ” οι ι1οποοοι11ι απο..

οι νεποι·οοι 11οιο1ιιο., οι 11ο.νοτοοι

νοοιι, οι ιπτοοτοοι ιο ι1οπιοιο

111οιπ. οι οοπ Μπα 1οιιι1ιο.ιι

επ1πι "οι ιιοριο ροιι·οιο.

" Πι οιποιε πιο οιιι11ι νοτ1ιιι.

ιοοο1ιιιοι: οι οοιι πιο. υπ. οποιοι

"ο ιιἱτο ιιιο1ιο, ιιιιι ιιοι111ὶι:ονἱι

ι1οιποπι οποιο ιιορι·ιι 1ιιιτοοιιιο:

"1 οι ι1οιιοοοι11ι ρ1ονιιι. οι υποο

τοπι11οιοἱιοι, οι. 11ο.ιιοτοπι "πιο,

 

111οπιρ1ι. (1οι1ι. Οι”. 194. 827. Πει.

8822. 101124. (οιοιι οικοιῖομιισιν Ο..

οι νοι·. 26).

2-1. αυτου την οικιαν 1102. 1. 88. στο.

1.807'. 1 :την οικιαν αυτου €. ΣΧ.

το!. Οι·ἱο.1. 112. 1 σοι. 'Ποιο. (τ. ιιιυτ.

οικ. Βια. 1ο 18. 602).

28. ηλθαν 11.Βιίυ.] ] ζηλθον τ. 0212.

ιο1.

- προσειτεσαν 13.Βι·|ι. (ΜΧΔ. 1. 18. 8”.

11ο1. (.δτ.ιιιιοις. ] Ζπροσειι·ισον τ. 1..

το1. (και προσεπεσ. τοι. 25. . .. ιπνευσαν

οι ανεμοι κι. 27 Με. σοι. 88).

28. τουτους] σου-β 8]ιτ.111οτ. απο. @μια

:οι οι): ιοι.

- ομοιωθησεται] ιο1εἰιο11ιι1›οοιιιο Μοιπρ1ι.

((.'υπΙτα, Τοσο.) 1 ίιμοιος εστιν Οτο). (1.

112).

- αυτου την οικιαν 112. 1. 1 :την

(11.Χ. ι·ο1. θα!). 1.οικιαν αυτου 22.

112.

- ὁμοιωθησεται 112. 1. 88. 18118. ιι.ίι. _________

' αρ". 91.!. 8)·ι·.11ο1.ιοι.ιι. '1`1ιο1›. Λιιο.

| 212111. Οτ19.1.112. 1 :8110180800 αυτον ιἔ.

ή 111.. ι·ο1. 211.”. δι·τι·.Οιι.1)ει.8ι11ο1.ικι.

. .οκοιι1ει.ιο· Η. ' ιο11.1Λιιτ Η. 1 28. ιοιροι· οι. 1

1111. Μ

2 1





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. )*Π. 28.

ιι ατα.

ικα.

ι. οι.

καποιοι” τ.

εβ

β

1' 11111”. πιο-44.

111.11. 5:1α-1.ι.

Ζ'ῖ1

1· 111.11. 7: 1-1σ. 7

'Η

8. καὶ ι1ποκριθι1ς

. Μ ` | .- 8 | 1 | ` '

οι ανεμοι, και προσεκοψαν τη οικια εκεινη, και επεσεν·
^ σε ι κ Ι

κα1. ην η πτωσικ αυτι” μεγαλη.
28 κ 1 ι α! ο τ τ ιι ι 1 α ι

47 Και εγενετο οτε ι ετελεσεν ο 1ησουι· του;

Ι | 3 | ' ιν . ` Α '

λογου;` τουτουο, εξεπλησσοντο οι οχλοι επι τη διδαχη
Α . λ

αύτου· 29 ήν γαρ διδάσκουν αι1τουι· έκ έξουσίαν έχων,
. Α - Α

καὶ οὐχ οδο οι γραμματα: αύτων.||

48 1 1 Καταβο1ντοι· δε αὐτοῦ|| απο τοῦ ὅρουιτ ηκολού

θησαν αὐτῷ ὅχλοι πολλοί· 28 καὶ ἱδού λεπροε· ξπροσ

ελθι1ιν# προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Κύριε, έαν θέλω,
- ` Α

δύνασαί με καθαρίσω. 3 Καὶ έκτείναι· την χειρα
ο! , Η + | θ | 8 ' θ ` ,0 |

η·ψατσ αυτου λεγων, ελω, κα αρισ ητι. και ευ αυτ

έκαθαρίσθη αὐτοῦ λέπρα. Δ'κα1. λέγει αυτοι ὁ

, η ο! χ ,Ι ι π 0 κ

1ησουι·, Ορα μηδενι απο, αλλα υπαγε σεαυτον
.1 Α με ` σε

δειξω τω 1ερει., καὶ ξ·ιτροσένεγκον|| το δωρον 8 προσ

έταξεν 8Μωυση9,|| εἰ; μαρτύριον αὐτοῦ.
σε ||

495ΜΒ1σελθόντοε δε αύτου"ε1ο*Καιραρναουμ προσ

.. .ι .. ` 6

ηλθεν αύτιρ εκατόνταρχοοπαρακαλων αύτον καὶ λέγων,
σε τι `

Κύριε, ὁ παω· μου βέβληται έν τη ρ1κία τι:αραλυτικοο
4- 1" ` Α

δεινωτ βασανιζσμενοι·.π ' [και] λεγει αυτιρ [ο 1η

σ- ο κ ι ι τ υ Ι 88 ι θ `

σουι·,] Εγω ελθων θεραπευσω αυτον. αποκρι εκ
. `

δὲ" ὁ έκατύνταρχοι· έφη. Κύριε, οὐκ εἱμ1. ικανοτ ἶνα

οι 1τιταετιιιιι. 1α ι1οιιιιιιιι 111ιιιιι.

οι οοο1ι11ι; οι. Γαιι. ταιιιιι 01115

ιιιιιειιιι.

:'11 (81· ω Ει. 11ιοιααι οιι οαιιι

οοιιεαιιιιιιιιοεοι Ιοεατ. ι·οτ1ιιι 111100.

αιιιιιι1τι11ιιιιιιατ ιατ1ιιιο εαρετ

ι1σοιτ1ιιιι ο1ιιο: Ε, οταν. οιι1ιιι ασ

οοιι.ιι οσο ιι1οιιι ιισιο.ει.ιιι.οιιι 11ο

1›οιιο. [οι] ιισιι ι1οαι εοι11ιιιο

οοι·αιιι οι 1,1ιιιι·1οιιο1.

' “πω απο ααιοιιι ι1οει:οτι

11188111 ι1ο ιιισιιιο. εοοιιιιιο ειιιιι

οιιιιι ιατ1›ιιο ιιια1ιιι.ε. Η Ε: οοοο

1οιιτσεαο ι·οιι1οιιε ιιι1στο.1›ιιι. οιιιιι

ι11οοιιε. 1)σιτι1ιιο. ιι1 να, ιισιοα

πιο ιιιαιιι1ιιτο. 1' 1ἱι οιιιοιιι1οιιο

ιιιιιιιιιιιι ιο11α1ι οαιιι Με." ι11

οοιιιι, νσ1σ. ιιιιιιιι1ιιιο. .Η οσα

1'οιιι.1ιτι ιιιααι1ιιιιι οει 1οιιτιι ο1αε.

' Η. 1111: 1111 Ιοιιιιο. ν1ι.1ο ιιοιιι1ιι1

ι11Χοι°15. εοι1 τιιι1ο σιιιοιιι1ο ιο

ει1οοτι1σι.1. οι σποτ τιιιιιιιαι φωσ

ιιτιιοοοιι1ι. Μι.ιεεε, 111 ιοει1ιτιο

ιι1αιιι 11118.

·1 01· :Η Οαιιι ιιαιοιιι 1ιιιισ11ιει·ι

οιι.ρ1ιατιιιιατιι. ιιι:οοοιι1ι. 1111 οιιιιι

οοιιιατ1σ τσι.τιιιιιι οιιιιι '1 οι ι11

οοιιο. 1)σιιι11ιε, ραοι· τιιοαιι 1ιιοοι

1ιι ι1σιτισ ιιατιι1γ:1οαιι οι ιιιιι1ο

ιστοιιοιι.ιτ. .1 .Μι 1111 Με”. Πιο

ι·οιι1ιιιτι οι οιιτι11›σ οιι111. "111

τοεροιιι1οιιιι οοιιιατ1σ Μι, Ώσ

ιιι1ιιο, ιισ1ι εατιι ι11ςιιιιι αι Μιτου

 

27. προι.ιικοψαν Β.ιΖ11.Χ. 88. το1. 1 πρωτ· Ι

ερρηξαν ο. 1. Μ. (810 τοι. 25. Εκο. 111

Ρε. 867.). (τω. [Μο. 11. 48. 49).

-μεγαλη] “141. ιτσοδρα 88. 8712111013 Ατιιι.

28. ετιλεοιν Β.Βο1ι.οΖ(ν1ι1. ο ορια.) 1.

88. 0τία. 885.. 1 Σουνιτιλιαιν €.

ΣΧ. το1.

- 1ηαους] 111111. παντας Μ. Απο.

- ιξιπληοοοντο] “111. παντες Δ. 1. Οι·19.

111. 8852. Ευα. 1).Β. 4448.

29. γραμματεις αυτων] .0111. αυτων 9.

ΕΚΕ. το1. σ. (10111. 1 σουτ”. ΠΡΑ.

1.88. Κ. 17.118. α.ι:,/ζο'°.°|ι.1. απο".

Ριιι.8ιΠο1. 87τ.1·11ετ. Μειιιιι1ι. 'Πωσ.

Απο. (οι1ι1. 111111.) 21:88. Ειιι.1).Β. 271,.

44”. (Ζ 111111.) [18.118. και οἱ φαριααιοι

Ο. 88. να1α. α.(ο.)ο.(!".)α·(2·η1.Ι. 87ττ.

Οτι.Ρει.8ι:Ηο1. Λτιιι.11εο. Ευα. 1).Ε.8711.

Η11.(64.0.). (1ιι ιισιιιια111ε 1ισι·αιιι ιοε

ι1ιιιιι ε1ο 1ο81ιατ ραπ αυτων. 1ιι 81118

απο 111ιι νοοε ι-ν1ι1. εαρτο). 1 Ποια”,

11188. το1._/1 8_γτ.Η1οτ. Μοιιιμ1ι. Τ1ιο1ι. 1 - προσενεγκσν 110. 1 1-κε 13. Ι.. το1.

(1σι111. Αι·ιιι. 21181. Σια. Π.Ε. 44411.

1. καταβαντος δι αυτου 110. (1). 88 ιἰο ι - ο] ε1οαι ε)·ιτ.Οιι.8.:1?ει.

(καταβαινσντος 1.) 1ι'α1α. _[11.1. Μπι. 1 - Μωυσης Β. Β11η. σα. 88. Η. 111οιιιιι1ι.

Ρει.&Βο1. Μοιιιρ11. 'Ι'1ιο1ι. Ποιο. Λτιιι.1

22

1
και καταβαντος [αυτου] 2. α.ο.ι:.9'.1ι.

8,ι'.οτι. 211111. ΕΠ. 5080154011] :κατα

βαντι δε αυτω Ξ. Π. ι·ο1. (στα. αυτιρ

Δν. [οσττ..] 1).

1. οχλοι πολλοι] οχλος πολυς 88. Α1-11ι.ι:11ι1.

2. προσελθων ΒΔ.1.Ε111(Ζ Μαι). 8)”.

Πο1. Τ11ο1ι. Ποια. Λτιιι. 21811. 1 :ιλθων

€. ΟΕΚ. 88. το1. νιι18. α.ο.ο,,1η".η'.1ι.

8τττ.(1τι.8:Ρει. Μοιιιρ1ι. ΠΠ. 508·.6·10°.

- αυτοι] αυτον 88.

8. αυτου 111.] 111188 6 1ηαους @. 01.11. το1.

11.8. 8)°τ.1·1ι:1. Απο. Η11.508·. 1 ε1οιιιιιο

ήψατο να1ι;.()1. ιι.ο,|:ρω· 8)·ττ.0τι.8ι

Ρει. 1 σιι1.Βο.2(υιι|.) 1. 88. Αυι.!".κ.

1ι1οιιιρ1ι. '1'1ιο1ι. (1081. 21581.

- απ' αυτ. ἡ λιπ. 8.

4. μηι1ενι μηι1ιν 1'.

- αλλα] Ε1ι.Β.τ()Δ. 1. το1. 1 αλλ. 51.81..

881.11".

- τω 1ιρει] εαοοτι1σι11ιαε 8)·ττ.οτι.&Ρει.

Αι·ιιι.οι1. (ι:οιιιτο, 8)·τ.Βο1.ιιι;τ. ι11.ι·ετιιΞ).

κριθεις

(Μαι Ζ).

' Τασο. 1 1:Μωσης ε. 0.1.Χ. 1. το1.

5. ιισελθοντος οι αυτου Β(.:'.2. 1. 88. (..ος

οι αυτου Ζ). 18118. (α.ο]1)π'.(9'.1ι.)ιβ.

Βγττ. (Οτι.) ο 11ο1.

(θσι.11.) Απο. 21811. (ρσια.1ιοοοοαιο1ιι

οατιι 1ιιιτο1οεοι α.έι[9'.11. 8)·τ.(Σι·ι. (και

1 ιιοελθοντι δι αυτῳ Δ(11)11`( 17ια.)

ΚΜ811Γ. (ιιιπλθοντι οι αυτου :1ο 11).

οι

111οιιιρ1ι. 'Ι'1ιο1ι.

1 ιιαιλθοντι αυτω Χι!. 1 Σιιιιιλθοντι

οι τιρ1ηιτου €. 1.311.. (ο.) Β)·τ.1'ει.

.8. Καιραρνασυμ Β.ΒΙ11ι. 88. (111118 2).

Μαι. 8101111111. Τ1ιο1ι. ααα. Οι·ἰι).1ι·.

17111. 1 Καπιρναουμ €. ΟΕΚ. 1-ι:1.

6. Κυριι] σιιι. Μαιο".

7. και] σαι. 11. Βου. Δια. 11.1ι.(.ι1ι·)|ι. δι·ττ.

Οτ1.81:Ρει. Τ1ιο1›. Δτιιι. 1 (.'οιιιι·ιι 8188.

νιι1ις.(31. α.ι:.β_#-'. 8)·τ.11ι:1. 111οιιηι1ι.

Ποια. κ`1ἱι11.

- ὁ Ιηιιους] σ11ι. 1.1. (110.). |ι. Μοιιη›11.1

(Φωτο 11.11". (οκο. λ.) '.1'1ιο11. το1.

8. αποκριθεις οι Β. 88. '.1”1ιο11. 1 :και απο

6.. ()(ι·1ι1.)1.Χ. το1. 1.11". 8".

1.811. Μαη-11. (30111. 11ὶ111. 1 απο1·ριθιις

.

 

81'. ι·α11ιο1111αιι ο!. 1 88. ιισαιτ111οιιι .1111. 1

88. στο. οι. Δια.

8. 1οοι.ιο, ααα ιιιιιιιατιι. Ο!. 1 ΐ. οι ται.. οι.





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

Η.

. .ι. .ιι - ι ι ' -8Σῖτιἶοῖι>.ἐ μου υπο την στεῖγὴν εισἔλθὴι·· άλλοι μόνον ειπε

ποΒ. : Φ ,| ` ο 6 Ι 1 κ 9 ` ` ο `

η!. γΗ και ια ὴσεται ο παιτ μου. και γαρ εγω
.Δω ο! ! ι ' `Ε ανθρωποι· ειμι υπο εξουσίαν, ἔχων υπ' ἔμαυτὸν στρα

| | |

τιωται·, καὶ λεγω τουτῷ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται· καὶ

Π :Ι .

56 αλλοι, Βρχου, καὶδἔρχεται· καὶ τῷ δούλῷ μου, Ποίη

σον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 10 'Ακούσατ δε 6 Ίὴσοῦτ εθαύ

9 _ πιο -

μασεν, καὶ ειπεν τσιπ ακολουθουσιν, ,Α|.ιὴν λέγω υμιν,
δ , ο | ' '

__ ° παρ ουδενὶ | τοσαυτὴν πίστιν 2ἐν τῷ Ίσραὴλ|| ειδρον.
Ες Η ἰλτ δι ο οι εν ` ο κ ο .·. ` -

ι εγω ε υμιν οτι πολλοι απο ανατολων και δυσμων

Η ` 8 Ι ` ' ` ` ' λ

ὴξουσιν, και ανακλιθὴσονται μετα Αβρααμ και Ισαακ
κ ο ι το η .- ι '

και Ιακωβ έν η) βασιλεία των ουρανων· Η οι δε υιοὶ

τη: βασιλείαι· εκβληθήσονται εις το σκότοτ το εξό

ιικολ. [αὐτῷ]

·.Ι.ιι. ι8:α8. οι).

οπο ιοοιιιπι πιοιιιιι: ια! ι:ιιιιιιπι

Μι: "πιο οι επιποΙιιιιιι· μια·

ιποιιο. 9 Ν:ιπι οι απο ιιοπιο παπι

οπο ποιοειο.ιο, ΜΜΜ. :πιο ιπο

απο... οι ι1ἰοο πιο... νοοε, οι

απο. οι ιιιιο. νοπἰ. οι νοπὶι. οι

απτο πιω, Πιο που, οι (ποπ.

'" ΑιιιΙἰοπι σ.ιιιοπι Ιοιιιιιι ιπιι·ιιιιιο

ο". οι οοιιιιοπιἰΜιιι οι: απο.

Απιοπ ιΙἰοο νοΜπ. ποπ ἱπνοπἰ

ιιιιιιιιιπ απο". ιπ Ιει·ο.ΙιοΙ. '' (αν)

υπο ιιιιιοιπ ι·οΜε, ηπα! ιπιι|ιἱ

πο οι·ιοπιο οι οοοιιιοπιο ι·οιιιεπι

οι ι·οοιιιπιιοπι ι:ιιπι ΑΜιιιιιιιιι οι

Ιειιιιο οι Ιποοιι ιπ τοιςπο οποιο

ι·ιιιπι '2 ΜΗ ιιιιιοιπ τοριιἱεἱοἱοπ

ιιιι· ιιι ιοποιιι·ιι.ι οιιιοτἰοτοι: ἰΜ

ιιι·ιι "απο οι απο" ‹ιοπιἰιιιπ.

.10850 Ει απο Ιοιιιιε ι:οπιιι

ι·ιοπι. νεου. οι εισαι ειωιοπιιι

Δτερον· ἐκεῖ ἔσται ο κλαυθμοι· καὶ 6 βρυγμοτ τῶν
πιο πιο. Ει ειιπιπιιι οιι παω·

ἰπ ιιοι·ιι Πιο.
Ετ ιδ| 13 ` τ ι Ί - ο ;· ι ιι

. Ο οντων. και ειπεν Ο 770'0υ5' ?'08 εκατονταρχὴ,

Ι.
ο! ο ο

Υπαγε, [καὶ] ωτ επίστευσατ γενηθήτω σοι. καὶ ἱοίθὴ

τι

π' ιι

β

-'|| Ματ. Νικο-84.

"Κυ". 4:88 -.ιιι.

ιιιπιιιιιι Βιτι·.οι·ι.8:Ρει. Λτιπ. ] ιιιΜ. αντιρ

Π. /. (ποια ιιπιν α.ο.9'.|ι.-ιιυιι πιο.. -

ναι.. ο!)

8. εφη] ιιπιν Ο. 88.

-- μου ίιπο] υπο μου Π.

-- λογω και. Ι. 88. που.. Ψιιι.)

ΚΜ8Πν. νιιι€. (αὶιἰο.ι)ο.ο.|.|ι. δια-τ.

Οτι.Ρει.8ιΠυΙ. Μοιπιιιι. 'Νιου. Ποιο.

(τω.) Λτιπ. ()τία.ιι·.2ΐ84.πλογον (Ξ. Γ.

[Κιν. ΖΗΝ.

- ο πως μου] σαι. Ι. (ιι.π.Ι.) 'Παρ.

9. υπο ιξουσιαν] πιω. τασσομενος Β.

νιι|ς.6'ί. α.ίι.ο.α'·=°ίι. (Μεπιριι. Τ|ιοΙ›.

υιό.) πει. (6412.) (νἰιΙ.Ι.ιιι:. τα. Ο.) ]

Οοιιιτο. (ΣΧ. το!. Δια. Λα'. 8]·τι·.Ρει.

απο. (3οιιι. ΑΜ. απο. Ιππ.(ι·ιι!.)

84. | Μι!. οι ι·πἱΜ οει ιιιιοιοτιιιιο. ιιιὶΜ

Δ οιἱιιπι. 8)·τ.(:ιι.

-- αλλοι] [ΜΜΜ. το (ι.ο. τιμ) Χ.

- μου] που. πιω α.ο.ο.9'·.·|ι. 5γι·.()ιι. ]

σου", νιιις._/.!'. 8]·ττ.Ρει.&Ηοι.

10. ακολουθουσιν] που!. αυτιμ Ο. 88. νιιὶιτ.

α.υ.ι:._(π'.9Μ·ίι.ί. 8)·τι.()ι·ι Ριι.8ι Πο!.

Μοπιιι!ι. του.. ο». ι Με"... παπι. '

το!. σου.. Αι·ιπ.

- παρ' ουδε” Β. Ι. στο. α.9'.κ. 8]·ιι·.(:ι·ι..

_ ο παῖτ 9ἐν τῇ ωρα εκείντ).

50 1`ηΚαὶ ελθων ὁ Ίὴσοῦτ είτ τὴν οἱκίαν Πέτρου,

εἶδεν τὴν πενθεραν αυτου βεβλημένην καὶ πυρέσσου

σαν, 15 καὶ ὴψατο τι): χειρι” αὐτῆς, καὶ οἱΦῆκεν αὐτὴν ὁ

ο' πυρετότ· καὶ ὴγέρθη, καὶ διὴκὅνει Φ αὐτῷ.|| 16 .οψίατ δε

γενομένητ προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένουτ πολ

λοιίτ· καὶ εξέβαλεν τα πνεύματα λόγοι, καὶ πάντατ τοιὶ9

&ΠοΙ.ιπς. Ιιιοπιιιιι.(ΤΙιο!ι.) ΣΕω. 1 τ ουιδι

τ. ΟΙ.Χ. το!. [ 8γι·ι·.Ρει.8ι ΠοΙ.ικι.

Αι·ιπ. (ναι. Ϊ.ιιο.νἱἰ.9). στο.. ιν. :πιο

) ποπ. νιι|ς. ίι.ι:.#".|ι. Ποιο. Πίί.84μ.

Η). τοσαυτην πιστιν εν τιμ Ισραηλ Β.

νι.ιΙς. σώσω-Ειπα. Μοιπριι. Ώου.

που. Πἰί.64". ' Σεν τιμ Ισραηλ το

ααντην πιστιν €.ΟΙ.Χ. και! 8]·ι·ι·.Οι·ι.

διΡει.8:Ηο!. (Μάι. Ατιπ. πιο. Ι..ιιο.ι·ιι.

2). στο. ποιοι? | εν τιμ Ισρ. οιπ. Ι.

-· ιιδρον] ηυρον Ον.

Η. οτι] οπι. Ι.

- απο] οιπ. Η"

12. βασιλειας] πιω. αυτης Δ. που... 6.ι:.

_/ζο]·8·|ι. (οοπιτιι, α).

Ι8. έκατονταρχο ποιοι. 1:0Κ1ι1εντ. ]

$-χιρ (Ξ. Δ. !.88. Π.

- και εις] στα. και Β. α.υ.9··'.ίι.κ. επ.

οι·ι.8ιΡει. Μοιπρ!ι. 'Πιο!ι. Ποπ. 282. Ι

Οοπιτα οι.. το!. πιο. ο!!". 8)·ι.ΗοΙ.

σαι. Αι·ιπ. πιο.. Οτίο.ιν.Ι7μ.2782.

- πως] πιο. αυτου π. Οτο!. 8]·ι·ι·.

¦ Οα..Ρει.8ιΠοΙ. πιο.. Οοιιι. Λι·ιιι. ΖΕιΙι.Ι

ι σαι. Β. Ι. 88. Υπ!ε. α.υ ι:$!'.9.Μ·ίι.

] 8]·ι·.Πἰοι·. Μοιπιιιι.

ι

ι

Ι

ι

- οι· τι; ώρα Πανο Β.ιιΙ.Χ. Ι. το!. νιι!ε.

" αν” Πι οιιιπ νοπἰιοοι Ιοοιιιι

ια ιΙοπιιιιπ Ριπή. νὶι1ἰι ποι:τιιιιι

οἰιιι ιιιοοπιοιπ οι ἴοΙ›ι·ιοιιο.πιοιπ:

Η οι ιοιἱι.τἰι πιιιιιιιιπ οιιιιι, οι οι.

πιιιιι οιιιπ Μαιο. οι αυτοι;" οι

πιἰπιειι·ιιοιιι Με. "ι νοεροι·ο οπ

ιοπι (ποιο οιιιυιοτππι οι ιπιιιιοο

ιιιιοιποπιιι ιιο.ιιοπιοε: οι εἰοἰοοιιι

εριι·ιιιιι "που, οι οπιποε ιπιιΙο

 

ο" 8γιτ.Οτι.Γει.8ιΗοΙ. Μοιπρ|ι. Ποιο.

Λτιιι. Δια. ] απο της ώρας ιιιιινης ΟΛ.

88. α.υ.ι·.9'·'·ίι.Ι. 'Παω. "ιιιιι.Ι. και υπο

στριψας ο ὶκατονταρχος ιις τον οικον

αυτου ιν αυτο τι) ώρα' :πριν τον παιδα

υγιαινοντα ΟΚ. 1. (88.) Β (οιιιιι ΜΝ.)

(Μ)Π.9'. Βγι·.ΒοΙ. 8)·ι·.Ηιοι. απο..)

(ώρα αυτον υγιιιιν. 88). (τον παιδα

α ντου ὶιγιαιν. Μ.) (σαι. ιν αυτ. τ. οι!).

Βιιι.)ι·ιιΙ. Ι.ιιι:.νιἱ. ΙΟ. ' ποπ ιιιιιιοπι το!.

Η. αυτου] πετρου Β".

18. αοπιιιν] οποιοι. ια Πιο ποιο 8]·ι·.(.ἶι·ι.

- αυτοι ΒΟΧ.ΕΙ.¦( )νΙ.ιι. ΜΒΜ/τ. 8”.

Ρει.Μ8.8γι·.Πι:Ι. Ποιο. Απο. Οτίο. ιν.

2788.Παυτοις έ. ΕΔ. Η. 88. Μ. νιιΙε.

...ι.εαρι.9·.ι.Ι. 8γι·τ.Οι·ι..8ιΡιι. ιιπρι.

Μειιιριι. (Τ!ιοΙι. Μπι). πια. (οι. Μπι.

ι. 8!. ιι [πιο. π. 82.)

Η). πολλους] οιπποο 8]·ι·.οτι.

- πνιυματα] που). ακαθαρτος .ιἰο Δ. (ερι

ι·ιιιιιιιπιπυπιιοε Δ βατ..) Ι ιιοιι.ιπιιπιιπι!οε

0.8.8 9".ίι.] Ουπιτα, νιι18. (] Μιιι)_ῇ".ο'.

()ι·ιο. ιν. 2782.

0. ποιοιι.ιιι.ο οοι:ιοιιιιιιιιο οι. ] ιιΜ οι. ¦ 18. οι.

Μπι! Η.

28





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Πιτ. Η'.

Β 3.

Ε Χ Δ.

1. 33.

ΕΓΠ(3)Π3"(Γ)

'5 Ευ. 58”.

18. ιι Ίησουςιιχλον

περι αυτον

Ι' Σ) έκέλευσεν άπελθεῖν ει: τὸ πε

Ι

'Η Πισω-σι.

την κεςί>αλην κλίνη.

κακῶι· έχονται· ἐθεριἱπευσεν, 17ὅπωτ πληρωθῇ το ρηθεν

δια ·Ησαῖου τοῦ προιρήτου λέγοντοι·, Η Αυτος· τα;

ασθενείας ημών ἔλαβεν και τα; νόσους ἐβάστασεν.

51 18 Ίδιὶιν δε ὁ Ίησοδι· πολλοιὶτ ὅχλουι` περὶ αυτον

|

” Ο!

20 καὶ λέγει αυτου ο
`

31"

τι

ραν. 191καὶ προσελθων
'3 ` ΐ ο οι τ τ τ

ειι· γραμματευσ ειπεν αυτοι, Διδασκαλε, ακολουθησω

σοι ὅπου έαν ιιιτι·έρχη.

ιιιλώπεκει· Φωλεοι)τ έχουσιν, καὶ τα πετεινα τοῦ ουρανου

κατασκηνώσειι·· ὁ δὲ υισι· τοῦ ανθρώπου ουκ έχει ποῦ

Ετεροτ δὲ τῶν μαθητῶν* εἰπεν
ο σε | Ι Ι | Α ι .- `

αυτου, Κυριε, επιτρεψον μοι πρωτου απελθειν και

θιίψαι τον πατέρα μου.

Ιησοῦι·, Αι

ε δησοῦι· 2λέγει||

ιιιιιιι:πιοει οιιται·ιτι '1 ιιτ αδοπ

ιιιι:τοιιιτ ιιιιοδ διοτιιτιι σετ σοι·

Επιιιιιιπ τιι·ιηιιιοτιιιιι διοοιιτσιιι.

Και: ιιιιιταιισιτου ασπαιτε. απο·

τα οι ου·ι·σιιιτισιιοι πατατα.

" νιδοιιιι ιιιιτοττι “απο τιιι·1›υτ

αιι.ιιτιι.ι οιι·οιιιπ το. παει: ιτε

"απο τ”ιοτιιαι. " "Κω Ετ. αιτο

δοπιι ιιιιιιτ. εοτιιιιι πιτ ΠΠ. Μα

του”. σοφια το ηιι00ιιτπηιισ

ιοτιο. Β" Ετ διοιτ οι Και”. Υπ!

ροει ίσιωσε ιιιιι›οιιτ. οι. υιιιιιι·τι·ε

οιιοιι πιδοει απο: ιιιιι.οαι ποιοι

"ο που ιιιιι.οτ σοι οιιριιτ τοι·Ιιποτ.

Μ .Μαιο ιιιιιι:αι δι: διιιιιιριιιιο ι:ιιιιι

πιτ ΠΠ. Πιιιιιιιιι:. ροτιυιιιι: τυο

ρτιιπιιαι ιι·ο οι πρῶτο πιιττοιιι

πιοιιιιι. " Ιοιιιιυ ι·ιιιιοιπ ιιιι ι||ι.

Βοηιιι:το ιπο. οι διπιιτιο πιστ. ..

(ΠΠ-90, "του πρώτο ιιισττιισι Μισο.

'Ακολουθει μοι, καὶ στο τουσ νεκρουι· θιιιψαι τουσ

.ι 3_γι·.Οττ. -

'ι ο Μ' ϊ

-1"Μιιτ..ι:85-4ι.

Νατασα-αδ. ν ι ν

Πι·

' Α ' ` ,

αυτω οι μαθηται αυτου.

ἑαυτῶν νεκρούι·..π

52 23 ΠΓ'Καὶ έμβάντι αὐτῷ εἱι· * πλοῖον,πΤ ηκολοι.ιθησαν

24' καὶ ὶδοιὶ σεισμοι· μέγα
ι- ν 0 ` .- τ

εγενετο εν τη θαλασση, ωστε το πλοιον καλυπτεσθαι

. ` Α

υπο των κυμάτων· αυτοι: δέ έκαθευδεν·

25 _ . . 8! η Η Ι ` Ι τ κ- η

αυτοι· [στη] ελ οντει· ηγειραν αυτον λεγοντει·, Κυριε, σωσον,

| Ε να

απολλυμεθα. 26 καὶ λέγει αύτοιι·, Τί δειλοί έστε,όλιγό

| εκ

πιστοι ; τοτε έγερθεὶι· έπετίμησεν τοιι· ιιινέμοιι· καὶ
οι ν τ τ

τη θαλασση, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. ''7 οι δε

“

ανθρωποι έθαύμασαν λέγοντει·,] Ποταπότ έστιν οιἶτοτ,

σε

25 και

"ΜΜΜ Ετ ιιοι:οπδοπτι: σο ια

ιιιινιι:ιιιιιιπ ιιοοιιτι ειιιιτ ι:ιιαιιιιυ

οιτιιιιι σαιτ. 2. Πι οσοι: ιπστιιε

αιτημα” ιιιοιιιτ σε: ια παπι. ιτα

ιιτ ιιιινιι:ιιιιι. ορι:τιτοτιιι· σκοπια:

απο νοτσ δοι·αιιι:ιιιιτ. *1 Ετ αι:

οοεν.:τιιπτ οτ ιιιιοιται·οτιιπτ οιιπι

διοοιιτοε. Ι)σαιιιιο ταινια. που. ρο

τιιιιιιε. *' Ετ διι:ιτ οιο. Ωιιιιι

τιιιιιιιι οετιε. ιπσιιιι·ιιο που ?

Τιιπι: οιιτποπο ιιιοτοιιιινιτ νοιιιιιι

οι. ιπιιτι. οι Μοτο σετ ττιιιιιιιιιΠι

τιισ αιιιςιιιι. "Ρώτα Μπιουτ.

ιιιιι·ιιτι ειιιιτ διοοπτι:ι. ουσια σετ

προσ

"____`-__

17. ημων] υμων 1.”.

- ελαβεν] ανιλαβεν Κ.

18. πολλους] σαι. 11. 1. Μοιπριι. ι Οοιιττα

ΟΣ.. 83. τοι. Τοσο. λίστα.

- οχλους] οχλον Β. τω.. ' σουτ”,

ΟΙ.. 1ο. 38. το!. Μοαιριι. το!. (τιιτιιιι.ε

παιδιου. νους. αιωνα. αν. εαν. ται·

1ιιιιιι αιιιιτιιιιι αν'. στα”. Ατιτι.οδι1.

- εκελευσεν] αδιἱ. τους μαθηται; αυτου

α.ο.ι:.η'.|ι.Ι. 8ττ.()ι·τ. (Μαι. (ει:ιι στα. αυ

του). ΙΙἰί. 6421.. ι Οοιιιτα. νιιια. οι.

Βγττ.Ριτ.8ιΗο1. Μαιου. Φωτ. Ατιιι.

του.

- το περαν] την περαν 33.

20. κλινη]κλινει Χ. 33. ΟΕΜ. Οίστα.333.

κλιναι Γ.

21. ραθητων] ταδε!. αυτου 9. ΟΙ.. 1.

το!. νους. [σου. εγτι·.Οττ.Ρετ.8ιΗο1.

Μαιο”. Οοι.ιι. Δτιιι. ΖΕι1ι.ιοιιι. Β. 88.

α.!ι.ο.|ι. του..

-- του τιποτα] ιιιιι1. οτ απο 8)·τ.0ι·τ.

22. 1ησους] σαι. 33 (ιιιδ.) θα.

- λιγιι 130. Ι.33. ν11ιτ.2. ι1.6.0.27η. Ι τει·

πεν π. Τ.. το!. η'.(υ).υι. να!. Πιο. ΙΧ. 60.

23. αυτιρ 1°.] την Ιησιιυ Η. δι·τ.Ρετ.

- πλοιον] τοπια. το 9. Ι.Χ.το1. (τον

Δ). Μιιιπριι. Τ1ιο1ι. ι στα. 130. 1.88.

νιιιις. Οστιι. Οτία.ιν. 1799

2-5. εγενετο μεγας Γ.

- υπο] απο Β..Βολι.

- κυματων] Με!. ην γαρ ύ ανεμος εναν

τιος αυτοις (οι. οσα. κιν. 2-1 οτ Ματ.

τι. 48).(ῖαι. β. 8γι·.Βιι:τ.

35. πρι.ισελθοντις] τιδδ. αντιρ Ο· ναι.

νιιις.(ζ'Ι. Τοσο. | Οοιιττα. τινι. α.υ.ο.

(ιιιιιτ/)!"ς'.ιι. Μι:αιμιι.νν. το!. Μπιλ!.

οι μαθηται αυτου 9. Ο. νιδ.Χ. 1. νιιιις.

0!. θα'. 8τττ.Ρατ.διΗοι. Ποιο. Διοτι

ιιδδ. οι μαθηται ().Ι.Δ. Μαρ. ”'ικι.)

κιιευττ. |ι. Ατιιι. Ευα. ισ 138.619”. Ι

σαι. Β. 38ιιιιπιιτ. .οι Για. Ποτ!. Ειπα.

α.ι:!".|ι.ἰ. Μοαιριι. πιο.

- ηγειραν] ηπειραν Β..

- σωσον ]·υ.δδ. ημας 9. ΣΧ. 33.τι:ι.ι·ι·.

Ειι.ιι. ια Ρι.619°. 1 στα. 130. 1. ||ιιδδ.

ότι Δ.

28. αυτοις] ιιδδ...Το.ιιιε. τυποι. δ.ι.·.|Ϊ'.Ιτ. .

(Ματ _/). 8)·τ.Ρετ. σου. Αται.οδδ. ι .

οοπτι·ιι, νέα. Ειδα. ας'. @Μια το.

- εγερθεις] σαι. του..

- τοις ανεμοις] τω ανεμοι 1. .του α.δ.9'.ίι. '

8)ιτ..Ρετ. Τοσο. Ενα. Τ).Ε. 98.. (ι·ιδ. .

 

 

Ματ. που οι πατατα). ι οσπιτιι.

νιιις.Οί. ειπα:1). 8γι·.Ποι. Μι:αιιιιι.

Ποιο. Λτιπ. πιο.

27. και Η] σαι. Ο. νι.ιι8.0Ι. αυτην”.

5γι·.Ρετ. Μοαιριι. Τιιιιιι.τ1ιτιι. αν. 6441.'

(Ματια. οτι. το. τινι. Γοι·. θα: 5)·τ. Πο!.

Ποιο. Λται.

- αντιρ υπακουουσιν Β. 1.33. Ειιιι.Π.Ε.

4333. ' τυπακουουσιν αυτοι (Ξ. 01.. το'.

τν. Πτι. σου. (ι·ιδ. Μιιι·.ιι·.41 οτ 1.ιιο.

ι·ιιι. 25).

28. ελθοντος αυτου 130. 1. 33. ¦ 1ιλθοντι

αυτιρ π. Ι.. το!.

- Γαδαρηνων Βο(ΔΟτ.)Μ. (33.5ττ.οττ.

Μουτ). 8)·ττ.Γιτ.8ι11οι.τατ. (Οοτιιιιι:πο

τιιιιι ΔΙ.ατ. να!. Πιτ-τα). Οτίο. ν ολίγοις

ιν. 141-. (εοδ. Γατα: αδ Ματ. το! μια.

εροοιοι.). Επι. υπ. (ιιτιουιιιιι:ιι. (? ιιι

Οιισαιο.ειτιοο). απο. “εἰς τα ιιιρη των

Γεργεσηνι.ῖν, ως ὁ Μάρκος λέγει . . . . η

Γαδαρηνοῖν. ως ο Ματ.. ἡ Γεργισαιων.

ως ιιντιγραοιι τινα έχει." του. Η. 'Γιαπ.

ιι. Ποστ. 66. τι. τι. 650). Γεργεσαίων νο

”. ιιοατουιτιοιιοσ ποστι·ιιι οι.

τσιπ. αδ οιιτπ «αυτου σιιιο Ο!.

Η. | ιιιιροι·ιιι·ιι. οι. 1 τοπιο Δια.

1 2.5. ιιοοοοιιιι

¦ 36. και “πιο
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

ο

11. ο

, Η"

||Μπτ.α:8-ία.

Σα. 5: ι8-οῦ.

.Ψ ` τ Μ ` Ο | 8 8 .ο ο Ι

οτι και οι ανεμοι και η θαλασσα αυτερ υπακου

ουσιν;||

53 88"Καὶ :ελθόντοε· αὐτοῦ|| είτ τὸ πέραν είτ τὴν

χώραν των ;Γαδαρηνων,” ύπήντησαν αὐτῷ δύο δαι

μονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ
Ι, Α Α ' ..Η

λίαν, ωστε μὴ ὶσχύειν τινα παρελθειν δια τπτ οδου

› τ 29 ` ' ` ν ν τ τ - `

εκεινη;" και ιδου εκραξαν λεγοντεί·, Τι ημιν και

σοί, * υίε τοῦ θεοῦ; ;)λθεί· ωδε προ καιροῦ βασανίσαι

ἡμῶν “80 ,ἔν δε μακραν ..Μ αὐτῶν αγέλη χοίρων
το 2 ο ` Ι |

πολλων βοσκομενη· οι δε δαιμονετ παρεκαλουν

ν ο Α Ι τ .ο Ι

αυτον λε|γοντεί·, Εἰ έκβάλλειι· ηματ, 8οίποστειλον τίμια·|

' .ο . 0- |

επ· τὴν α·νέλην των χοίρων. 32 καὶ εἶπεν αὐτοιι·, .Υπα

ο ` , | 3 τ .- ΙΙ 2 ο Χ 2 Η

·νετε. οι δε εξελθοντετ απηλθαν ει;· τοω· χοιρουί·,
να τ κ Α 4·

καὶ ίδοὑ ιδρμησεν πασα η αγέληΦ κατα του κρημνου

εἱτ τὴν θάλασσαν, καὶ απέθανον εν τοῖτ ἱίδασιν. 88 οί

δ` 2 να ` ο Ι , Η Ι

ε βοσκοντετ «ρτηση και απελθοντεί· εκ την πολιν

- οι.
απή·ν·νειλαν παντα, καὶ τα των δαιμονιζομένων. καὶ

σε τ αν ' ο ο ν ι Α 8 ναὶδοιὶ πασα η πόλα· ἐξηλθεν επ· · υπαντησιν ί τω Ιησου·

.- ` τι

καὶ Μόντε· αὐτὸν παρεκαελεσαν δπωτ μεταβπ απο των

δρίων αὐτῶν.

να .ϊ

5416 Καὶ έμβατ είε· ' πλοιον διεπέρασεν καὶ ηλθεν είε·
- ο . Δ..

τὴν ἰδίαν πόλιν. 3οκαὶ ίδοιὶ προσε,ιρερον αυτερ παρα

Μο. αιτία οι τοπ" οι πιατα: οποιε

Μπακ οί?

“Ετ οπίπ τοπίτ›οοί "απο πο

παπί ίπ τοΕτίοποπ1 Οοτπεοποτππί,

οοοιιττοτππί οί απο π:ιποπίοο

ιπιοπιοπίο. πο τποππτποπείεί οπ

οιιπιοε. οποία πίπιίε. ίπι πι ποίπο

Ρο55οτ ττο.πείτο ροτ νίωπ ίΙπιπι.

2) Ε: οοοο οπιίπονοτππι ιΙίοοπίοίί,

@πω ποπίε οι πω. ΠΠ ι1οί? νο

πίειί παο ππί.ο ιοτπριίε ιοτηποτο

πω? @Ετσι πιίιοίπ ποπ Ιοπιτο

ππί|ίίο ατο:: ροτοοτπίπ παππο

τππί πιίεοοπε. 3' Π.ιοπίοποι απ

τοπί τομο.παπτ οιππ σκοπια. Βί

οίοίε ποπ, τπίπο ποπ ίπ οτοεοπι

ποτοοτιππ. " Π απ. ίΠίε. Ιω.

Λι ίΠί οΧοππιον ππίοτππτ. ίπ

ροτοοε. οι οοοο ίπίποίπ ππίίτ

τ.οιπε οτα ποτ ρταοοορο ίπ Μοτο,

οι πιοτιπί παπι ίπ πηπίο. ντι..

τ.οτοε ιιιιιοπι Γπαοτιίπτ. οτ. τοπί

οπιοε ίπ οίνίιο.ιοπι πππιίανοτοπι

πωπω, οι πο πω πιίί ιπιοτποπίπ

πωπω. " Η: οοοο :πιο οί

νίιπο οκίίι οπνίπίπ ποπ. οι: κήπο

οο τοαπποπτ πι :ταπείτοί. τι “πί

πιιε οοτιίπι.

'”°· ω Ετ. πεοοπποπο ίπ πατί

οππιπι ιταπεΓτοιπ.νίι. οι νοπίι ίπ

οίνίιπιοτπ επαίπ. 'Η οοοο οί

 

ται:: «και Ιοοιίοποίπ δικοί Οτί;;οπο.π. τοπ

πατατα ίπ απο Ενοποοίίο απ ίπ ιτίπιπί

ποπ τί‹ίοο. ' $Γεργισηνων ετ. [Ο. ίπ

πίε.](ΕΧ).( Ι ). Εκει”. Μοπτρπ. Οοιπ.

Λτιπ. .τα (πω. ίν. Πω. (Ρ ο τοπί.

νία. Η0-Ι) νία. οί.πιτπ Η». (Γιργίαιν.

ΕΚ. Η!. 03.188.) | Γερασηνων 1) Μ

νίιΙοίπτ πώ παπι: πίτα, παπι τί πω

οοπίτοποτππί. να... πο. ιἰ._|:1Ϊ'.9'.ίι.ί.

(Ο...εοοποτπίπ ο). 5)·τ.ΠοΙ.πίπ·. τω..

()τία.ίν. “οι (τοπ πα. Ματ. νο! Ι.πο.)

ΠΠ. 645.. 81ττ.Ηοί.ίπε. πω ίι. (Ποτοπ

τοποτυπί οι Γεργατιων. (Γαραδηνων Δ.)

29. σοι 0τίο.ίίί.503·. ¦ οι Β.Βίο. | αν Η.

- νίι (Πι Μ.)] τρωω. Μιτου (3. Ο,

[Ποτ νίιΙ.]Χ. το!. ντιπ. Ο!. α.ο.ο.ά.βο'.π.

8τττ.Ρει.διΠοί. των. Οοί.π. Λττπ. «ΕΦ.

(Ειιτ.1).Β. ΠΚ”. 88!... ? Σπα ίτ.3-8) τω.

Μιιτ.τ.7 οι Ι.πο.νίίί.28 (οι. Μπτ.ί.2-ί

οι Ι.πο.ίν.34). | οίπ. ΒΟ.Ι.. Ι. 83. Δια.

Ηπ.Τοί.Ποτί.. 1)-..ίι.ί.πι. Μοπηίπ. Οναρ

508'. Εντ. 1).Β. ΜΒ". 2ΐ2'ί. ίπ 1,8. αν.

345". ίπ 138.40”.

:30. μακραν 4!. | ποπ Ιοποο νπίο. αν!!

_ν·."·.ι..ι.

- βοοκομινη ΜΠΕ. το!. πιο. 'Ποπ. το!.

|βοακομενων [ο Μπαμ. ...αιτία ί

1Γ'.9'.|ι. Μοίπρπ.

ΠΙ. αυτον] ανηρ Β..- εκβαλλεις] εκβαλης ΒΧ. ¦ εκβαλιις

Β. ' ιιιβαλὶις τα: κ.

- αποσταλον ἡμας ΒΕ!) πι τίιί.] 1. 83.

νπΙο. α.ο.ι.·.ά.!)".9'.Ι. 8_γτ.Ποί.πία.Μ8. .

8_γτ.Πίοτ. Μοτπππ. των. τοπ.. ' ΖΗΝ· τ

τρεψον ἡμιν απελθειν €. 0ΕΧ.τοί. _/:|ι.

8_γττ.Γει.&Ποι.ικτ. (.¦οιπ. Λτίπ.

32. αυτοις] πιο. ὁ Μιτου;; Ο. Μίνα-ιι.

Μπι. ί Οοπιτο Μ85. νω;.ίωαπ·. '

εγτ.Ηοί. Μοτπρπ. που. στα. .|Ειπ.

- απηλθαν Β.Βιίν Βία ι ίαττηλθον π.

ΟΙ.. το!.

- εις τους χωρους πο·[π οίἰτπ πι τίιΙ.]

Ι. 32.8. νπία. ...Μπαρ-τι. 5γτ.Ρει.

Μοπη›π. των. πω.. ί :εις την αγιλην

των χοίρων 9. (ΠΔΣ. το!. 1|-'.ίι. 8)·τ.

Πο!. (Μπι. Λτίπ.

ί - πασα ἡ αγιλη] ή αγελη πασα ο.. Ι '

ί

 

···πιπΙ. των χοίρων ς. (ΡΙ.Χ. το!. ¦ σαι. '

ΠΟΠ) οίίπι πι τί‹ί.]Δ. Ι.88. Μ. ναί". '

π. ο. ο. ‹ἰ./:1]".π'. π. ί. $νττ. ΡΜ.. δι Πο!.

Μοπηίπ. που. Οι”. Λτιπ. απο.. ἱ

Φωτ. Η03.

82.απιθανον] -νεν Ο.

ί 83. τα των] ταυτων Δ τα (αι: Με Μπίο

ππιοίο Δ Επι.)

84. ὑπαντησιν Β.Βοίι. Ι. 88. | :συναν

' τησιν θ. ΟΣ. το'.

3 -- τω Ιησου] του ίπποι: Ο. 38.

Ι - όπως μεταβη Οι. το!. ¦ ίνα μεταβη

Β. ¦ μεταβηναι Ι.

Ι. εμβας] πιω. ο ίηαονς Γ.

- πλοιον] ·'·πτποπι. το π. 0. το!. Μοπηίπ.

' οτπ. Β[Οί' ίπ Με] ΒΧ. Ι. 83. νία".

των. Παπ. Οτίο.ίν.Ι79·'. ί Μι!. ο

Μαιος Ο.

- ιδίαν πολιν αἱ. ¦ πολίν ιδίαν Δ. | ιου

δαιαν ·ίτολιν Ε'. ίπ οίτίιπιοπί δικων:

απ'. ίπ οίν. επατπ νπίο. τη”. ίπ

πίνίαιιοτπ ι. πιο.. (τω ποπ απ. Ηπα.)

2. προσιατρον ΠΠ.. το!. (Η Μπι) οπω

ίπ... νπίο.17". πωπω. Μοτπμπ. ί προστ

φερουσιν Ο. (οπί.πίοτππι αὐ.ο.ιἰ[π'.|ι.

@των (των.)

 

'Η. φπα νοτίί.ί Ο!. ' ΣΟ. πω |οαπ Ο!. ¦ ΜΗ Αντ.

' :10. πππωτπτπ ποτοοτππ:ι Ο!. | :11. ποπ ίππο

Η. | οι: οί: Ο!.

Ε . 25





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΙΧ. 3.

λυτικον επι κλίνη; βεβλημένον· δκαι ἰδων ο Ίησοῦ9

π ι .ο η Β Α

την πιστιν 9αυτων ειπεν τω παραλυτικω, θάρσει,
τ 2 ι ι ια η ι τι ι υ 8 ` ι ` Ι

τεκνον, αιριενται σου αι αμαρτιαι. και ιδου τινα`

των γραμματέων είπαν ἐν ἑαυτοῖι·, Οιδτοι· βλασιρημεῖ.
η. ο ι .. ..

και · ειδωι·|| ὁ Ίησουο ται· ἐνθυμήσειι· αυτων εἶπεν,
τ! Α οκ ΑΙνα τίΐ ενθυμεισθε πονηριὶ εν ταιι· καρδίαιο υμων; δή

| να σ

γαρ ἐστιν εύκοπώτερον, είπειν, τ°ΑΦίενταί|| *σου'| αι

α α τίαι δ εἰπεῖν δΈ] ει ε|| και πε ιπάτει; 6ίνα

› ο 7
` ο το τι 8 Ι Η τ ο` Α ο Ι

δε ειδ τε οτι ε ουσιαν ε ει ο υιοι· του ανθ ωπου
Χ | Ι '

(τοτε λεγει τω

`

ἐπὶ τῆι· γῆι· αιριέναι αμαρτία,
8- 2ν || 3- | | `

παραλυτικιρ,) Εγειρε αρον σου την κλινην. και

υπαγε εἱο τον οίκον σου. 7 και. εγερθεια ἀπῆλθεν
ι ` '8 8 τι 8 ο ί ! ο Μ 0 ο

ειι· τον οικον αυτου. ιδοντεο δε οι οχλοι °ε ο·
Ι !| κ ι Ι ` ` ` Ι ι ι

βηθησαν, και εδοξασαν τον θεον τον δοντα εξουσιαν

τοιαύτην τοι-ο ἀνθρώπου.

ο .. ..55 ΡΚαι παράγων ὁ Ίησουο εκειθεν εἶδεν ἄνθρω

Ι ι οι

πον καθημενον επι το τελώνιον, δ Μαθθαιον|| λεγόμε

Β(ΙΠ)]

ΙιΣΔ.

1.88.

έ¦Ἑ[8]ΚΠ88Υ.

ο

5ο

 

Η. 6:.27-89. κ τ ο σε ι τ ` ο κ

νου, και λεγει αυτοι, Ακολουθει μοι. και αναστα9
) θ - .ο

'Ζε ηκολουθησεν αύτω. 10 και εγένετο αυτου άνακειμένου

εν οἱκία, και ίδου πολλοι τελῶναι και ιιιμαρτωλοι

 

2. αοιινται Β.νιιΙΒ. θα' 8γι·ι·.Ροι.διΒαΙ.

(Μια. Βάι. [του. 8Ι8. Οτία. ιν. 451..

(αοιοντε ι.α. -ται 1).) ] :αιριωνται 9.

Ο. ι·οΙ. α 6.ο.ηΙ.Ιι. (ΜοιορΙι. '.ΓΙιαΙι. Αι·ιο.

νία.) Οτἰρ.ἱἰ. Η”. (ΙΙΙ. 281€) Ειιο.Βα.

ΡΕ. 829. ΠΠ. 458... 846". 088. ΙΑΝ. Υ.

80).

- σου αἱ αμαρτιαι Β(:Δ.. Ι.88. (Η.) ΖΕι.Ιι.

Οτἰς.ἰΙ. 1868. (ααα. σου Μ.) Ι σοι αι

αμαρτιαι Ι86'τ.Δ2. Για. Α. [του. 8Ι8(1°).

Οτἰη.ΙΙΙ.(28Ι°.) ποιοι. Ειι..ι. Εα. 1ο.

829. ΠΠ. 4568. ] :σοι αι αμαρτιαι σου

9. ΒΧ. τοΙ. νιιΙ8. α.δ.ο.ιι.[π'.η'.|ι.

8γτι.Ροι.8ιΗαΙ. ΜαιορΙι. 'ΓΙιαΙι. ΟοιΙι.

Απο. Ικα. 8Ι8(8°). Οτἰη. [οι. Η. 888..

Πι!. 646). (τω. Μια. τ. 20).

8. ειπαν Β. Ι Οοοιι·α, Ο.ιοΙ.

- ἱαυτοις] αυτοις Β.

α. ίμια/20" αν". Βιι·.Ρει..(ι·ιιΙ.) .ιἙ.ι.Ιι.

030". 205. Πι!. 52". “Η”.

5. γαρ] οιο. ΚΜΠ. νιιΙ8. α.ίι.α!'. Απο.

2888. Ι Οοοιιιιι. Μ88. και. τιιΙ.

- αφιενται Β. νιιΙα. θά!. Βγτι·.Ρει.8ι

Βα1. (ἔσω. Βάι. (αφιονται :αιρε

ιονται ια. Ο. ι·αΙ. α.6.α.9'.ίι. (ΜιιιιιρΙι.

ΤΙιοΙ.ι. Απο. οιο.)

- σου αι αμαρτ. Β013Ι.ΧΒΕΟΚΜν.Ι

:σοι αι αμαρτ. ς. Δ. ιο. 88ο. Βου.

Γοτ. οι!. Οσοι. Ι ιΙΙιἰ ρααοιιιιι ιιιιι απο.

α.ι:./!'Ι.ρΙ·.·|ι.Ι. 8)·ιτ.Ριιι.8ιΠαΙ. ΜαιοιιΙι.

'.ΓΙιαΙι. Αι·ιο. Λάο.

- ιγιιρι απο. [ο. Τ_β)(:ΒΒ.ΐ. Ι. 88. Β

ταιιιιεν. ] $εγειραι π. (Δ)Π.

ο. ειδητι] ειδατε 88. (ιδητε ΟΠΕΧΒΒ).

- εξουσιαν εχει υ υιος του ανθρωπου] ο

υΙος του ανθρ. ιΕ. ιχιι Β. 88. νους.

αρα/Γην ·|ι. Η". 6460. ] Οοιιιι·ιι., ι·αΙ.

Ιται.8ι4. "οιο. ο οι του Δ.

Ι'αιαΙιιιοι οι ροι·ιιΙ)·ιΙαοιο ]ιιααο

απο ιο Μαιο: οι. νιιΙαοο Ιαοιιε

ΙΙι·Ιοιο ΙΙΙοι·ιιιο .και ριιι·ιι.Ι)·ιιαο.

ΟοοιιιΙα ιιιι, ι·αιοΙιιιιοιιιτ ΠΜ

ροαααι.ο οιο. :Ι ΙΞι οααο αιιιιΙοιο

ότι "Ποιο ιΙΙιιοι·ιιοι ιοιι·τι εα. Πιο

ΙιΙιι.ερΙιαιοοι. Πα αυτο νιιΙΙεοαι

“απο αοςιιιιιιοοοο οοτιιιο. ι.Ιἰιιιι7

Πι φαι αοριιιι.ιιο ιοαΙιι. ιο αυτ.

δικια κοιτα? .σου αει. ία

αΙΙΙιιο. ιΙΙαοια, Βιιοἱι.ιοοιιιι· πιο

ροααιιιιι.. αυτ ιΙΙαατο, Βιιτιια οι

αιιιΙ.ιιιΙα? 'οι. εαιιιιιιι αιιιαιο

ιιιιοοιιι.ιο ΙΙΙΙιιιι ΙιοιοιοΙο ΙιιιΙιοι

Ροιοοιιιι.αιο ιο ι.αι·ι·ο ι.Ιἱιιιιι.ιαιιιΙἱ

ροααιιιιι. ιιιοα ιι.Ιι ριιι·ιιΙιιιαο,

Βιιι·ιια, ιοΙΙσ Ιοατοιο ιιιιιιο οι

ι·ιιιΙα ιο ιΙοιιιιιιο ιιιοιιι. 'ΕΕ

οιιι·τοιιιι οι απο ιο ιΙοιοιιιο

ειιιιιο. 'νἱιΙοιιιι:ε οιιιαιο ιιιι·Ιιιια

ιιοιιιαι·ιιοι, οι ΒΙοι·ιοι:ιιναι·ιιοι.

ιΙαιιιιι .μα ιΙαιΙΙι ροιαοιιιι.αοι ι.ιιΙοιο

ΙιοιιιιοΙΙιιιιι.

"πω Ετ αιιιο ιι·οοοἱται ιοιΙο

Ιαοοο. που Ιιοιοιοαοι ιιαιΙι:οιαιο

Ιιι ιαΙοοαο. ΜιιιιΙιαιιοι ιιοι·οιιια.

οι ιι". ΙΙΙΙ. Βοαιιαι·α ιοα. Ε: και·

ιιαιιο ιιααιιιιιο οι.: αιιιο. Μ ΗΜ.)

Η ιιιαιιιοι αει ιΙἱιιαιιιοΙιαοια ασ

ιο ιΙοιοο. αααα ιοιιΙιἱ οιιΙιΙΙαοοι

οι καποιοι ναοιαιιιαι ιΙιοαιιιο

1ιθαυμασαν 2. Οι. ι·αΙ. 8]ιτ.ΙΙαΙ. ΑΜ.

(ιιιΙιοιιιιοιιιι ιιιοοατιιοι 1. απο.) Ι οιο.

(αιιιο ικα. και) Χαι.. (ΙιιιΙιαι ετ. ιο

οσοι.) [τα. 8Ι8. (ιδοξιιξαν 18).

8. ο Ιησους εκιιθιν] ικιιθεν ὁ Ιησους Ϊ).

νου. α.ο.ο/π.υ'-'·ίι.Ι. ΜαοηιΙι. Επι.

Β.Β.180-. ΤΙιαορΙι. Για;; 18.5. ται. 64".

Ι Οοοι.ι·ιι, Μ88. 8]·ι·ι·.Ι.'ει..8ιΠαΙ. τω..

Ποιο. Απο. .ΖΕιΙι. Ι ιιιιιθιν] οιο. Ι...

- καθηιιινον ιπι το τιλιονιον] ιιτι το

τιλωνιον ιιαθημενον Ο. ' Οοοιιιι, ίδιοι.

1).Β.120- '.ΓΙιαορΙι. Μια. οι 647..

- Μαθθαιον Β.Βαίι. 1). 'Νιου. θα”. Ι

:Ματοαιον ς. Ο. ΜΙ.

- λιγομινον] ονοματι 8. ιιοιιιἱιια νιιΙιι.

α.ο.ι:.ιι$!'.οΜ.Ιι.Ι.

120.. 'ΓΙιιιορΙι. Μια.

Απο. Ευα. 1).Β.

- πιο θα] οιο. ααα ροι.οοι τοιοιιιοτο

ροααιιιιι οιιιἱ ιιοοε ιΙοιιε α. Ιω., ιιοιΙ " οι.

ιοιιιοτο" Ιι.(ί).

4. "δως Β.Βι·Ιι.Βίο. Ι. Ε2Μ. Γαία. διο-ι.

Τιιι.&ΗαΙ. ΤΙΜ). Οιοι.Ιι. Απο. Ι :ιδιου

π. ΟΠΕ.. ι·οΙ. νιιΙε.(."Ι. Δια. ααα.

_|ἶ!".9'.ίι. Μι:ιορΙι.

- τας ινθυμησιις] τους διαλογισμους Ι.

- ιιπιν] ιιι.Ιι.Ι. αυτοις Ι). ι.'.ίι. ε)°ι..Ι.°8ι.

ΤΙιοΙι. Απο.

- τοτε] οιο. Μ..

- τιμ παραλ.] οιο. τυο Δ.

-- ιγιιρι Β!). νιιΙ8.α.υ.ι:ώθησ.Α.Ι. @πιο

Ρει..8ιΗαΙ. Μι.ιιορΙι. 'Ι'ΙιαΙι. απο. Μι.

646.. Ι οδό. και Ι). ...απο ιΕι.Ιι. Πι!.

646.. ιΟοοι.ιιι. να”. ΜΜΜ". 8)·ιτ.Γει.

διΗαΙ. ΜαιορΙι. ΤΙιαΙι.)Ι Σιγιρθεις ε.

(ΠΧ. ι·αΙ. 00ΒΙΙ. Λι·ιο.

- ηκολουθησιν] ·θιι Η.

£ιι8. 1113. Ι20-.

ΙΟ. αυτου ανακειμενου ΙΜ). ΜΙ. ο'. ] ανα

ιιιιμ. αυτου Ο. νιιΙ8. α.υ.α.|.!'.η'.Ιι.

Ευα. Π.Ε. ΠΟ..

- οικια] ιιιΙιΙ. 8Ιοιοοιιι ΜαιορΙι.

- και ιδου] σοι. 5]·ι.Ρει. Ι οιο. και 1).

νιιΙα. α.|ι.ο.112".η'.

2ΙΣιΙι. ] Οοοιι·ιι. Μ88. ι. 8]ιι·.ΗαΙ. (ΞοιΙι.

Λι·ιο. Ειι.ι. 1).Ε. ΙΩΝ.

Ι. ] Οιιιιιι·ιι.,

ΜαιορΙι. '.ΓΙιαΙι.

-· ινα τι] μια. υμεις 9. ΒΧ. και 8)”.

ΠαΙ. Απο. Ι οιο. Βου. Ι. 88. νους.

8. εφοβηθησαν Β!). Ι. 88. νιιΙ8. α.υ.ι·.

17".η'.Ιι.Ι. 8)·ι·.Ρει. ΜαιορΙι. '.Ι.`ΙιαΙι. ΕΙΞιΙι.]

8. ΙΙΙΙΙ Δια. Ι 5. 2.88 "καιω ιιιιι Ο!. Ι ιιιι οι.

αατο Η. Ι ιι. ιιιιιοιο ιιαιοιιο ι·ιιιιιι οι.

28





:Χ. 17. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

να”. α. ο. ο. κ.

Μ. Ι'. Η.

Εεε-παρα. '.'Ι'Ιιοιι.

Μαι.

Ϊ

η Βο..6:6.

.- Μαι·.α:ι8-αα.

Μι- σαι-οι!

έλθόντεο συνανε|κειντο τῷ Ίησοῦ καὶ τοϋ μαθηταῖι`

αὐτοῦ. 11 καὶ Μόντε;` οἱ Φαρισαϊοι τ ἔλε·νον|| τοἱι· μαθη

ταϊο αὐτοῦ, Δια τί μετα τῶν τελωνῶν καὶ οἱμαρτωλῶν

εσθίει ο διδασκαλοο ὑμῶν; 12 ὁ δὲ [Ίησοῦο] ακούσω

εἶπενἱ, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἱσχύοντεο ἱατροῦ 2άλλα"

οἱ κονιάκ ἔχοντα. Η πορευθέντεο δὲ μάθετε τί έστιν,

" 2"Ελεος” θέλω, καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γαρ ῆλθον καλέσω

δικαίουο, 2 άλλἱἴ αμαρτωλοιἱε+.

56 Η'Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 'Ιωάννου

λεἱγοντεο, Δια τί ήμεἱ`ο καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστειἱομεν

πολλά. οἱ δὲ μαθηταί σου ού νηστεύουσιν ; 15 καὶ εἶπεν

αὐτῶι· 6 Ίησοῦι·, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμψῶνοο

πενθεῖν εφ' ὅσον μετ' αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμςὐίοε; ελεύ

σονται δὲ ήμε,ραι ὅταν οἱπαρθῇ απ' αὐτῶν 6 νυμερίοι·,

καὶ τότε νηστεύσουσιν. 16 οὐδεὶι· δε επιβάλλει επί

βλημα ρακουε· οἱ·ννιἱΦου ἐπὶ ἱματίερ παλαιερ· αἴρει γαρ

το πλήρωμα αὐτοῦ απο τοῦ ἱματίου. καὶ χεῖρον σχίσμα

γίνεται. 17 ουδε βάλλουσιν οἶνον νέον εἱο οἱσκοὑο πα

λαο-απ εἰ (λε .μή να ρή·ννυνται οἱ οἱσκοί, καὶ ὁ οἶνοι·

εκχειται και οι ασκοι 8οἱπόλλυν·ι·αι#· αλλα βάλλουσιν

Μάνια: απο Ιοεα οι ιΠεοἰριιΙἰο

οἰιιο. “Ετ νΜοι·ιι.οε ΓΙιαι·ὶαιοἰ

0Ποοοαιπ ιΠεοἱραΠε οἱιιε. Ωιιιιι·ο

οιιπι ριιοΙἰαιιιἱε οι ρεοοιιιοι·ιοιιο

πιατιι1ιιοαι ανεβασε “και ?

“να” Αι: Ιοειιο ιιιιιΠοιιει Με,

Νοτι αει οριιε "καιω πιοι1ιοο

αν! αιιιΙο “πωπω”. Η Ειιιποο

ο.ιιιοαι ΜΜΜ απο εεε. Μειω

Μαιο”. νοΙο οι που ειιι:ι·ἱΒοἱαπι.

ποπ οιιἱια νεοι "κακο ἱιιειοε

κι! ροσοατ.οι·οε.

" 'Παω ιιοοοεοετιιιιι. “ο ειπα

ι1ἰικ:ἱριιἱἱ Ιοἱιιιιιιια ιΠοειιιοιι.

Ωιιατο εποε οι. Γἱιαι·ἰεο.οἱ ἱοἱιιιια·

ιιιιιε Γι·οηιιοιιι.οι·. ιΙἱει:ἰμαΙι ιιιιιοιιι

και ποπ ακουω? Μ Βι ΜΜΜ

Μαιο. Μπαμπά Νικαια. ΗΜ

ιεροιιοἱ Μαιο ιιιιααιιΠα απο Μια

οεε εροιιοαο? νοιιἱοιιι αιιιοιιι Με.

απο αιιίοτοιατ αι› Με εροιιευε.

οι ειπα: ιι:ἱιιιιαΙ›αιιε. Ι" Νιιιιιο αιι

τοα.ι ὶιιαιιαα ι:οιιιιαἰειιιιι·απι ματι

τιι τιιι1ἰιι ὶιι νοεααιοαι.ιιτα απο::

ΜΠΕΙ: εαὶαι ρ|οιιἱι.ιιιΙἱιιοια οἱαε α

νοειιαιοαιο, οι. ροιοτ κακα”. οι.

" Νοηιιο @ειναι νἱαιιιιι ιιονιιια

ἱιι ειπα νασαι: αΙιοαιιιιι ειπα

ριιαιατ Μεσα. οι νἰιιιιιιι ωιωωι

αι: οι απο: ροι·οιιιιι; και νιιιιιαι

"______________

Η). τελοιναι και αμαρτωλοι] αμαρτ. και

τελ. Ο. Μοαιρἱι. απο. | απατα, 13ο!).

το!. ". Ευ.. Β.Β. 120..

-· ιτυνανικειντο] συνεκειντο 1)..

Η!. καλειται δικαιους] δικαιους καλειται Ο..

- αλλα (:ΒΕΣΔΕΗΠ η: ¦ Σαλλ. 9.'.

Βε. τεΙ.

- αμαρτωλους] μια. εις μετανοιαν €.

ΟΙ.Χ. 83.. το!. αρ'. Μοαιρἱι. 'Ι'ἱιοἱι.

(οπο. ἱν. 8064. ΜΜΜ; νἱιΙ. Ευα.) ΠΠ.

648€ ¦ σαι. ΒΒΔ. 1.. 38(οοπ..) νε

(Μου) πως. α.ο.[!!.λ.Ι. Βιιτε.Γετ.8ε

Πο!. Ποια. Λεια. ατα. (νἱα.Ι.ιιι:. ν. 82).

16. ουδεις δε] σαι. δι ν. 8_γι·.Ρει. Μι:αιρἱι.

Δται. Με.

- ρακους] ρακκους ΒΔ. 88. Ο.

- αγναοου] -φους Ο.

 

Ί!. και ιδοντις] ειδοντες δε 1). 'Για.

(0111. και Λεια.)

- οἱ] σαι. Δ.

- ελεγον ΙΜΣ.. 1. 88. εως. α.ὁ.ο.|ἶ!".

οι.. 8,1°.Ρ88.”ειπον επ. 1). το!. 8)·τ.ΠοΙ.

- .'Ελ.”Ν και αμαρτωλων] αμαρτ. και

τιλ. 1). 'Γἱιοἱι.

···· ευθιειιἱ ιλιδασκαλος ιἱμων Βιοπ.Χ.ο:ι.

εοἱ._|ῖπ'.ο'. 8ττε.Ροι..8εΠοἱ. Ποια. Λεια.

Βάι. | ο διδαακαλος ιἱμων-εοθιιι Ο.. Ι.

Μοαη›ἱι. Τἱιαβ. | ὁ διδασκ. ίιμων .Με

μετα Ι). ο.ο.ιἰ.ο'.|ι. (σαι. α.|ι [Μ.]) Ι

ιοθιει] Μι!. και πινει Μ. Με. 92.

12.1ηαους] σαι. Β!) οι. "Με" ο ά. οι

αιωνα ΜΗ! οι να... 'Για. Φιλ. '

απατα. το!. (Β Μαιο Μακ ο οι.. εχουσιν).

- ακουσας] αποκριθεις Όσα οι). Μἱἱἱ οι

να. α. (οσα ο!). νἱιἱ. Ευα. ν. 8!.

·- ειναι] Μι!. ·¦αυτοις π. ΟΠ.. το!. ιι_/ῖ|ι.

8ττι·.Ρει.&ΙΙοΙ. Μειιιριι. Οοιἱι. Λεια. '

οιιι. Β(:.1)Χ. νιιἱε. Μάταια. 'ΓΙιοΙ›.

απο.

- αλλα Β.Βιἰν. Π.ι(?) ' :αλλ' α. Ο. τοι.

Παλαι· Β.Βο|ι.Ο'Ι). Ι. 88. θα”. 580.

. 957. ' ξι.λεον π. (ΡΕ. το!.

- ηλθον] ιληλυθα Η (Πιο. ν. 82).

Η. αυτῳ] Οια. Χ. `α-ψ 5

-- πολλα (Η). το!. τν. ' σαι. 13.( "σακχ

- μαθηται σου] σοι μαθηται Μ.

15. ο Μπους] οια. Μαη.

- μη] μητι Ι). αι.ιαηαἰι1 μια.

-- οἱ υἱοι] οτα. οἱ 1.8.

- νυμφωνος] νυνοιου (Μο. νυμοιου) 1).

Η". Μοαιρἱι. απο. ΣΕΦ. ' Οοιιι.τιι.

Μ88. 8)·ιτ.Ρει.8ιΒι:Ι. ΤΙΜ» Απο.

- πενθειν] νηστευειν 1). αρκά-[Καλώ

8,τ.Ριπ. 5)·τ.Βο!.πια. 'Για. Ηἰἱ.648·.

(πιω. Ματ. οι μια) ι απατα, Μ88. πως.

8ντ.Πι:Ι.ιεει. Μοαιριι. Οοιἱι. Λεια.

πιο. Α Π

-- ἡμεροι] μπαι. αἱ Η..

- απαρθρ] αρθα 1). Ι.

- νηστευοουαιν Μου. τοἱ. ¦ νηατευου

σιν 1).Χ. ' νηατευοιοοιν ΕΔ. "ιιιἱιἱ. εν

ικειναις ται ἡμεραις 1). α.Ιι.ο.9'.|ι. δνε.

Πο!.πη;. Οι·ἰς. ΙΜ. ἱἱ.289. μια. Πιο.) ¦

(απατα, 18188. νιιἱΒ._/!". τοἱ.

.αν “ο

- το πληρωμα] ιτληροιν Δ.

- απο του ἱματιου] σαι. σε. ¦ Με. τον

παλαιου 1.'. ο.

Η'. βαλλουιτιν] βαλουοιν Ι...

- μη γε ΟΙ). το. ι μη Β.

- ρηγνννται οἱ αιτκοι] ρηοαει ο οινος ό

νεος τους ασκους 1). Πο. οσα σιτε. ο νεος

οι. εγκώ”. (ρηγνουνται Ι..)

- ὁ οινος εκχειται και οἱ αο·κοι απολ.] ὁ

οινος απολλυται και οἱ ασκοι 1). Οι.)

γω. Ματ. ¦ και οἱ αακοι απολ.] απο. α.

- α·ιι·ολλυνται εμπορω. Ι. νιιἱ|;._|ἱ

8ντι·.Ρει.&.Ποἱ. Μεαηιἱι. ΤΙΜ» Ποια'

απολλυται Ι). ι ευρω. | :απολουνται

9. 0. το!. ε.ερ·.9··ι-ι. (σαι. α καρτα)

Μια. Λεια. θα!. μια.)

- αλλα βαλλουοιν οινον νων εις ασκους

καινους Β.·ι([.). το!. νε: ' αλλα οινον

νων εις αο·κους βαλλουοιν καιν. 0.

(μια.) " αλλα βαλλουοιν] βαλλουοιν

δε 1). ι!. αλλα βαλουσιν Ια. ' (αλλα

βαλ.....αμιροτ. συντηρουνται] Μα. 8.)

ι καινους] νεους Δ.

Ι 12. Μια" Ο!.

97
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

9 Ι 1 ο ` τ ` 3 ο 7 Η

οινον νεου ειι` ασκουι καινουο, και αμΦοτεροι συν

) τηροῦνται.
' Α κο ,ο επι λ

5118'Ταυτα αυτου λαλουντοι αὐτοιο, ίδου αρχων
2 Φ 8 λ || Ι 8 το | τι . |

απ ελθων προσεκυνει αυτοι, λεγων οτι η θυγατηρ
|

881.).

ΜΟΔ.

1.88.

2281111881

111. οι1

β

' Η Μπι. 6:22-48.

Πω· “ΗΜ” μου άρτι ἔτελεύτὴσεν· άλλα ελθων επίθετ τὴν χεῖρα

Ο 1 8 τ 1'' κ Ι 19 ` ο ` κ ,Ι πιο

ο ν σου επ αυτην, και ζὴσεται. και εγερθειο ο ·ησουι
πιο . νι `

το' 8ὴκολοι.ίθει|| αυτοι, καὶ οι μ.αθ·ηταὶ αυτου. 20 Καὶ ὶδου

γυνὴ αὶμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὅπισθεν
το ε- ε Α 21 .ιν1ὴνιματο του κρασπέδου του ιματίου αυτου. ελεγεν

Α κι σ 2 σε

γαρ έν ἔοιυτὴ, 'Βου μόνον α1ψιομαι του ιματίου αυτου,

τ @τι 1 ο το ο κ ιι κ ο 1
σωθὴσομαι. Ο δε 1ησοι.ιι νστραψειι` και ιδων

| |

αὐτὴν εἶπεν, θοίρσει, θύγατερ· πίστα· σου σεσωκεν
ε οι ενσε. καὶ έσοίθη η γυνὴ απο τη: ωραπ ἐκείνητ. Καὶ

ο κο η ν. 1

έλθων ο ,1ησουο εὶο τὴν οικίαν του ἄρχοντοι, καὶ ὶδων
κ ι κ ` ` ει ι 21.81· οι

τουο αυληταο και τον οχλον θορυβουμενον, ελεγεν,

, το Ο 1 ο ν ` κ ο 1

Αναχωρειτε· ου γαρ απεθανεν το κορασιον, αλλα
Η |

καθεύδει. καὶ κατεγέλων αυτου. 25 ὅτε δε ἐξέβλ77θ77

ὁ ὅχλοι, εἱσελθων έκροίτησεν τῆι· χειροι αὐτῆς, καὶ
ι ι κ τ 26 ` ι πιο τ τ το '

ὴγερθη το κοροισιον. και εξὴλθεν η Φὴμη αυτη ειι

δλην τὴν γῆν εκείνην.
εκ το να Ι

58 271Καὶ παροίγοντι εκειθεν τιρ,1ησου, ὴκολουθη·
8 Α | | , ` |

σαν [αυτιρ] δυο τυφλα, κραζοντεο και λεγοντεο,

21:

215. φήμη αὐτῆς.

 

12' σε

1

1 π. 20:29 πιο.

ΙΧ. 18.

ιιονοιο 1ο οιιπιι ποιοι ιο1ιιοοι,

οι οπι1›ο ποποοινιιοιοι.

"10182 11ο.οπ 111ο 1οποποιο ιιι1

ποπ. οππο ρι1ππορε ιιποε ιιππποε1ι.

οι ιι.ι1οιιο.ιοι ποοι ι11ποοιι. 1`111ιι

ιοπο. ιοοι1ο ι1ο1`οοπιο πει: οπο

ι·πο1 1οροπο πιοιιοιπ ειιροι απο,

οι ιι1νοι. 1” 11ι οοιιιοπιι 1οιοι

ποιτοο1›ιιιοι ποιο οι ι11επ1ρο11ο1οιι.

21' 15ι εποε ιοιι11πι ποιοι ποπ ι;ο1ο1ο

“οποιο ρπι1π1›οιοι ι1ιιοι1οπ1ιο

οποιο ιιπποειι1ι ιπιιο. οι οποιο

11ιποτ1ο.οι νοει1ιοοπι1 ο1οιι: 1" ι11

οπο” πιι1ιπ 1οιιιι ιο. 81 ιπι1αοιο

ι:ι.οιοιο νοει1ιοποιοπι π1οο. 61111111.

πιο. @Λι 1ποοιι ποπνοιεοε οι

οποιοι ποιο ι11:ι1ι. Οοο11ι1π πιο.

11ι1οιι ιοο ιο ειι1νιιιο 1ππ1ι. Ει

οποιο. ίπποι πει ιοο11οι οκ 111ο

ποιο.. '11 ει πιιιο νοο1οποι 1ποοιι

1ο ι1οιιιοιιι ρι1οπ1ρ1ε, οι. ν1ι11εποι

ι11›1π1ποπ οι. ιοι1:ιοιο ιοπιο1ιοιιο·

ιπιο, Νι11πο1ιοι. ιπππι11ιο : οοπ

πει ποιοι ιοοιιοπ ροπ11ο, επι1

ι1οιιο1ι. 11ι ι1πι1ι.1π1οιοι ποιο.

Β 11ι ποιο π1οπιιι ποιοι ιοι·1ιο, 1ο

ιιο.ν1ι. οι ιποο1ι ιοοποιο ποιο. πι

οοιιο.ιι1ι ροπ11ο. 11. Κι οπ11ι Ποιοι

1ιποπ 1ο οπ1νπιειιιο ι.οιιο.ιο 111ιοο.

"1781112 11ι ιιιιπεποπιο 1πι1π

“στο ιιπποι1 ειιοι οοοι ι1ιιο πιιππ1.

π1ιιιοποιοιι οι ι11πππιπιι. 1111επιπιπ

οποιο. 1111 1)ον1ι1. '111 Οοιιι οο

Έλἔησον ὴμᾶ9, πιο" 1Δαυεί .1 28ἐλθόντι δε εἱι τὴν

 

17. αμφοτεροι Β013Ι.ΧΔ. 1.88. πιστα.)

1111111111. τι. ] 1αμροτερα π. δε. οιιο

απο 1. (οποιο νο18. α.1ι.π./1!1.918)

- συντηρουνται] τηρουνται 1)..

18. τουτο] ιιι1ι1. δε 1..

- αυτοις] πιο. 1. Μπιορ1ι. [ΠΙ. 64911. ]

τοις οχλοις 111.

-- εισελθων (1.8. ε1ς 1λθιὶιν κ. είσελθιἱιν)

(Η). .ε1ς" 1λθι1ιν (τα) Δοι. πι1.ο.ι. 88.

1111817. ] 1οι1ιποι ε1ς Υιος. α.1ι.π.ι1,/=π1.

(91.1.) Βιιιι.Ρει. 8ι1·1π1. (1οι1ι.Δ.ιιο. 21211.

1111. 6491,. είσελθιὶιν Χ. 1. 11. (Μπιομ1ι.)

]ε1ς προσελθων Β. Διοτι. (ιιπππ.ιι1ι οι..

17ο18. α ο.ππ1.ο1.-ροει"οποπεο1ι" πιο.

"ποιο1οπ .1ο1τοιι" δ.1ι.)] τις προσελθων

(1881811311. (11101). οι 118.) ] τις προσ

ηλθιν 1”. 1 1ελθων π. "ιιι1ι1. τιμ Ιησου

σιπιέ.1.11(111. (ιιι1ι1. πο ποιο Τ1ιο1›.)

- ότι 11:13. ιπ1. 8)·ι.11π1. θοι1ι. 1 πιο. 1).

1. 88. 11. 1.118. 8]τι.1)ει. Μοιορ1ι. Τ1ιπ1ι.

Απο. 21181. 118. 6421,. ] κυριε 111. νο1α.

(171811. παρισι.

- αρτι] στο. 'Για.

- χειραν 1..

12. ηκολουθει 01). 88. 111118. α.ο.ι:.#'.91.1ι.

"11. 50.51. 1 1ηκολουθησεν ο. Β.ι1.Χ(1.

ιοΙ. χι. Βγι.1:1π1. Μπιορ1ι. Τ1ιο1ι ]ηκο·

λουθησαν 1111. 8_γι.1)ει.

19. και 2°.] σοι. 11.

- οἱ] πιο. Δ.

20. α1μορροουσα] α1μορουσα 11. α1μορ

ρουσα 11.

- ετη] πιω. εχουσα εν το ασθενεια 1..

(1.18. .1011. ιι. 5).

- του κρασπεδου] πιο. α.(ι.π.μ'. (ιιοπ

νο18 αφ!1.1.)

21. Μοτο οι·ιο.111.486°. ] αυτη 1ο.

- μονον] [1051 ι1ψωμαι 1).νο18.ο.π,/#19'.

1 πιο. α.ιβ.1ι.

- οπο 11ο.] ιιι1ι11ιο.ιοοπιοιο ο Μπι. ι·.22-88

οι 1.οπ.ν111.44-47. ο. 1. οι ποοι1ποο

ποιοι ριο11οι·1οπ εοπιιο1ο1ε. Λι 111π

ποονπιοοιι ι11:κ1ι ι11ι.π1ρο11ε εο1ε. Ωιι1ε

πιο οποιοι 1111 ιιοιπιο ι11οπιοπι, Τοι1.ιι

ιο ποιορι1ιοὶι. οι ιο (111318, 01118 πιο ιπι1

81ι 11 οοπ ποσο ιοι1ιο πιο ποιορι1ιο1ι, επι1

1111811111 ιοο ιοι181ιι προ ππ1ιο εοπε1 το

οποιο απο” ιι πιο. '.1'ιιοπ πιο11οι ποιο

επ1εεπι ποσο ποπ ροοεπι οποιο, ιιοο1ι οι

ποπ1ι11ι ποιο ροι.1πιι 81118, οι ι11κ1ι ιιο1ι1

1πο1εεει οι (11 1ος. οι) ιιοοιιιο‹1ο ειιπιιιιι

ποιοι."

22. Ιησους] πιο. 1). 0.8.0. ] Οοοιιιι., νο18.

[111.918

- στραφεις 11. 88. ] εστη στριιοεις 1). 1

::ε·κιστριιοεις ιο. Ο. ιπ1.(ν1ι1. Μπι. ν. 80).

- θυγατερ] -τηρ 1)1.(1. ] οποιο, Οιας.

11. 1268. Η'. 452..

- πιστις] πιστη 1.11..

- σε] ιο1ι1. νιιι1ο 1ο ριιπο . ο.

28. τους] 01ο. Δ.

21. ελεγεν 111). 1. 88. νο1ι;. ινα/€81.51'.

Μπιορ1ι. 'Ποιο. Ποιο. 211ι.1ι. 1 :λεγα π.

Ο. ιπ1.(‹11:‹1ι π.91.1ι.) ι·1ι1.11ιιι. 111ιο1ι1. αυ

τοις Ξ. Ο. ιπ1._ιζρ1. 8_γιι.11ιιι.8ι11π1. (1οι1ι.

Απο. (ι·1ι1.81ιιι.) 1 πιο. 1.11). 1. 88. λίπος.

πιο!...91.1 11οιιιρ1ι. Τ1ιο1ι. 112.11.

- κατεγελων] -λουν 11.

- αυτου] αυτον 1)..

- ιοο. 11π.] πιω. επ1οπιπε ποιο ποιο ιππι

ιιιιιιο Τ1ιπ1ι.

25. εισελθων] ελθιιιν 1). α.1ι. 1 σοι-0.'.

- της χειρος] την χειρα 1).

26.α1ιτη 11ι1.. ιπ1. μια. 5γιι.Ριιι.8ι11π1.

1 αυτης Ο. 1. 88. 11πιπρ1ι. ] αυτου 1).

Ο Ο..) Τ1ιπ1ι. .ι1:1ι1ι. (1.111.)
 

18. Μαιου. 11οιο1οπ 1.1. 1 ιοποοοι ι.οιιοι οι. 1

87. 11111 Δια.

818..<ι?8

Φ

..Η
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[Χ. 88. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

πιο. Μπα. 'Η, ὅλΠ ή ή ἐκ€ίη,°

-- Μος· που. ' :οιι 9. απο το!. (πιο: 88. ιΕιρχομινιυν] διιΕιρχομινων 2.

Σ';ξἑ3,5£°.· οι.κίαν, Φπροσήλθαν|| αὐτῷ οἱ τυφλά, και λέγει αυτοι-ι·

· , Α | 8 | Α Α

ἔ°ωνιι·π°ἔ ο Μιτου:: Πιστευετε οτι δυναμαι τουτο ποιησ·αι ;

λέγουσιν αύτιρ,Ναι κύριε. 29τότε ἡ'ψατο τῶν ὁ‹ρθαλμῶν

αὐτῶν λέγων, Κατα. τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν.

@και $ήνειρχθησ·αν'| αυτων οι οφθαλμοί· και. *ἐνε

βριμήθη|| αυτοί; ὁ Ίηιτοῦο λέγων, (Ορατε απο.

γινωο·κέτω. 31 οι δε ἐξελθόντεο διεςὐήμισαν αυτον έν

ΜΜΜ... δὲ εξερχομένων, ιδου

μι· 'Η η· προσήνεγκαν αυτό: [ἄνθρωπον] κωιρον δαιμονιζόμενον.

88 ` . | 6 .ο τ : Ι ι !

και εκβληθεντοο του δαιμονιου ελαλησεν ο κωΦοο·

και. εθαύμαο·αν οἱ ὅχλοι λέγοντεο,9 Ουδέποτε άρα”,

Ύ;" οϋτωι· ἐν τῷ Ίιτραήλ. 84"οι. δε Φαριο·αιοι ἔλεγον, Φιν::
. . ο. __ _

5 Χ Έν τω 9ἔρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια.

Ή 59 &και περιῆγεν ὁ Ίηο·οῦτ ται· πόλειτ πάσα:: και

τα: κώμαι·, διδασκων ἐν τοιἶι` συναγωγαῖο αυτων και

κηρύσσων το ειἔαγγέλιον τῆι· βασιλείαο, και θεραπεύων
σε Ι ` Α ν 9

παο·αν νοο·ον και παο·αν μαλακιαν .

6036"Ίδων δε τῶι· ὅχλουτ ἐο·πλαγχνίο·θη περι
: .ο οι: 9 *ο λ ν ΙΙ ` 2: | !| :ο #

- αυτων, οτι`·οο·αν εο·κυ μενα!.37 και εριμμενοι το:
Η | απ

ζ" προβατο. μη εχοντα ποιμενα. τοτε λεγει πιο μαθη

ταΐο αὐτοῦ, πΪ) μεν θεριιτμοτ πολι;ι·, οι δε ἐργάται

νλν - 888 | ο σκ ν ..ι θ τα ιν

ο ιγοι ε37θητε ουν του κυριου του ερισμου, οπωι·
. ' Α

εκβαλυ εργαται· εκ τον θεριο·μον αυτου.

'Ματ. 6:84. οζ

:Ροι.. α:ο6. ι·

ο. :.ι:ι.ι.

'Σα. ιο:α.

ιοιπ Μπακ: ὸοπ:ι:π:. αποσιω

τιιπ: κι! οι::π οπου:: ο: πια: οι:

Και”. (πωπω πιο:: ροοει:ιπ πα:

@απο απο? Πιοι:πιοι. Π:.ἱοι:ο.

ιΙοπιἰι:ο.

εστω:: ι:ἱοεπι. Βοοι:πιι::ιπ ::ιΙοιπ

τοπικα:: πι:: νου”.

και:: σου:: :Πο:·ι.:ιπ: ο: οοιι:ι::ι

::αιι:ο οι: ΗΕ:: Και:: ιΠοεπι. τι

@το πε οιι:: ιοιιιι.. " ΠΙ.ἰαι::οιπ

οκοι:πιοι: ιΠ:Ταιπανοτι:π: επι:: ιι:

:στο απτο οι..

:.ο::: πιο, οσοι: ορ:ι.ι1ει·::ι:: οι πο

παπα:: :::ι:::ιπ:, ιΙ:ιοι::οπἱιιιπ αι:

Βοι:ιοπ:. οι:: @πιο αιιοιποπο

Ιοοι::::ο οι: ι:::::ιικ. οι. ιι:ἰτο.ιαο

επι:: :::τι:αι: ιΠοεπιοι, Ν::ιποι:α:::

πομπο:: οιι: :π Ιατροι. 8 Πιο.

Π 'Ι.`ιιπο ιο::ι;ἱι οι:ι:Ιοο

Η Ε: αουτ::

8' Βεταιἱι αι:

:·ἰιαι:ἰ αι::οιι: ι1:οοιιιιπ:. Ι:: ρα::

ι1ιιοπιοπἰοτι:ιπ επι::- ιικο

ωσπου. “("ι.·) Ε: ι::τοιιιπ:Ιιο:

Και:: οινιιαιοι ο:πι:ιι.ιι οιοοιιιο1.Ια.

@απο :π "πομπο αυτοι:: οι

ρι·πιιιΠοαπι ον::::εοϋι:ιπ παπι, ο:

οιιταπι οι::πι::ι: ιαπιτ::ο:·οιπ ο:

οιι:ποιι: ιππτι:::ιιιιο:::.

8. (78...) που:: ποιοι:: απο”

ιπἰοοτιπε οι:: οιι. :μπα σαι::

και:: ο: ιαιτοπιιι.: που: οπο ποπ

:πωπω

Ί.`ι:πι: ι.Ποἱ: ιΙἰιοἱρι:Ηιι και.. Μοσ

εἱι οι:ἰι!ιιιι: π:ι:Ι:ι:. οροτατι: αι:

:οι:: οπου:: ι" ωραιο οι·οο πο

:πιι:ι:ιπ πιω:: ι:: ααα ορατο

ι·ιοι :π :πωπω οποια.

ρι:.ιιοτοιπ. 8" (πιω

 

87. αυτι:: ΟΙΑ. Ι. 88. το!. τν. ¦ πιο. Β!).

·- και λιγοντες Βου. τοι. ¦ οπ1.0. πινω.

Ι.. α.&.

80. ινιβριμηθη Β' Βι:λ. Ι. (πιο 88). ¦

' 1-μηινατο 9. Οι). τοι.

ἔ - ο Μαιος] οι:: ι Ι).

υ. οι. 8. να... αιμα θαναι.

Πο!. Μοιπρἱ:. ΤΙΜ» θοιΙ:. ΣΒΒΕ. μια.

και πολλοι ηκολουθηααν αυτοι 1· θα!.

α.Ι:.ρ'.Ι:. (0οπιπι. νι:|8. ού.)

88. Ο. που Ειμαι.) | ΜΕ οιι: Δ.αρ. Μαιο.

? ...πε

88. ιλθοντι δι νι:ΙΕ.Αρ.9. ' και ιρχιται

1). α.ο.ο.ρ'.|ι. ΜΜΜ. αυτι:: Η.

- οικιαν] αιιι:.και Ο. α.ο.ι.ρ'. (ποπ 'πιο.

που

- τροιτηλθαν Β.Βι.·|ι. | :φον π. οτι. το!.

- ο] και!. δυο Ι).α.ο.ρ'.Ι:. 8_γ:·.Ηἱοτ.(ποι:

ΗΜ- στα.)

- δυναμαι τουτο ποιηοαι Ο.ΒΙΑ. Ι. 88.

4 το!. Αρι. α.ο.ι:$!".(9'.)ο..λ. 87ττ.Ι.:::.

απο. (Μάι. Απο. απο.. ¦ τουτο δυνα

ιιιιι :τοιηιται Β νιιι8.ΟΙ.ιδυναμαι ποινι

σαι τουτο Ο.. " Μι!. νοι:ἰιι. νι:!8. α.ι:.

_ΑΤ'.9' (ιιι::ο °° ίιιοετο") τι. Απο. (ποπ

ια.)

”.οιρθαλμων] ομματων Π.

- λιγων] και ιιπιν 1). Ι. |:. 8γτ.Ρει.

80. ηνιιυχθησαν Β.Βιξυ.Β.88. | ηνοιχθησαν

ο.. ' :ανιιυχθησαν π. Μπα!. "ρι·ιιι:ιπ.

ταραχρημα α.ρ'.|ι. 8)·:·.Ρ::. /Ει::.

-αυτων] ρα: οφθαλμοι Ι).Ι.ιιιι.. [αυτοι Β..

- ανθρωπου οι). το!. Μια. 8γ:·.Ηι:Ι.

απο. Μια. ' σαι. Β. 8)'Ι'.Ρι5δ. Μοιι:ρπ.

'Παρ. Βιμ.

-· καιρου] :πι::ι:::: παρω” |ιι::·ιιιιι::

ι!. ' οποιοι:: οι "πάπια ιι.ο.ι:.(|.).9'·,·|:.

Πι!. 850'.

88. και ιθαυμαιιαν οι οχλοι] οἱ δι οχλοι

ιθανμαοαν (Χ ιι: οιιιι::π.: πιο: “απο”.

- λιγοντις] ήπια!. ότι 8. ν(Μι.?) α.

Δ:·ι::. Μια. ΒΟΠΕ(Χ ιι: οοπ:ιι:.)Δ. 1.88.

ΕΓΟαπο:: νι:Ια. υ.ο.|ῖ#'.ο'·"·|ι. 87".

Ριι.8ιΗι:Ι. Μοι::ρπ. 'Παλι. Οοι::. Επι.

- ιρανη ουτως] ουτως ιφανη 1). 88.

...ι.ιρ·.ιω-ι. Ποιο. ' Οοπιτ:ι. τι”. 1.

το!.

- τα: Ισραηλ] οι:: το: 1)..

84. νι::·ε.] σαι. 1). α. Πι!. 6.51".

- ικβαλλιι] ικβαλιι κ.

85. ·ιι·ι·ιοαν νοοου και] οι::. α.

- θιραπιυων] ιθιραπινων ο.

μαλακιαν] *Μιλ ιν το: λαιρ €. Ο,Ι..Χ.

το!. Το!. θα. αρ'. Απο. ' σαι. ΒΟ.1)Δ.

86. τους οχλους] πιο. ὁ Ιηιιους οιι. ι

:πικαπ Μ. Ο. @Φ 87τι.Ριι.ΕιΠοΙ..

- ιακυλμενοι Β01)ΣΔ. 1. 88. ΒΡΟΧΗ

ευ. [και. Βγτι·..Ρι:.8ιΗι:Ι. Μο:::ρι:. (ιι:

νέα.) 'Πιερ. (Ειπα. Δτι::. οι:: ΠΠ. 651€'

:ικλιλυμινοι Θ. Ι..

- ιριμμινοι Β.Βιζυ.ο(Ι.). (ιρημινοι 1..)

ιρυμμινοι νὶιΙο:ιιτ πο:: οιιο :μια Ιοοιιο

ορια! Βιιγ.: παπι υ ιι: οιΙἰ:ἰοι:ο απο..

πιο, ι::ιαι:ι:ιπ οοΙΙι::ι:α οι:: οοιια, ο::

ιποπιιι:ιπ :γροετιιρι:ἱοι:π:. ! :ιρριμμι

νοι 9. Δ. κι. | ριριμμινοι 1). ¦ φρο

γμινοι Μ. | ιρρημινοι Χ. (0:11. και

ιριμινοι 88. ΑΜΗΝ;)

- ὡς ΟΒΙ.. Ι. 88. ΕΜ.. ' το... ς. Β..

το!.

88. του κυριου] τον κυριον 1).. ¦ ΟΦΗ”,

υπο. :. πιο. απο. πι. σου.

- ικβαλυ] ικβαλιι ΣΧ.

 

28. :πιο μια:: οι. ' 80. αντιο:: οι. '88. απο.

ι:ιο::ιο οι. ι 88. απο" ι::ν:ι.ι:υοε οι. Ι 88. ποια::

οροιιιτιοα οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Χ. 1.

815291 1 7 Καὶ προσκαλεσάμενοι` τουσ δώδεκα πμαθητιὶιτ αυ- ΜΜΜ ο·οπνοοιιιἰιι οποιο

1 38. Ιθ 00 το .νδ » .- ι τ τ ο ι οιιιι ι!ιεο!ριι!ιο απο. ι!οι!ιι. “Με

ΠόπἱΜι β Του ε @καί αυτοκ εξουσιαμ πυευμαΤων ακαθαρτων, ποιοειιιιοπιεριι·ιιιιιιιπιππιιιιιι!ο.

'' τι - ι ι

ἑ! απο. ωστε εκβάλλειν αυτά, καὶ θεραπεύειν πασαν νόσου καὶιι Α . .

ηι1ιω.6.7.αο πασαν μαλακίαν. ιπιτπωωιπ

"Μ “Με- 61 2 2Τῶν δε δώδεκα αποστόλων τα δνόματιἱ ἔστιν '("'·°·)1)πωωωωωιπω·

π τ ο ι τ ι τ ` ι τ ιο!οτιιιι·ι ποιιιιπο. οιιπι !ιιιοο.

η!" 6- β τουτο· πρωτοι· Σιμων ολεγομενοι` Πετροι και Ανδρ60.9 Γτιπιιιοδιαιοπ ηιιἰίι!!οιιιιτ.Ρο
'8η κι ' ' ) ο ο ι Λ ι! αιιοι· οιιιι.

ιζ... .ια-ια :1 οιδελιροι· αυτου, ,Ιάκωβος ὁ του Ζεβεδαίου και ?Βάζω αΜΜΜ
'- ζ · ο Χ α. ` . . . -Δ '= 1 η' Ιωαννητ ο αδελιροο αυτου, 8 Φίλιππο: και Βαρθολο Ρ]1]]ςζε:μαῖοο, θωμᾶς κα) $Μαθθαϊο9ν ὁ τελώνη9, @έκρυβα` ὁ ι!ιοιιι ~ριι!ι!ιοιιπιιε. οι Σοοο!ιιιιι

ο 'Αλ ι κι θ .- .;Σ' 0 :Κ ι- ιι ι Λ!μ!ιοιοι Τ!ιιιι!ι!ιιιιιιΒ.. Βιιποπ

του αιου και α αιοο, ιμων ο αναναιοτ και Φω.Μω". Ιω... ΜΜΟ...
, . Ι ι · .

*- Ιούδατλ Ίσκαριιότητ ο καὶ παραδοιὶο αυτον. ΤΜΗΜΔΜΜ·

' . η ο . ."Ρ" 62 6Τούτουι· τουσ δώδεκα απεστειλεν ο !ησουο ""·"'·)Ποι 4204022212"

ι ι ι -- τ ο ο ` ο .. ι . . Ιοιιιιι ριιιοοηιιοπι οιιι οι ι!ιοοπιι.

παραγγειλαι· αυτοιο λεγων, Εις οδον εθνων μη απελ· Ιπ ι·ιιιιιι ιιι:πιιιιιπ πο ιι!ιιοτιιιο,

` ' ( ·· ` ι ι ο οι ιπ οιι·ιιιιιου Βιιιπιιιιιιιπυι·ιιπι
ο λ Σ λα - Υ

,Τζετ και ἔκ ?Το ιν αμαρ"Των μη “σε ηΤετ ?το ιιοἰπιι·ιινοτιιιι. 6επι! ιιοι:1ιιιιιιο

”` ` ` | ` ' πι! ονοι αιιιιο ιιοτιοι·ιιπι οιπιιιιπ ρευεσδε δε μαλλον πρωιΙ τα προβατα τα απολωλοτα ΜΜΜ. “Μ)ΜΜφ ΜΜΜ

- Ι.ιι.ιο:9. β οικου Ισραηλ. "πορευομενοι δε κηρυσσετε, λεγον- Ρι·ποι!ιοιιιο ι!!οοιιιο.ιουιο.ο.ι!ρι·ο

θα ιι τ τ .. ο .. 8 ι ρἰιιιιιιιιιιιι ι·οι;ιιιιιπ οιιο!οτι.ιιιι.

ευ τει· οτι ὴγγικεν η βασιλεια των ουρανων. ασθε- η.".....ω ..."Μ_............ Μ.

... τ ι ι ο ι )
νουντατ θεραπευετε, 9 νεκρουι· εγειρετε, λεπρουιι καθα

οιιιιιι.ι. !ορι·οοοιι ιπιιπι!ιιιο, Μιο

ιιιοποι οἰο!ιοι πικαπ καποια.

ρίἑετε||, δαιμόνια έκβάλλετε· δωρεαν ελάβετε, δωρεαν που!. @αν

. δότε.

2 Ι.ιι. Μπι-ιι. 68”Μὴ κτήσὴσθε χρυσῖιν μηδε ιἔίργυρον μηδε
' Χο!!ιο ποοιιι!οιο αυτοαπο

ιιιιο πη;οιιιιιιπ παμπ: ιιοοιιιιιιιιιι
 

!. προσκαλιααμινος] Βάι!. δ Ιὴσους Οι!. δ.

-- τους] οιπ. Δ.

- διυδικα] τι 1). οι πιτ. 2.5.

- ιξουσιαν] Μι!. κατα ΕΤΣΙ'. (8γτι.Ρει.

ΕΕΚ!. Βια. πιο.)

- ικβαλιιν Ο!). ] Οοπιι·ο. ΜΙ.. το!.

- μαλακιαν] πιω. ιν του λαιρ Ι.. ίου'.

2. δι] οιιι. !).(οοιι·..)

- ιατιν] ιισιν 1..

- Ιακιιιβος] ριιικιιι. και Β.Βιζι|. α. 8Υτι.Ρει.

8ι!:ίο!.πις. ] Ώσπου., 0!). το!. νιι!α. ιι.ο.ο.

[ατα-[ιι το!.

- ο του] οιιι. ο Β.(οοι·ι·..)Ε.

8. θιιιμ. κ. Μ. ο τιλ.] οτα. Μ. (θιιιμ. και

σαι. ια α.ο. !ιιι!ιοπι οι! Μι. να.)

- Μαθθαιος Β.Βοίι.Π. | $!ιίατθαιος €.

0. το!.

- ο του Αλιρ.] σαι. ό Η.

- και θιιδδαιος Β. νι118. σ.#-|.9..Ι.

Μοιπρ!1. Τ!ιο!ι. ] και Αιββιος 1). ιἰ.κ.

Οτἰς. Ιιιι. ιν. 4602. ] οι .Τι.ιι·!ιιι Ζο!οιοι Μπι.

θα. α.!ι.ο'.Ιι. (ταις. “ οι Τ!ιοπιιιιι." οπι_

πιο" α.ίι.) ] και ·ι·Λιββαιος ὁ ιπικληθιις"

θαδδαιος ς. Ο'(Ι.)(Χ)Δ Οι." Μαιο!.

_|ἱ 87ιτ.Ριι..ειΒο!. Αι·ιπ. ΖΕι!ι. (Λιβαιος

(Ι.)(Χ.) ] θαδιος Ι. (Ο. που !!ιιιιοι : Γοτ

ιιιιιο κ. ὁ ι·ιτικλ. Θαδδαιος.)

4. Σιμιιιν] (οποια. και .0.

- καναναιος Βο(!))[.. !. 88. νιι!8.(α)

δ.(ο)/Σο.!·.·|ι.Ι. Μοαηι!ι. οι... ΙΜ. ιν. 4802.

(χαν. 1). νιι!8.εί.α.ο. οτα. Ιαι.)]:Κα

νανιτης €. ΣΔ. το!. '18188.

4. !ουδας] αι!ι!.ὁ ΒΔ. !.88. ΚΜ. (Ε!ι.)]

σαι. απαιτουν. (8ι.8). απο.

τον. απο.)

- Ισκαριιοτης ΒΤ.. το!. νους. οι 9'. 8γι·.

Βο!. Μοιιηι!ι. Τ!ιο!ι. που. ] σκαριιυτης

1). Δια. Ριιίιἰ. αρα. 8γι.Ριιι. Ατιπ.] Ισ

καριιυθ Ο. ....τιοι!ι α. Οιιι!οι!ι ι. Βοο

τἱοι.ιι ο.Β-'.ίι. 8οιιιἰοι!ιἰο Μ. ] Σιμιυνος

Ισκαριιιιτου Οτίο. Μ. 7098.

- δ και παραδους] ] ος και παριδωκιν Τ..

στο.. πι. του'. (νἰι!. Ματ. πι. ιο.) ι ι και

παραδιδους ΣΔ. (οι σαι. και? δ.ι:.!¦νι.)

5. αποατιιλας Ε.

- τους διαδικα] σαι. Ο..

-αυτοις] αυτους Π. "ιιι!ι!. και Ξ!). Δια. α.δ.ο.

[στα ] οοπιτα,νιι!ς.Οί.π'. Οι·ἱο !ἱἱ.7 ΗΡ.

- ιιιτιλθητι οι ιισιλθητι ιιιιιιιιιο οιι!!ιιο

!ιιι!:ιοι Δ.

- Σαμαριιτων] Σαμαριιτανων 1)..

8. ·ιτοριυισθι δι] υπαγιτι Ι). ] Οσοι".

Ευ... 1). Β. 4552. ἰπ. Ρε. 282..

7. ὅτι ηγγ. ΟΒΙ). ι·ο!.| σαι. ότι Β.Βιίν.Βίο.

Η”. γαρ 92. του.. (ριο.οιιι. ροοπιιοπ

ιἰιιιιι ιιΒιιο, Τ!ιο!ι.)

8. θιραιτινιτι] θιραιτιυοατι Ι). ] Οοπιιιι,

Ευ... !).Β. !882.

8. νικρους ιγιιριτι απιε λιπρους καθα

ριζιτι Βο!)(ιγιιρατι). !. 88. να”.

...πορτα-ται.Δυαρι.. ΖΕι!ι. οι!. Πι!.

6.822. ] $!ιιι!ιοπι για" π. Βιιτ.!.'ιιι. οι!ι!.

!ιιιιο ιι Τι·οιπο!!πιπιι ] !ιιι!ιοπι Ρο." δαι

μονια εκβαλλιτι ΓΔ. 8]·ι·.!!ο!. Ποιο.

νικρ. ιγιιρ. οιΙ.Χ1ποΚΜευν. 1: 8".

!.)ιι. !!!88. οι οι!. νιοππ. Τ!ιο!ι. Απο.

/Ει!ι.ιι.πι. Επι. !).Β. !88".

- ικβαλλιτι 11.01). το!. ] ικβαλιτι .ΠΕ

0. !0. μηδι πιο. ΒΟΡ. το!. ] Η £ιι.ιι. !).!ἱ.

!09.. !"'2°'8"' Πι ΙΜ. 2888. 848". ια 138.

4252. ' ματι ΗΕ.. Σα... !ιι 1.ιιο. ΜΒ.

ΙΟ. μη] μητι ζ!).

- ραβδον Β!). !. 88. να!. δ.ο.[.8].9'.

|ι.Ι. Βγτι·..!?ιι.8ιΠο!. !)!58. (Μοαιρ!ι.ιιιι

οορι.) Τ!ιο!ι. Δι·ιπ. ΖΕι!ι. Επι. ιιι Ρο.

848.'. ΜΙ 1.88. !68 Μουτ”. [ΠΙ. 552..

6582. ] ραβδους ΟΡΙ.ΧΔ(Οι.)!Η'(!ΚΜ

ουν. α. 8]·τ.!ίο!.οι!. μου. ιπ παπι!

!ιιιιι "απο α.(ι.ο.ρ'.ιι. Πι!. (ποπ που.

στο
- της τροιρης] του μισθου ΚΜ. α.ίι.ο.

./1)".ρ!.Ιι. 8]·ι·.!!ο!.ιπς. 2Ει!ι.α. Ηιι.οιτ.

(ι·ἰι!. Πιο. οι. 7.) ] Οοπιι·ιι. νιι!ις. ιΙ.Α.Ι.

Ιτοπ. 287.

-- αυτου] ται!! ιστιν 9. Γ. 88.ι°ο!. Λτιιι.
 

8. σοι. οι. (ποιο !ιιοοοιιι) Ο!. ] 4. !ιιιι·ιτιοιο.ι Η!.

'5. οι. ι!!οοιιο οι.

@ΚαιΜ
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Χ. 19. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

ἰπ ιοπἱε νεει.τἰε. '0 που ροτ:ιτπ

ἰπ νἰο. ποιτπο ου” ιππιοιιο πο

ιιιιο οο.Ιοἰοπ1οπω ποιιπο ιπτ

Βο.ιπ: ι1ἱι;ποι επιπι οει ορο

τιιτιιιε οι» υπο. "ω·"·) Η

ιμιππιουτποπο οἱνἰιατοιπ επι αιο

τοΠιιτπ ὶπιτονοτπ.ἱο, ἱπιοττοι.το.ιο

ιμπο ἱπ ου ι!ἱαπιιε εἰι: οι ἱΙ›ἰ

ιππποι.ο @που ειναι”. Η (κι)

Ιπιτοπιοο πικαπ ὶπ ιὶοπ:πιτπ οιι

Ιπιιιι.ο οππι: " οι οἱ οπὶιΙοπι

ίιιοτιι ιΙοτπιιο δημο. νοππιι μια

νοειτο ευροτ απο; οἱ οιιιοιπ ποπ

ζωέ;.';.6έά· χαλκδν εἱτ πιο ζώνατ ὑμῶν, 10 μη πήραν εἱι· οδον μηδὲ

! Α ` 9 Ι ` ν τ .

:Ιουν;::22Μ δυο χι:τωναι· _μηδε υττοδηματα μηδε ρα!θδον σκοίξιιοτ γαρ

·;| ο εργατητ την τροιρηι· αυτού. αν ην δ αν ττολιν η
| ι ο το »

ἐ3 κωμ·ην εισέλθητε, ἐξετιἱιτατε τίτ ἐν αυτη αξιότ εστιν,

. κακει μείνατε ἔων αν εξέλθητε. 12εισερχόμενα δε άν

` ι τ τ ι ν

τι: ?ητανε τη. 1ῖ' τι .έν οι ?ι ι (πιο
ή" αξια, ° ελέα;τω η ειρηνη`υμων επ' αυτην· εαν δε 1μ.η η

ο Ο 0 Α ο ν- ι `

β αξια, η ειρηνη υμων ττροι· υματ επιιττραιρητω. και
_ ο ο ι ι . ..

οι· *αν, μη δέξηται υματ, μηδὲ άκουα!) τών λύνουν
"π-οδο». 0 Α 'Τ ο Ι Ο .ρ η σε ' ν ο .- |

υμων, εξερχομενοι εξω την οικιαι· η τιμ· πολεων
. , Ι Α Α ' Η

εκεινητ εκτιναξατε τον κονιορτδν των ποδων υμων.
υ 5 Χ ο να κιεἴ." 1 ἀμην ολέγω υμιν, ανεκτότερον ἔο·ται γη Σοδόμων

' ' ' τ ι ι ο το υ

_ 59] ιΓ?μορεα9" έν ημέρα κρίσεων, Ρ, τη ττόλει εκείνη.

πε τ . , | ' Β Ο Ι Ι |

“ΑΜ”, , " ιδου εγω αποστελλω υμιτ.ι` ων ·προβατα εν μεστρ

η!. αν!). τι

Ματ. "μα-ιο.

Μι. απτο-17.

τα: ιι.

η

ΊΡ β

λύκων· γίνεσθε ουν ιρρόνιμοι ιο: οι ὅιρειτ καὶ άκιἔραιοι

? ών αι ·ιτεριιττεραί.

64: "°Προιτέχετε δε απο τῶν ανθρώπων· παραδώ

ιτουσιν γαρ ὑμῖν άι· συνέδρια, και εν ται-τ ο·υνα·νωγαἶι`

αὐτῶν μαστιγώιτουσ·ιν ὑμῖν

_ βασιλεῖτ άχθήσεσθε ἔνεκεν ἐμοῦ, ιεἱι` μαρτύρων αύτοἶτ

.ιο `ιν·

1.9"
ν κι αν "· ο να || ι να `

και των εθνεο·ιν. οταν δε τταραδωσιν υματ, μη

και επι η·νεμονατ δὲ καὶ

ίιιοτπ. ώμο. ροκ "απο οι! νοε

τονοτιιιωτ. '' (των Ετ οιιἱοιππ

οπο ποπ τοοεροτἰι νοι.ποοιιο οπ

ιΙκαι.ιοττποποονοοιτοο.οκοππιοο

Γοτο.ο οι: ιΙοτπο νο! ιΙο ι:ἰνἰιιιιο

οιιι:πιἱιο ρυΙνετωπ ιὶο ροι!ἰΕπιο

νωτιαίο. Η Λιποπ ιΠοο νοΜιι,

ιοΙοτποἰΙἱπε οτι: ιοττοο Μο

ιποτιιιπ οι Οοιποττοοοτυπι ἰπ Μο

ἱιιιΙἰοἰἱ οποιο ΠΠ οἰνἱι.πι.ἰ. Μην)

Ποιο ορο τοπιο νου "οι" ονοο ίπ

τποιΙὶο Ιπροτιιτπ : οποιο οτοο

ρτιιιὶοπτοο Μουτ ιοτροπι.ο.ε, οι

ιἱπη›Ποοε ιἱοιπ οο!ιιτπροο.

" "πω (δανειο ιιυιοιπ πο πουπ

Μου” ιταιιοπι οπἱιπ νοι πι ι:οπ

οἰ|ἰἰο. οι ὶπ "Μαριώ ειπε ποια!

Ιποππι νοει "' οι οι! ρτοοεἰιΙοι οι

οι! τοίχοι πιιοοιπἱπἰ ρτοριοτ ιπο.

ἰπ ι.οιιἰτποπἱιππ "Πο οι. ι.τοπιΗ›ιιο.

" Ο”Μ Οιιπι οιιιοπι ιτοι1οπι νου,

 

] που. ροτι γαρ 1). να”. α.υ.ι:,|,ΙΡη'.Ι.

8_νι·.Πο|. (του.) Πει. 65%. (απτο 8)·τ.

Ρο.) | στο. ΜΗ.. Ι. Ιι. Μοιπρπ. 'Ι'πορ.

Η. ιι; ην δ'αν στολιν η κιομην ιιυιλθητι]

ἡ πολι; ως ην αν ιιοιλθητι εις αυτην

Ι).(.Πιι:Β.)¦(εις την Ρ.) "στα η κιομην 1).

(οι καρτα) 1. .ρωταν-κι. (Οοπιτιι. νων.

ι:$ρω·) ! μια ιιιτιλθητι Ι.. 'που.

- τις ιν αυτο] ιν αυτη τις κ.

- ιοτιν] στα. [8.

- μιινατι] μινιτι Χ. `

οσοι ..διΕονται ..ακουυιοοιν Β. δ.ι:.9'.|ι.

αν.. ¦ Οοπιτο. νων. ακί'. τιν. το!.

Η. αν Β.Βιιυ.1)ΕΚ. ¦ ζιαν €. ΟΙ'. το!.

- μη διεηται ἰιμας] " μη διΕηται Με.: ἰπ

ιοιιιο Β, αν! ίπ πιιιτι;ἰπο ιοτἱριιιιπ ο ρτἱτπιι

Ματια." Β:|ι. ορο; μη διξηται(κίι3) ορια!

Ιων. (οοττἰεοπιἱιιι οει 1·'οτιΗιιο). υπ.

οΜπι νοτια |οοιἰοποπι ιπι1ιιΜο ι!οι!ἰι..

- ιΕιρχομινοι ιξιν Β!). 88. Βου. Μι:ιπριι.

που. (πιο 'Πιοο.) ¦ ιΕιρ. κκ Ι.. ¦ 'στο.

Εξι. 9. ον. το!. Ατιπ. (8_νττ.π.Ι.)

 

ΝΒ. ὡς οι] ινα" Ε.

- ακιραιοι] αιτλουστατοι Π.

- ός αι] Μπι ΒΧ.

Η. δι] σαι. Π. Ποτ. α.ο.ο..πι. 0τ£9.ἰ.29.5'°.

μμ Οοπιτο. νωΒ._ων.ι.

- υμας] απ. Ο..

- ιν ταις ουναγωγαις αυτων στη. ἱ.

895.. | ιι; τα; συναγωγας αυτων Ι).

(ποπ α.) ' οτπ. α.

Η. ἡγιμονας δι και βασιλει; αχθηυιοθι

στη. ἱ.(895°). 898.. ἱἱἱ. Η”. Ρετ. ΑΙ”.

(πρ. Μαιο. ιν. 88). |Τετι. ι:οπι. οπο". ἱκ.

|ἡγιμονων ιτταθηαισθαι Ι). Η αχθηιτιυθι]

οικου” ο.υ.ο.!ϊ'.9'.|ι.τπ.κ [ποπ νων. [1

Ιτεπ.2Ι0. Οτίη.ΙΜ.ἰἰἱ.582°.58". @μια ξ

86. Πι!. 862.. "στα οι Ώ(οπρτο)Ι.ΧΔΕ`Ο.

8ντ.Ριι. «απο. ι. που). (μια. του..

π. Ι.) · Οοπιτπ. Β.ιΟΡ. (ν οσα..) το!.

8ντ.ΗοΙ. Μπομπ. Λτιπ. οπο. των..

το. 58”. Ρε!. ΑΙ". 88.

- έως αν ιΕιλθητι] στα Χ. :_ι..··.. ''0

Η. αυιταοαιτθι αυτην] σαι. ο. “οι”. λι

γοντις. ιιρηνη τη: οικιρ ΤΟΜΗ). ΠΙ.. Ι.

παει. α.υ.ο$!'.υ'.|ι. Λτιπ. Μάι. νἰιΙ.

Βιιο.:ι. 5. (Μάιο οἰο. ροκ απο... 'Ποπ.

@οποιο ι οπ1.Β.:ΟΡΧ. το. το!.Μοι.

8νττ.Ι.ίο!.&.Ριπ. Μοτπρπ.

18. και ιαν] υιπ. και Π.

-- η] ην Ο..

- αξια] σαι. Ι.. | ρταοτπ. ικιινη Μ.

- ιλθατιο (Πι. 88. | :ιλθιτιο €. Βια".

το!. ¦ ιιυιλθιτω εν. | ιοτι Β. (οτἱι ο.)

-- εαν δι μη η αξ.] ιι δι μη αι!. Ϊ.. ' ιι δε

την· Η

·· τι] οι· 0

- ἡ ιιρηνη] οτπ. ἡ 1)..

- προς 001'. το!. | ιο'Β (νἱιἰ.Ι.υι:.:ι. 5.)

Η. οι· οι ιποκ διΞηται οι ιΙιεἰπιΙο ακουαη]

8.0.

- της οικιας η] στο. Β. Απο. 20ιι. ¦ απ. η Ια.

- ικιινης] στο. 0. να”. α.ι:=π"ομηι.Ι.¦

Οοπιτκ. 1. (μοι: οπως ο.)

- κονιορτον] πιω. ικ Ο. 88. $ντ.Ρει.

Αττπ. ιΙο Σκια. ' ποπ ΜΜΜ το!.

... οιιΜὶπ.] ιιιδι|.ἰπ ι.οοιἱιποπἰπιπ οοτιιιπ αξια.

πιω. ἱπ ιο.ιιἰιποπἰιππ ΠΠ: ο.ο'.|ι.

Πι. αμην] Μι Ι. | αμην γαρ 1..

- ανικτοτιρον] Μπι. γαρ 88. οι. νἰι!ειιιτ.

. - γη] οιπ. Ι.. ¦ οἱνἰιοιἱι:.

- και] που!. γη Ο.

- Γομορρας ΟΠΡΙα. Ι. Μ. ιἰ.(_Β-'.)|ι.κ.

πωπω.. ¦ $Γομορρων 9. Β.. Η'. νιΠε.

α.ο.ο,/.9'. Πι!. σου. (Γομορας ΒΕ.) ι

- ιν] ιν η Ι). (ιν τη ιπο.π. τυο.)

ιο. αποστιλω [ι.

-- ιν μεσιμ (οποια. το!. (ιμμισιο 013.”

τις μεσον Β. ' Μοτο".

Ι9. τταραδωυιν Β. Ι. Ε.. ιτοι.ὶἱιἰοτἱπι ι!.|ῖη'.

αν”. Η. '78. 180. ¦ παραδωοουιτιν ΠΕΧ.

88. Ο. ιτπι!οπι νιιΙα. α.υ.ο!".η..κ.ηι. ]

τταραδοσυινιτιν Οτίο.ι.895'·.| :νταμπλ

Ρωοιν 9. Ο. (Ε ι:οττ..) τοΙ. (Ρ Μπι).

Η. ιμιπιποοπι πο ππιοιπ οι. ! ἱπ οπιπ Λικ.

12. οι! Ριπ. που. Βοιωτια. Ροκ μου: δοτου! Ο!.

13. ι!οιπποπιο οι. ι νοιποι. οι. ι τονοτιοιιιτ οι! ναι

(Η. Ι Η. νοΙοινιτπιο Ο!. Ι Ιπ τα". οοτυπι πιω.

ΑΜ. και στη. Η. Για. Η”. Ι Η. απο-πω Δω.

81





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Χ. 20.

ΕΟ!).

Ι.ΣΔ.

1.38.

ε:τοαπεστ.

'ο. π.ι:9.ι8.

5 οιο.. ..ο

= Πι. 6: 4ο. ή
ιΙι›ὶι. η: 16. γ

κι

θέ; αυτου;

'Σα. ια: α-ο.
κεκαλυ ένον

Ματ. 4:23. - μμ ,

Ϊ.π. 8:ι:. (72' 8

›.

0

, ι

ου γνωσθησεται.

ο” `

27

| απ Φ , λ λ | . δ θ , ` ' να

μεριμνη‹τητε .πως η τι α |ησητξ 20ο ηιτεται γαρ υμιν
ν ν τ! ρ ο ο ο σκ ι

εν εκεινη τη ωρα τι * λαλησητε · ου γαρ υμ;ειι· εστε
Ο .- ' Α Α ..Ν

οι λαλουντεο, αλλα το πνευμα του πατροι` υμων το

λαλοῦν έν ὑμῖν. ει παραδώσει δέ οὶδιελΦὸι` αδελφον εὶ9

|

θανατον, καὶ πατηρ τέκνον· καὶ έπαναστήσονται τέκνα
, η

επὶ γονεις, καὶ θανατόιτουσ·ιν αὐτούι·.
| κ κ

μιιτουμενοι υπο πάντων δια. το ὅνομα μου· ὁ δὲ υπο·

μείνω· εἰς τέλος, οιἶτος σωθήσεται.
2.98., χ | ο να ο 9 Α ι ι

ι 95 οταν δε 9ιωκωιηιν,υμαο εν τη πολει ταιατηξ

Φευγετε εις την ετεραν· αμην γαρ λεγιο υμιν, ου μη
ν 1 | η ι κ .Ώ Λ ν 0 ο Η -

τελειτητε ται· πολειο Ισραηλ απο αν ελ η ο υιοι· του

| ` ` ` |άνθρωπου. (Η εροκ έστιν μαθητηο ιΕπερ τον-διδασκαλον,

, Α .- ι , .

ουδε δουλοι· υπερ τον κυριον αυτου. “,αρκετον τα

__ μαθητῇ 'ίνα γένηται ώς 6 διδάσκαλοτ αὐτοῦ, καὶ

ἡ' δοῦλοο ώς ὁ κύριοι` αὐτοῦ. εἰ τον οἱκοδεσπότην Βεελ

ζεβουλ *έπεκάλειταν”, πόσω μᾶλλον τοιὶι` οἰκιακοιὶ9
26 ` # τ ο ι , Η , λ , '

μη ουν ιροβηθητε αυτουι·· ουδεν γαρ εστιν

οὐκ αποκαλυιρθήσεται, καὶ κρυπτόν,

8 λέγω ὑμῖν ἐν τῇ ιτκοτία,

και εο·εσθε

ποΙἰιο οοεπιιι·ο οποιποπο ιιπι

(μια |οηπιιπππὶ: .πωπω οπἰιπ

"Με πι Να πω.. απἰιΙ Ισοπα

ιπἱπἱ. π Νοπ οπιπι πιο: απο

απἰ Ιοηπιπππι. ποπ αρἰτἱιπε πιο

Με τοπια ηπἱ !ικιπἱιπι· ιπ παπα.

"Τι·ιιιιοι ιιιιιιππ Μπα Γι·πιτιππ

πι πιοι·ιοαι. οι ποιοι· απο.. οι

ὶπεπτει:πι ΜΗ ὶπ Ιππ·οπιι:ο οι

τποπο οσε ιππι:ἱοπι. Η Η: "Μο

απο οιππιππε πωπω· ποιποπ

πωπω: ιιπἰ ιιπιοιπ αποκω

νοι·ἰι ιπ ιὶπιππ, πι επιΙνπ.ι θα.

Η

ΜΗΝ” Οαπι ιιπιοπι οστεο

ηποπιπι· νοο ιπ αιτπ.ιιιο πιο.

ΜΒΜ ιπ οπιππ: πιποπ οπιπι

πιω νοΜε, ποπ οοποπιπιπιιιπιιε

οινπ.ιποει πωπω πωπω τιππιιι.

"Ηπα πιππιπιε. "Μ-Μ Νοπ σει

ιΠεοιρπ|πει ωρα πιπαἰειτπιπ.

πα: πανω ωρα· ιιοππππιπ

· εππιπ: οποιοι ι!ἱιοἱρπΙο πι επ

0 είσαι ιππαἰειιπ· οιπιι, οι κατω

πισω ιΙοιπιππο οιπε. Μπα) ει

ριιιτοπι ιιιιπἰΙἱιιε πωπω.» το

οιινιπππι. ιιπππιο ατομα Μπισκ

ι.ὶοω πω *3 Νο απο πιππιπ·ιιια

οσο. (9η.) Μπι οπιπι ορι:τιππι

ηπα! ποπ τονι:Ιιιοπιπ·. οι παπι!

ιπιπ οποι1 ποπ ιπποιπι·. Ή (αν)

@ποπ πιω απο. ιπ "Μπακ,

 

ιο. πως η] Οια. α..υ.ικ :Πνι- .5-τ-Ι· ι;; α

- λαληιιητι] -αιτε κ. 0τἰ9.ἱ.295°.

- δοθηαιται γαρ...λαληαιτε 13.90. τοὶ.

(πιο. ο". πι. από. Φορτ. 17. το. ια.

160. ι οιο. ΒΕ.. Ποτ. Πωλ. |ι. Λτιπ.

Οτές. ι. 2959. @μια 810. ' μπαι. ον

πιο Δ'

- ώρα] ήμερα Ο.. Μοιπρ!ι. @οι Ηἱοτ.

- λαληιτητι ()Χ(Δ). Ι. ΕΡον.' @σιτε

ιἔ. Β.ι. το!.

Η. τικνον] Ιπ·ιπππ. το Β.ΒιΙν. ' Οοπιι·α.

Εκ... Β.Ε. 2980.

- ιπαναατηαονται ΟΠΣ.. το!. οπο. ι.

295”. Επι. 1112). 599€. | -οιται ΒΔ.

22. ούτος] ουτως Μ.

Κ!. διωκωοιν Οτίο. ι. 295€. 880.. ἰἱἱ. 478€.

709.. ποια. ' διωκονοιν ΒΔ.

- οιυγιτι εις την έτερον Β. Ι. 88. 0,29.

ἰ. 298. 880.. Μ. 478€ 709.. (ΜΗ.) Β'.

898.'. Ρειτ. Α|κ.ι·..(πρ. Βοπιιι ἰν.88). '

οιυγιτι ως την .1°αλλην'ρ Ξ. ΟΠΕ.. το!.

αεπι.597. Οτίο.ιπ.709-. (από.) μια.

καν ιν τη ἱτιρςι ιδιωκωσι παλιν ιρευγιτι

ιιςτην αλλην Ωτιρ.ἰ.88Ο-. Οτἰη.Ιιι2. ἱἰ.

Η”. ' πιω. καν ιι: ταυτης ικιῖιιιιξονσιν

Μιας φευγιτι ως την ἰτιραν Ι.. πιο

νπ!ς. ΜΒ. (πρ. Ι.παππ Βι·πεοπαιππ.)

Μάτια-οι. ΑΜ. [πιω. ιανιῖι ιν τηαλλη

ιλιωκουαιν ί·μας οιυγιτι ιις την αλλην

Με:: ππιι ιΙοἱπιἱο ἰπ παπι Μπι:: ΐιιι;ιιπι

πικάπ." ΠΠ. 6.50!. | ειπα ...μια ΒΟΧ.

33. το!. πως. οςβ 8)·τι.Γιι.8ιΠιπ.

Μοιπρπ. Ποιο. ΖΕιὶι. σε". 597 (Μπι

απο..)

23. γαρ 1380. το!. Δια. Ένα!. Βγττ.Ροι.&.

Πο!. 0οιπ. Οτίο. ί. 295.. ¦ οιπ. ΠΜ.

νπ|ε. Οι. α.ἰι.ι:|!-'.οΜ°Ιι. Μοιπρὶι. πιο..

Απο.

- ου μη] πτοιππ. ότι 0.

- ισραηλ] +ρταεπι. του 9. στο!. Οτἰη.

ι. 29%. ' οιπ. Β!).

- αν 01). το!. Οτία. ἰ. 295€ ' οιπ. ΒΧ.

2-8. διοαακαλον] πιω. αυτου ΡΜ. 8)·".

Ροι.8:Πο!. Λτιπ. Μ88. ΣΕΦ.

- αυτου] οιιι. αν. Η”. 6509

25. ὡς Ι°.] ?και Ι.. ¦ ος κ.

- ο ιῖουλος] τιμ δουλοι Ι.. νπΙα.ΟΙ. Μ

_0"~9=. ¦ Οοπιτπ.. Δια. α.ι:.α'.|ι. Οι·ἰο. ιν.

420. "...κι αυτον Δ..

- τον οικοδκοποτην 013. το!. ¦ τιμ οικο·

δισκων Β.Βο|ι. (πω. οικο- Κ..επρι·π και.)

Ι - Βιιλζιβουλ 0. το!. α./!".9'.|ι. Βγτ.ΠοΙ.

ι
ι

ι

ι

!

ι

Β. | πιω. καν ικ ταυτης διιιικιιιοιν ἰηιας ;

οιιιγιτι ως την αλλην. Ι. Οτίο. ι. 29.”.

(οι. ως. Οιποι:ο) (Μπι. Λιππ. παπι

Βιιζιβουλ Β. ¦ Βιλζιβουλ ΒΙΑΣ. Μι2Επρπ.

(ο). | παπα...» Γιαπ. ικά. δ)·ι·.Ρει.

- επικι.ιλιοαν Β(:ΧΔ. 88. ΕπιπΜ8ν.

Μικαλιααν εΐ. Ι.ιαπικαλισαν ι:.[ικα

λισαντο Ι.. | καλοναιν 1).

- τους οικιακοιις Β'.Βι:|ι.ου. το!. | τοις

οικιακοις Β"Βο|ι.

26. κικαλνμμινον ¦ ιιικρυμμενον Χ.

- ου γνωαθηαιται | ουκ αποκαλυφθηοι

ται Η.

27. εις] προς Μ.

- ακοιιιτι (:'Ιοπι.848.802. Οκἰο.ἰἱἱ.584".

ιδιοι. ιπ Ριι.8800.5004. ' ηιιουαατι Ι.

-- κηρυξατι (Ποια. 848. 802. ' κηρυχθηαι

ται Ε. ! κηρυασιται 0.0. τι) 1). ()τἰς.

Μ 584.. ΕΛ”. Μ 1,!. 3800. 500".

-· δωματων] Μο. οι... Ι. Μοιπριι.

28. και μη φοβειοθι ΒΟΙ.ΧΔΕΡΟ(Κ)Μ

πιτ. Επι. Γι·.Ε.662°. (φοβηαθι Η). ¦

:και μη φοβηθητι 2,'. ~Η. Ι. 88... 8.9.

Οτίς. ι. 298"Μ· Επι. πι Ριι.808·. (τω.

Σπα. Με. 4).

- αποκτιννοντων (ΗΜ. Ι. Π. ¦ απο·

κτινοντιιιν ΒΧ. 88. ΕΡ(Νιιι.)οκΜΗΝ.

ι:αποκτιινοντων €. 11.'. 07η. ι. ΜΩΡΗ·

Σπα. ΗΗΕ. 00%. Πι Ριι.808·.

- αποκτιιναι Οτία.ἰ.20ῦ^. Βια'. πι Ρα'

αφαξαι 1)..

- φοβηθητι δι Οτἰιι. ι. 296'. ἱἰ. 583".

538€. | φοβιιαθι δι Ο. ¦ (πιτ. οι Ια. ι.

-- και ψυχη” ι.ππ. και α.ο.ο.η'.|ι πι. Μπα

Γοι.8ιΠι:Ι. Μοπηπι. Λι·ιπ. πιο.. Μπι.

ἱ.2%-. υιι9.ι.π.ιπ.ε:ο·. Τοτι.ιιι:Ηο:.

οιπ·π.35. ' απατα. Υπιπ_[1ϊ'. Παπ.

.ἴιι.ιι. Δρ. ι. Η). [και. :210. ΉιοοιΙ. 972.

22. πποποιπ Ριποπι ιι. Ι 23. σοι. οπιιπ Οι. '

ι πωπω παπι Ο!. | 2ο. πια. ομοι·ιπιπ οι. ' ποιου" Δια.

“39
. -





85. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

!8. α. ο. ο.Ιι.

·. [0]. Ρ. Ε.

Βοιωτια.

ι..] Ατιιι. Βάι. .. 2

ΤΟ”

29

·ι)ριθμημέναι εἱο·ίν.

ν ι ..τ ι κ λ ο ` @- 3 | |

ειπατε εν τω Φωτι, και 0 εκ το Με· ακουετε, κηρυ

, .- δ Β

ξατε επὶ των δωμάτων. :8 καὶ μι) 3(βαθεια-θε|| απο

οιποκτεννόν·ι·ων|| το .το τ`ν δἑ υ `ν `. ~ , ο :7 χι οι
δυναμενων `αποκτιἔιναι· ιβοβ17θητε, δε μαλλον τον δυ

ναμενον και υ ν και ο·ω α απολεσαι εν εενν .
ι | Ι μ ι

ο ν τ ο- ` Α ι

ουχι δυο στρουθια αο·ο·αριου πωλειται; και εν εξ

αυτων οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατροι·

.. 80 .. . Η Α Α

ὑμων- ὑμων δὲ καὶ αι τοίχοι· τιμ· κεφαλι” παο-αι

μη ουν 2 Φοβειο·θε · πολλων
:Η

ο·τρουθίων διαφέρετε ιδμεϊο.

[στο. Έ)

πιο. ο: ιο.

` ν3

- . [τοϋ]

9· οι

1- 'ΜΝ-68- τι)ν γῆν· οὐκ ι)λθον βαλεϊν ειρήνην, αλλα. μοιχαιραν.

°βι)λθον γαρ διχάο·αι ι:ἄνθρωπον κατά. τοῦ πατρὁ;
Πο. 7:6.

οι ·- τ ι(56 ,δι-Ια: ουν οστιο ομολογήσει εν ἐμοὶ ἔμπροο·θεν

των άνθ ώπων ο ολο Ιιτω κα ο ἔν αυτώ ο' π οιτθεν

| , . 7

'ο .ο ο Α || οκ .

του πατροτ μου του εν [πιο] οὐρανοιο.

οι | ταί ε ἔ π οσθεν των άνθ ωπ|ων οἱ ίσο αι
› η

'ὅστιο =δἔ||

κάνω αυτοί| ἔμπροσθεν τοῦ πατριίο μου τοῦ έν

||οὐρανοἶο.

ι·'Μι) νομίιτητε ὅτι ήλθον βοιλεῖν εἱρήνην ἐπὶ

άἰοἰιοἰιι Ιιιιιιιιιο: οι οιιοά ἰιι αυτο

ιιιιάιιιο. ρπιοάιοιιιο ιιιιροι· ι.οοιιι.

*Πω ιιοΠιο ιιιιιοι·ο οι: ιιιιι σο

οιάιιιιι. απο”, ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιοιιι

ιιοιι ροεειιιιι ΜΜΜ. οοά ρο

ιιιιε οιιιιι ιιιιιοτο (με ιιοιοει. οι.

ο.ιιιιιιο.ιιι οι οοι·ριιιι μοι·άοι·ο ιο

;;ο!ιοιιιιο.ιιι. 2°Νοιιιιο άιιο μιο

οοι·οο παει: νοι·ιοιιιιι? Ετ ιιιιιιο

οκ πιο ποπ οο.άοι οποιοι· τοπικα

οἱιιο ριιιτο νοοιι·ο. 8" νοοιι·ι αιι

ι.οιιι οι οιιμΗΠ οιιριιιιι οιιιιιοιι

ιιιιιιιοτιιά οιιιιι. ΜΜΜ οι·Βο

ήπιων:: ιιιιιιι.ιε ροοιιοι·ιοι.ιε ιιιο

“εποε "Με πιο.

Μ Οιιιιιιιι οι·οο ηιιι οοιιίὶιοΜιιιι·

πιο οοι·ιιιιι |ιοιιιιιιι).ιιιο. οοιιιιιοΙιοτ

οι οπο οιιιιι οοι·ιιιιι 'πάτο ιιιοο

‹μιἰ οοι ἰιι οιιοΙιιι. Μινι-πιω

ιιιιιοιιι ιιο;ιινοτιι πιο οοι·ιι.ιιι |ιο

ιιιιιιΠιιιιι. ιιο;ἔιιοο οι ο;.;ο οιιιιι

οοι·ιιιιι μπαι ιιιοο "οι οοι ἱιι

οιιο!ιο.

"ανά Μπα ιιι·Ι›ἰιι·ιιτὶ ιιιιἱιι

ι·οιιοι·ιιιι ιιιιιιοι·ο ριιοοιιι ιιι :οτ

ι·ιιιιι: ιιοιι νοιιι ιιιιοοιιι "άτυπο,

εοά οάιι.άἱιιιιι. ” νοιιἱ οιιιιιι οι:

ριιτιπο )ιοιιιιιιοιιι ιιάι·οτειιιο Ρο.

 

)τἱ9. ἱ. 287'. ιι. 588'. 5888. (Με). [οι. ιν.

800.. Το". ο. Οιιοοι.9. άο Βιμ 7. απο

98.) ιοι. 1.4 (24ο).

ψυχην και Β(οιο)ΟΠΕΧ. 1.88. Οτι!).

.898-. 207€ ιι. 588'. )την ψυχην και το

8.( Ψω.)ΕΕσΜπεστ. (Β' ,ποιο Μια.)

ον γεεννο Οτίο. ι. 298.. ΜΡ. ἱἰ. 588'.

0τἰ9. [κι. ἱἱἱ. 870€ ||ιΪ. 884. ) οι; γιεν

ναν 1). Μια.

. αοσαρ.] μεσω. του Η..

πωλειται Οτι!). ι. 280. Η. 722€. ) πω

λουνται 1).

· ιπι την Την Β(Π). το). Οτίο. ἰἰἰ.84-μ.

ΙΜ. ΙΜ. Το". άο Μοιιοι;. 9. άο Γυρω 8.

άο Μ. θα”. οι”. εν. πι. Μι. σου.

ΚΗ.. ¦ οιιι. Ι.. οτι!). ιι. 728€ ) ως την

γην Οτἰο. ι. 200,. Οτι!). ΙΜ. ο. 5080.

Τοτι.άο οκ. Παει. Ι.)ιπιτηογης Χ. "ως

(την) σταγιδα, [νιά. Για!. οκκιϋ.(οκκιν.)

7.] 0ο!). ι. απο. τον. ιι. 828". Η. σου!. εν

παγιδι Ηοιιι.ΟΙ.!8.8!.(ι·ιά.οι. .άοι.ἱιἱ.8).

· ανευ] ιιάά. της βουλη; α.υ.οώο".ο'.”ι.

απο. Ποπ. Μι. 0ο!). (ι. παν.) (πιο.

του εν ουρανου; υ.(π'.)οω°|ι. Μοιιηιιι.

Βάια. Οτἰο.ἱ.295·. Η.7880.828.. Οτἰ9.

“Αν 14%. ) Οοιιιι·ιι.. νυ!ι;. Φο): το!.

/Ει.)ι.οά. |ι·οιι. 154. (ζι/ρτ.88. 12!. Πι!.

881'.

80. ὑμων οι Λικ. _|ῖο°. $ντι·.Γοι.8ιΠοΙ.

Μοιιιρ!ι. ΟοιΙι. Δι·ιιι. Μάι. Οτίο.ι.206°.

Εκο. ιιι Ριι.204°.857.. ) αλλα 1.). 8.6.8.

[και. ΜΙ.8:ιι·.

- τριχις) τριχαι Χ.

- κεφαλης] :ιάά. υμιν ΒΕ. α.υ.ο.9'.Ιι. 8".

Γε!. Μι:πηι)ι. Βάι. [τοπ. 154. ΠΠ. 88” )

οοιιι.ι·ιι.. νιιΙι;. ];β".ιι'. 5_γι·.ΗοΙ. (Μάι.

Απο. Οτίο.ἰ. 2968. 0ο!). Ιιιι.ιι.ατο·.

Εκο. ιιι 18ο. 20". 857'.

8!. φοβιιοθε 1301). Ι. 88. Οτίο.ι.298).. )

Σφοβηθητι €. ΟΧ)Ι. το!. Μάι!. αν

τους Μ.

88. νοι·. 88 ποιο το". 80-82 Δ. (Νο Μιά".

- δε Β.Βο|ι.(Ο)Ϊ.. (δ' ο). | 18 αν ε'. 1).

το!. (Μια 88). Οτι!). ι. 206... 2988.

-- ιιρνησηται Βου. το). θα!). ι. 817€”. )

απαρνησηται ο. 1. Οπο.ι.οοοιι.εοει.

(Μιά 88.) ' αρνηοιται Ι...

- αρνηοομαι 0τίο. Μ. 548.'. ) αρνησωμιιι

Ι..) απαρνησομαι Ι. Οτι!). 5. 888". 288.).

- καγω αυτον Β.Ι.“ω.1.)Δ. 1. 88. νιι|Β.

...ι..Πτ·.9ι.ι. (8)·ι·.0ι·ι.) απο. Απο.

Οτίο. ι. 2888). ἱἰἰ. 848". Μι. 8888. | :αν

τον καγιιι ς. (ΠΔΣ. κι Βιιτ.Ροι.&Πο!.

ΠΣΕΠ. στο.. ἰ.888".

- τοις ουρ. ΒΧν. (Μπι. 88). ()τίο.ἰ.288".

μοι". τοις τ. ου. το!. Οι·ἰο.ι.296”.

||ιιάά. οι. οοιιιιιι οποια ο_)ιιο 8_γι·.(ὶι·ι.

μια. Ι.ιιο. Με. 8).

  

82. ουν Οαιιι..5οο. Οτο). ι.·ιοοιι. Μ. σου)

οιιι. Χ.

- ομολογησιι στο. Μου. ἱἱἱ.584°.) απο

Ιων. (Ποιο. 585. θα!). ι. 280€. 899€

ιιι. 7198.

ΙΜ”. 508.). ΙΙουι. Οι. 18. 8!. Το". ά€3 ι -- ιν αυτῳ σαν". 585. Οτἰο. 8280". 880..

Μοιιο;. 9. άι: Ποιο 8. άο Πω. απο. 85.

&ουρτ. οι. ιοι.` ΙΜ. σου. Βου. ι Ποιιιι·ιι.κ.

νιάι;. Ι. 8ιττ.Ρει.8:ΠοΙ. ΜοιιιρΙι. Λι·ιιι.

πιο.. (πιο. Ιιιι.ἱ. “28. ()ι·ίο.ι.79Ή. ιν.

850).

- υμιν (οιιι. Οτἰο. ι. 2888. 794'. ιι. 828.”

Η"... ιι. ι μου ο.ι9.ιι.·-ιν "...οι
'--

8888. Μ. ?ΜΗ ()τἰ9. ΙΜ. ιν. 46%. Το”.

πάν. Μοτο. ιν. 28. ο. Οποιοι. 9. | αυτον

Ι)Ε(ιιιιιο "γω το). μια.. (Μαι. α. οιιι.ά).

Ι ιιιιι. ιν Ο.

- τοις ουρ. Β.ΒΙΙν.ο. (88 ΜΕ γιά. ο ερ88ι0)

Κν. 0ιο).ιιι.ιιο=. ) 'στο. τοις 9. 1).

το. Πιο.. απ. οτι!. ι. εαν. που. απο. Ι

84. μη νομισητο ότι ηλθον] 808 “Μι 8.".

θα.

- βαλιιν Ι".] βαλλιιν Κ. (ποπ Ψ.)

_ ουκ: ηλθον βαλαν ιιρηνην] Μο. δ)'Ι'.ΟΓΕ.

- μαχαιραν) άινιιιιοιιοιιι οοΒιιιιι.ιοιιιιιιι οι

ΕΙιιι.Ιιιιιιι 8)·ι·.Οι·ι.

85. ανθρωπων] υιον ι). υ.ο1Ϊ'.9'.|ι.ἰ. (ο

Μιά.) 8)·ι·.Οι·ι.. Πι!. 6.31”. μια. ΜΚ. νά.

ο). ' (Μικτά. Η... [ τοι. [και. 825.

Βια. ἰιι Ρο. ΠΠ.. Το”. 0. Οποιοι. 10.

(πιω: θυγατιραν 1.).

88. ι.ιιιιοιο οιιιιι Ο!. Ι '28. τοιιιιιιιι. Δια. ι 80. ιιιι.

Μπι αφου Η. Ι 8!. ιιι οποιοι σκι. οι. ' 88. ιιι οιιο.

Πο οι". Η. ' 84. ιπιοοιιι ι·οιιοι·ιιιι ιιιιι.ι.ιιτο Η.

Ε' 88
ι





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Χ. 88.

Β(ΗΠἙ][2].

ΙιΣΔ.

1.38.

πιοπιιοσν.

...ι

αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατα τῆς μητρὸς αὑτῆ;, καὶ

νόμων κατα το; πενθερας αὐτῆς· 86 καὶ ἐχθροὶ τοῦ

ανθρώπου οι οἰκιακοὶ αὐτοῦ.

(38 :37 'Ο φιλων πατέρα τ) μητέρα υπερ εμε οὐκ ἔστιν

μου ἄξιοο, καὶ ὁ φιλων υιον ι) θυγατέρα υπερ εμε ουκ

ἔστιν μου ει ιοο· 38 Ικαὶ οι· ού λαμβάνει τον σταυρον

αὑτοῦ καὶ ακολουθεῖ όπίσω μου οὐκ ἔστιν μου δι ιοο.

89” ὁ ευρων τὴν ψυχήν αὐτοῦ απολέσει αυτήν· καὶ ὁ

απολέσαο τον ψυχήν αυτου ἔνεκεν ἐμοῦ ευρήσει αυτήν.

(5940 "Ο δεχόμενοι· υματ εμε δέχεται· καὶ ὁ εμε

δεχόμενοι· δέχεται τον άποστείλαντά με. 'Η ο δεχό

μενω· προφήτην εἱο ὅνομα προφήτου μισθον προφήτου

λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενοι` δίκαιον εἱο ὅνομα δικαίου

μισθον δικαίου λήμψεται· 4η°καὶ οι· 8οὶν|| ποτίστι

ἔνα των μικρών τούτων ποτήριον ψυχρώ μόνον εὶ9

ὅνομα μαθητου, αμι)ν λέγω ὑμῖν, ού μὴ οιπολέσρ τον

μισθον αὐτοῦ. -

701Κ κ ι ε οι ο ν ο ο -- ε

αι εγενετο οτε ετελεσεν ο Ιησουο διατασσων
Α | Α 9 .ο | , Η Α |

πιο δωδεκα μαθητοιιι` αυτου, μετεβη εκειθεν του διδα

σκειν καὶ κηρύσσειν εν ται-ι· πόλεων αυτων.

2 Ρ' ` , | ) | , .- | `Ο δε Ιωαννηο ακουσαι· εν τω δεσμωτηριω τα

2γιγα τοῦ Χριστοῦ, πέμψαο ξδια|| των μαθητων αυτου,

εἶπεν αὐτῷ, Συ εἰ ο ερχόμενοο, το ἔτερον προσδοκῶ··

μεν; 4 καὶ ἀποκριθεὶο ὁ Ίησοῦι· εἶπεν αὐτοῖο, Πορευ

ε

8

ιι·οιπ ειιιιπι. οι ίὶΙἱιιιπ ιιιιι·οι·οιιο

πιιιι.ι·οπι ειιιιιιι. οι πιιι·ιιπι πατατ

ιιιιι ποοι·ιιπι οιιιιπι. "οι ιιιιπιιοι

Ιιοιπιπιο ιιοιποοιιοι οιιιο.

3'' (πια) @οι ιιιποι πιιιι·οιπ ιιιιι

ιπιιιτοπι μια ιιιιιιιιι ιπο ποπ οοι.

πιο ιιι;.ιπιιιι. οι. ιιιιι ιιιιιιιι ιι!ιιιιπ

αυτ ιιιιιιπι ευρω· πιο ποπ οει πιο

ι1ιαπιιο; Ν οι πιο ποπ Μαρκ οτα

οοιπ ειιιιπι οι ιιοαιιιιιιτ πιο ποπ οτα

ιπο Διοτι”. :Πανω Ωιιἰ ιπνοπιι.

ιιπιπιιιιπ οποιο ιιοτι!οι ιΠιιιπ. οι

απο ροι·ιΙΜοτιι ιιιιιιποιπ ειιιιιπ

μι·οριοι· πιο ιιινοπιοι οιιιιι.

"'("·'·) @οι τοοἰπἰι. το: πιο

Μοίρα, οι πιο πιο τοοιρἰι κοι

Με οιιιπ ιιιιι πιο ιπιοιι. ^' (ΜΒΜ)

(να ι·οοιμιι ρι·οριιοιιι.πι ιιι πο

ιιιιιιο ιιτοριιοι.οο ιποτοοι!οιπ πιο

μὶιοιιιο ιιοοιριοι.. οι ηιιι "τοπια

ιιιιιιιιπι ιιι ιιοιιιιπο πιο Πιοτοο

ι|οιιι ἱιιοιἱ ιιοοἰριοι. "(")°·".) Κι

ιιιιἰοιιπι‹μιο ι›οιιιπι ιΙοιΙοτιι ιιπι

οκ πιιπιπιιιι πιο οιι!ιοοιιι οιιιιιιο

οποιο” ι.ιιιιιι.ιπι ιπ ποπιιπο αιο

πρωι, ιιιποπ Μου του”, ιιοπ

ποιοι”. πιοι·οοι1οιιι ειιιιπι.

"Μ·"'·)Ει ι'ποιιιπι οει οιιιπ

οοπειιιπιπιιοοοιΙοοιιιιρτποοιριοπο

ιιιιοι!οοιιιι ιΠοοιριι!ιο ποιο, ποπ

απ ιιιιΙο πι ιιοοοι·οι οι ιππο

ι1ἰοπτοι ιπ οιι·ιιοιἱΙπιο οοι·ιιπι.

ο' μου!» Ιο!ιιιπποιι ιιιιιοπι οιιπι

ιιιιιΙἰιει·ι ιπ νιποιιιιο φοτο

απο. ιπιιιοπο απο; ιΙο αιο

οἱριιΙιο ειπε, :πιο ΠΠ. Το οιι

.με νοπιιιτιιιι οιι. απ ιιιιιιιπ οκ

ροοιιιιιιιιι? 'Ια ι·οοροπι1οπο

 

87. και ο μλκια...

ο!. 8γι·.ΗοΙ.Μ8. (Οιιρτ.81ι, ιιιιοο Ιππο

ιοτιιιιιιὶι.) | Οοπιι·ιι, Β Με. ιι μαπα

πιιιιιιι. Ο ι·οΙ. νοτια. Οτίο. ι. απο. Οπα

[πι. ἰἱἱ. αν. Επι. Τὶιοοριι. 143. 144 πι

μου αξια] οπι. 13.!). 42 μονον] οπι. 1). 8γι·.Οτι.Μοιπρ!ι. @μια

303. ιψυχρου μονον] ψυχρουμινον Δ.

ειπο νοι·οιοιιο πωπω).

- μονον ιι; ονομα μαθητου] σαι. Β.. Η μα

θητου] πιω α!)".ρω· | Οοπιτιι., νι.ιΙι;.

δ αυτιρ] αυτοις Μ..(υ)ι(0πι. α!-'.9'.|ι.)

- ο ερχομενος] ο ιργαζομινος Η'.

4. και αποκριθιις] αποιιριθιις δι Η. α.ἰι.

ο#'.ο'.|ι. ' οοιιιτιι, νιιΙΒ. 1.9'. [ιιι·ιιι.]

-- Ιιιιαννυ] Ιωαννα ΠΔ.

οοι·ιο ο Μιιιιιιιιοο. Οι”. 242. 205.

- η θυγ.] και θυγ. 5.

88. τοι. οιιι. Μ αι. κι! ιιιΙιΙἰιιιι· ιιιΙ ιιιιιιιπ

ριιειπαπι.

89. και η ο δε 1).

41. και ὁ δεχ. δικαιον...δηψεται] σαι. 1.).ι

Οοπιτιι, το!.

42. αν Β!). 83. | :εαν ια. ΟΡΖ. το!.

- ποτιαυ] ·σει ΙΙ. 88.'.

-- μικρων] ιλαχιστων 1). Σεπτ. (α Μαι.)

(Βοι!ι. ι Οοιιιι·π. ΒΩΓΖ. το!.

- ποτιιριον πιω. ύδατος 1). Μια. (ιι Μπι.)

8γι·.οτι. Μοιπριι. Ποιο. Αι·πι. ΣΕΦ.

(1ι.·πι.953. θεατή". 628.. ()ι·ἰ9. [κι. Η.

70". Πι!. 661'. | Οοπιι·ιι. 1158. @τα

Ρει..8ιΠοι.

-- ψυχρου ΜΒΡ.[.. το!. | ψυχρουν ΖΧ.

38. Μ.

Μια.. (ο πιο”.

- απολειτα Β.ιο. το!. ι -ιτιι ΖἙι. (Μαι. Γ).

- απολεοπ τον μιαθον νιΠε.11,".92. το!.

' αποληται ο μυθος Η. α.υ.ο.ιι'.α.

Μοιππ|ι. απο. Ογρτ.808.

Ι. οτελεσιν] συνιτελεαιν Μ.

- διιιδιι:α] οι". Ι. 2.

2. ακουσας] ρω: ιργα Μ.

- δεσμωτ.] ιῖιαμοτ. Ι.ΧΕ.

- του Χριστου Β(.ἶΡΖ. τοΙ. ια". (Μπι ο)

8)·τι·.Ρει.&ΗοΙ.ικι.. Μοπιιιιι. Απο. ' του

Ιιγαου Ι). εγι·.οτι.ὲειὶι. Ι οιιιοΒγτ.ΠοΙ.πι€.

- δια ιιο·υπ2.ι. 88. θγττ.Ρετ.διΠοΙ.αι.

οσοι. Διοτι. ' :δυο θα.το!. παρκο.

Βιιι.ΗοΙ.πιε. ΜοιπρΙι. Βάι. @τα πι.

0669») οι [πιο. νἱἰ. Η. ι ποιιι. !ιποοπι. εοι1

“ιΙἱοοιριιΙοτι." α.υ.οώ|ι.|ι. @πιστα ΙΜ.

66%.

- εικονι" και βλιπετε] βλ. :. ακου. Ι..

Βγτ.(.ῖτι. Μοιπιιιι. στα. Η. ιιο·ι. | “οι”

ιι. ηιιουοατι στο. πι. 51”. (ο ιοο.)

5. τυολοι] Ιιι°ιωΠ1. οοοο οπιιπ. 8γτ.οπ.

- και χιιιλοι περιιτατουοιν] οιπ. 1).

Ποια και ΜΜΜ. νιιιιι. ο./!'.9'·2.ιι.

ΜοιπρΙι. Απο. απο. 0ι·ιο.ϋ.586.. ιν.

110'. | (Μαιο, ΙΜΣ!) το!. α.Ιι. Ντι-.Οια

Ρει.8:ΠοΙ. θα".

_λιπροι] ρι·ιιοιπ. και Κ. Βιιιτ.Ωτι.&Γει.

&Πο!.

-- και καψω] οιπ. και ναι. οί!".Μ.|ι.

Μοπιριι. αΕι!ι. αει. ιν. ιιο·1. ' απατα,

απο. Βγττ.Οιι.ΙΝ.&Πο!. Ποιο. Απο.

- και νιιι·ροι Β.ΒΙ|μ.ΠΡΖΕΔ. Ι. ανα'.

Εγττ.0ι·ι.8ιΓει.&Πο!. Οοι.ιι. ΑΙΜ. Μοιιι.

ΕΠ. οι. πιιιι.ι·οιιι Δια.

4. Μι. Ιοπιιο Δια..
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1- 15. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

ιι”. οι. 6. ο. &.

τπτ. Ο. Ρ. Ι!.

-αιι.ιιο1ι.

ΜΒΜ.

προιρἡτην Μήν;

'Π
Μα1.8: ι.

Μα.ι·.ι: ο.

Σπα. 7:α7.

08 γέγραπται,
Ϊ

....Ι

Π,

Τ
Σα. ι8: ιό. ι

-

. τευσαν”·
1.

ο κ

ΦΗΜΗ-ιο.

Ηλίαι· ο μέλλων έρχεσθαι.

|

θεντει· απαγγείλατε ΊωάννΠ δι άκούετε και βλέπετε·

` ' | ` ` Α

τυο)λοι αναβλεπουσιν, [και] χωλοι περιπατουσιν,

λεπροἱ καθοιρίζονται, και κωιροι. ακούουσιν, · και|| νεκ

` .
ροι έγείρονται, και πτωχοι ευαγγελίζονται· οκαι μα

| , '

καριοι· εστιν δι·
Ο

10

|-

Πι· ·

μείζων αὐτοῦ έστιν. απο δὲ των ήμερῶν ,Ιωάννου

τοῦ βαπτιστοῦ έωι· άρτι ή βασιλεία των οὐρανῶν

βιάζεται, και βιασται αρπαζουσιν αυτήν. -

γαρ οἱ προφῆται και 6 νόμοι· ἔωι· 'Ιωάννου =έπροφή

ικαι ει θέλετε δέξασθαι, αυτοι· έστιν

[άκούειν]
15 ι Μ '#

ο εχων :στα

° "ν|| μι) σκανδαλισθῇ έν έμοί·

71 7Τούτων δε πορευομένων τΪρξατο ὁ Ίησοῦ;·

λέγειν τοῖι· ὅχλοιι· περι ,Ιωάννου, Τί =ἐξήλθατε” εἱι·

τὴν έρημον θεοίσασθαι; κάλαμον υπο ανέμου σαλευ

όμενον; Βάλλα τί Σιἔξήλθατε'| ἰδεῖν; ἄνθρωπον έν

μαλακοῖι· +ἡμφιεσμένον; ἱδου οἱ τα μαλακα Φορών

τει· έν τοῖι· οἴκοιι· των βασιλέων εισίν· οάλλα τί

Σέξήλθατε'| ἰδεῖν; προφήτη” ναὶ λέγω ὑμῖν, και

περισσότερον προφήτου·

'' Ίδου έγω άποστελλω του @γελώ

μου προ προσώπου σου, δι· κατασκευάσει τὴν 6.969 σου

ἔμπροσθέν σου. 11'Αιών ετ λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται

έν γεννητοῖι· γυναικων μείζων ,Ιωάννου τοῦ βαπτισ

τοῦ· ὁ δὲ μικρότεροι· έν τῇ βασιλεία των οὐρανῶν

?· | ' `

οντα· [γαρ] εστιν περι

Ή, |

παντα·

Ιοειιι οιι Με. Ειιιιιοιι ποικι

ιιιιι.ο Ιο!ιιιιιιιι ιιιιιιο ιιιιιιιιιιε οι.

Με”. δωσει ι·ιιιι·ιιι. οιιιιιιὶἱ

ιιπιιιιιιιιιιι. Ιι·ρι·οιι ιιιιιιιιιιιιιιιιι·.

Μαι ιιιιιΠιιιιι.. ιιιοι·ιιιι πεπτ

ι:ιιιιι. ριιιιμοι·οε οι·ιιιιι:οιιιιιιιιιιι·.

°ει σπιτια σει ιιιιι ιιοιι Μετα

ει:ιιιιιιιιΠιιιιιιε ιο πιο.

7 ΠΙΝ: ιιιιιιιιιι ιιΒοιιιιιἰοιιι σοσ

ρἰι “Με δωσει: οι! ιατροι οι:

Ιο!ιιι.ιιιιο. (μια “και ιιι ιπποει

ιιιιιι ειδατε? ιιιιτιιιιιΠιιιιιιι νοιιιο

ιισιιιιιιιιιιϊ ·' 8οι1 ιιιιιι1 ιικιιιι.ο

Πάσο? |ιοιιιιιιοπι ιιιοΠἰιιιιε νο

ειιιιιιιι? Ευα: ιιιιι πωπω νι:

›ειἰιιιιιιιι· ιιι ιιοιιιιιιιιι "ειναι" και".

''δυο ιιιιιι1 "και τρωω? ιικο

ριιιιιιιιιιι Ι·Σιιιιιιι Μου νοΜε. οι.

Νικ οποιο ρι·ορ!ιοιιιιιι. ω ( Μι”

Πἰο οιιιιιι σει οι ιιιιο ει:ι·ἰριιιιιι

σει. Ευα: οπο ιιιιιιο ιιιικοιιιιιι

πιοιιιιι ιιιιιο Πιι·ιιιιιι ιιιιιιιι. ιιιιι

ρι·ιιοριιι·ιιιιιι ι·ιιιιιι ι.ιιιιιιι “πιο ιο.

"(Μι5·)Λιιιοιι Μο κοινο. ιιοιι

ειιι·ι·ι·κἰτ ιιιιιιι· ιιιιιοι πιιιιιοι·ιιιιι

ιιιιιἰοι· ΜΜΜ Ι›ιιριιειιι.ι σοι

:ιιιιι:ιιι ιιιιιιοι· σει ιιι ι·οειιο επι:

Ιι›ι·ιιιιι ποιοι· οιι Πιο. ΜΜΜ»

Λ Δια." ιιιιιι:ιιι Ιοιιαιιιιιε Βαρ

ι.ιειιιιι ιιειιιιιι ιιιιιιι: ι·οκιιιιιιι οικι

¦ι›ι·ιιιιι ι·ιιιι ριιιιιιιι·. οι. νιοΙοιιιι

ΜΜΜ ιΠιιιι. ΜΜΜ» Οποιοι

οιιιιιι ιιι·ορ!ιοιιιο οι Ια ιιιιιιιο οι!

Ιοιιιιιιιιιιιι ρι·οριιοι.ιινοτιιιιι: "

[οι] ει ι·ιιιιιιι ι·ει·ιροι·ι:. ήτοι: σει

πιο” ιιιιι ι·ιιιιιιιι·ιιιι αει. Η Ωιιι

Μια “τα ιιιιι.Ιιοι·ιιΠ ιιιιι|ἱιιι.

 

σε!). ιι. 1 Με” 'οπι. και 9. ο. το!. καιω. '

0,ϊσ'.9'.λ. ΜοΠιρι1. ΕΠΙ. ¦ και νεκρ.

ιγιιρ. ροει ινιιγγιλιζονται. 8)·ι·.οι·ι._ '

(νεκροι ανιστανται οιι... κι. Οτίο.

ιι. 586..)

3. και πτωχοι] οιιι. και νιιιι;. ι·|=π'.

Ποιο”. στο'. ιν. Μινι. ¦ Οοιιιι·ιι. Η”.

ειδική &. 57”. Ο". Ρει. δι Πο!. (Ξοι.ιι.

Απο. ΣΕΦ.

Β. ιστιν Παπ. Ι5Ι.| οιιι. Χ. α.ἰι. ΙΕ!. 663°.

- αν ΒΙ). 1. 33. | :ων ετ. ΟΡ2. το!.

(Ποιο. Η!.

7. ιξηλθιιτι απο”. 33. Ο. ' ιΞιλη

λυθατι ΔΓ. | .Σιξηλθι·ι·ι €. Χ. κι.

(Μπι Ρ.)

8. ιξηλθιιτι 1300213. 33. | ιΕιληλυθατι

Ι'. ι ιιΕιιλθετι ;. Χ. και. (Μια Γ.)

- ιν] οιιι. 1).. Μια.

- μαλακα; μια ὶματιοιι; (Ξ. ΟΡ. το).

6.”. Βιιτ.οι·ι.8:Ριι..8:Πι:|. ΜΜΜ. (οι

Μισο.) οι”. Λι·ιιι. ΑΜΠ. (οη›οειοιι.)

πιο. Πιο. Μ. 25. | στο. ΒΙ)Ζ. Πω.

ο ε=Ι)"ρω.|ι. ΠΠ. 863".

> 8. ημοιασμινον 1)

- φορουντις] φορουσιν Ε..

) βασιλειων Χ.Ε.ΕΟΚ8ν.

! - εισαι] οιιι.Β.

9. ιξηλθατε Β(.:ΠΖΕ.3. 33. ' ιξιληλυ

θατι Ε.Ι:ιξηλθιτι 9. Ρ. το!. Οι·ἰ9.ἱι·.

ΗΡ.

- ιδιιν προφητην απο. το!. νιιΙι.:. ιι.υ.

ι:.([Μ'.σ.|ι.(|ι.) ι·ι:Ι.Οτίο. ιν. ΗΡ. Πι!.

6640. ' προιρητην ιδιιν Β2. Οτίο.ϋἰ.

ΠΩ'. (“ ι·ιιΙοι·ε ρι·ορ!ιοικιιι" οοιι)ιιιιι:ιιιιι

Ιοει·ιιιιι _|'Ιι. Μιιιιιριι.)

Ι0. γαρ ΟΡΙ.Χ. το!. νιιιι:. ι:$!".95.Ιι.

8)·τι·.Ρει..8ιΠε!. Μοιιιριι. θα”. Αννι.)

στη. ΒΙ)Ζ. δ.9'.ο.(α.ιι.Ι.) $γι·.(.ῖι·ι. ΞΕι.Ιι.

Οκἰ9. ιν. ΗΒΗ (ΜΙ. μια. πι. 27.)

- ι·γω 1301). το!. Οι·ἰ9. ιν. ΤΜ. ΠΟΕ

Βιιι.Βι:.Ρι·.35.ιοπι. Ζ. “ρω”. Μουρ”.

- αποστιλλω] αποστιλω Χ.

-- ός· Β.ιο1)Ζ. το!. νιιια..[]'.9'.|ι. ειπε.

Οτι.&Ρει.(8ιΠοΙ.ιιια.Μ8.) Οοι!ι Απο.

ΖΕιιι. Οτἰ9. ιν. Πεν. Επι. Εο. Γι. 3.3. Το".

οι”. .Ιιιι1. 0.' και 1'. α.ο.ο. Β_νι·.ΒοΙ.

Μοιιιρ|ι.

- βασιλιων Μι›νΖΙ.Δ. Ι. 33. ΜΗ) ι Η. γιννητοις] τοις; γενν.των 1).. (αγων

ητοιι· γιινικων είε Ιω).

- γυναικων] πιω. ιιιιηιιιοιιι α.ο.9'.|ι. μια.

μια. Πι. 28.) ) ()οιιιι·ιι. νιι|ι.τ. ἔσω".

- αυτου εστιν Βιιι)2. το!. ο (μιιζιιιν

αυτου....Ζ.) Ι ιστιν αυτον ο. πως.

α.ι:,|Επ'.9'.|ι.

12. δι] οι". 1).. (Μ.) Μιιιιιμιι.ιιιιοκ Ιωαν

- βιασται] μια”. οι Ι).

Ι3. ιπροοητινιταν ΟυΖ. Ι. 33. ¦ προφη

τιυσαν. Δ. ¦ ῖπροιιρητιυσαν ε-. Β.ιι?

Ι. το!.

Η. “Μιας Ι).

15. ιικοιιιιν (:Ζ.ι·ι·Ι.ι·ι·. .Ιιιιιι.Τι·. Μ. που..

Ποιοι. οι. Μισο). οιι". ιν. Με.

οφ. Πι. ιιι.-ιιο..οτεε. ιι. 6:10. ι οιιι.

Β.Βι|ν.Β!ι.·.Π. λ.

 

οιιι. “οι” Λιν.. ¦ 10- οει οιιιιπ Ο!. | Η. στη. οι. Δω.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΙ. 18.

Β(.Π.)(2). _

Ι.(Χ).Δ.

1. 38.

Σουοκιπεσν.

112

19. τέκνων αὐτῆς

' 11 Σα. ιο: ι8-ι6.

Ή·

72 16 Τίνι δὲ ομοιωσω τὴν γενειὶιν ταύτην; ὁμοία

ἐστὶν ;ιταιδίοιο.| ὶκαθημένοια έν ταῖο οὶγοραῖι`|| *οι

·ιτροσφωνοιἶντα|| τοῖο ξέτέροι9'η 17'λέγουσιν, Ηὐ··

λιέσαμεν ὑμῖν καὶ ουκ ώρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν* καὶ

ουκ εκοψασθε. 18·ι)λθεν γαρ Ίωάνν·η$` μήτε ἐσθίων

οίνων, 'Η καὶ λέγουσιν, Δαιμόνιον ἔχει. 19 ἶ)λθεν

ο υιοι· του ανθρωπου ἔσθίων καὶ οίνων, καὶ λέγουσιν,

Ίδοιὶ ἄνθρωποι· Φοιγοε καὶ οὶνο·ιτότηι·, τελωνῶν Φίλοι·

καὶ άμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ή σοιρία απο τῶν

ξἔ ων|| αὐτῆ9.
ρἔ3ῇωΤότε ·ιῖρξατο όνειδίζειν τα; ·ιτόλειτ ἐν αἶο

έγένοντο αἱ ·πλεϊσται δυνάμειο αὐτοῦ, 8" ου μετενόη

σαν..21 Ουαί σοι * Χοραζἔίν,'| ουαί σοι 2 ΒηθσαΪδοι," ὅτι

εἰ ἔν Τύρω καὶ Με... ἐγένοντο αἱ δυνάμει: αἱ γενο

μεναι ἔν ὑμῖν, πάλαι αν ἐν σάκκιρ καὶ. σποδῷ μετε

νόησαν. 92 πλῆν λέγω ὑμῖν, Τύρω καὶ Σιδῶνι άνε

κτότερον ἔσται ἔν ήμέρα κρίσεωοτ) ὑμῖν. 28 καὶ οι)

*Καιραρναούμ,'| 8 μι)|| ἔωτ +ουρανου ὶιὶψωθήσ·Π, ἔωτ

αδου :καταβήσρ,|| οτι εἰ έν Σοδόμοιο 2έγενήθησαν|| αἱ

δυνοιμειο αἱ γενομεναι ἐν σοί, ἔμεινεν|| αν μέχρι τῆ9

ΜΜι··)Οιι1 ιιιιιοιπ ο1ιπ11ωπ

ποετ1τπιι1ιο Βοπωιιι1οποπι ἱειοιπ?

81ιπ11ἱε εεε οποιοι εοι1οπιἱοαε ἰπ

απο. φα ωπιπππιοε οοπο‹μιιιΙ1

Με Η ι1ἰοιιπι. Ωοωπἱιπιπι και”

οι ποπ ιιιι1ιοειἰε. 1πιποπτ.ιιι·1ιπιιιι

οι ποπ ρ1οποιἰιιιἰιι. "' νοπἱι οπιιιι

1ο1πιπποε παμπ: πιοποιιι:ο.πο πο

ηιιο ΜΜΜ». οι ι11οιιπι, Ι)ιιοιπο

πιιιιπ Μπακ. " νοπἰι Μπι.

1ιοιπἱπ1ε πιιιπι1ιιοιιπε οι ΜΜΜ,

οι ι11οιιπι. Πωσ 1ιοτπο τοπικ οι

ροιπιοι· πιο, ριι1›1ἰοοποταπι οι.

ροοοιιιοι·πιπ “πο”. Ετ ιι...

ι11ὶοπιιι σει οιιμ1οπιιο ο πιο. ια...

2ΜΜι1·)'Γιιπο οοορὶι οποιο

Ότο” ων1ιιιι1οιιο 1π ποιοι” πιο

ιιιο εππι ΜΜΜ νιτιιιιοε ωιιε,'

...οι ποπ φωνα" ριιοπ1ιοπιπιιπ.

21νπο πιο Ο1ιοτοιπιπ. ναι: πιο

Βοι1ιεοἱι1ιι. φπα εἰ 1π Έχω οι

81ιΙοπο Μαιου. οεοοπι πωπω

οιιιιο 1πι:ιπο εππι. 1π απο.. ο11ιπ

1ο ω11ωο οι ωποι·ο ροοπἱιοπιἱιιιπ

οι:1οιιοπι. 23νοαππιιιιποπ πιω

πιο', ?απο οι. 51ι1οιι1 καποιοι”

οτα 1π Με 1πι1ἱωἰ πικαπ τοπικ..

" Β: ιο Οορ1ιοι·ποιιιπ. Μπαμπά

παμπ: 1π οπωιππ οκο1ια1›ει·πι?

['εφιο 1π ἱπίοτπιππ ι1οεοοπι1ω,

("1°ιω·ληππιω ἱπ Βοι1οιπἱε πωπω

ίιιιιιιιιπιν1απιοεαιιαοπιοι.ποιοπι

ἰπ ιο. Γοτιο "Μπα... ιιοοιιο 1π

  

18. ιταιδιοις] 13013ΖΙ.ΧΔ. 1. 88. ΣΕΠΚ

Μ811ν. 1 1·ιταιδαριοις ε.

-· καθημενοις εν ταις αγοραις Β2. 8)”.

Πα Μοπιρ1ι. (οο11ι.) 1 καθημενοις εν

αγορια; Ο1..ΔΜ. ' καθημενοιι; ιν το

αγορα 1). να; α.υ.ι:.60!'.οι··.|ι.Ι.

δγττ.οτι.8ιΡα. Απο. 21:01. Μι. 665..

1 καθιζομινοις εν ταις αγοραις 88. ¦ ιν

αγορα καθημινοις εν ταις αγοραις 1. 1

:αν αγοραις καθημενοις 'Ξ. Χ. τω.

Ποιοι. 105 (υἰιἰ.)

- α πρωτ. ΒΒιι).Βιι.ο1)2. 1 .νο18.#1.9..Ι.

Βγτ.Πω.ιπα. Μεπιρ1ι. (Απο.) απο.. 1

Σ και πρωτ. ε. Ι..ῖ. τω. α.!ι.ι:$9'.|ι. 8)·ττ.

οτι.Ρει.8ιΗω.(αι.) (Μαι Ποιο.) ΠΠ.

665..

- προοφωνουντα ΒΙ)Ζ. 1. | :πρωτοπο

νουσι 9. (Π..Χ. τω.

- ὶτιροις Β.Βο|ι.ΒΙο.ΟΒΖΠΔ. 1. 83.

:ΒΕ-ΚΜ. ιἰ.9¦.α. 00811. | :ἱταιροις ὅ.

(παπι... Βγττ.Οττ.Ρει.&Ηω. Απο.

Βια. ΜΜΜ. αυτων ε. Ο.τω. 8)·ιτ.

Οττ..Ρει.&Ηω. Απο. ΣΕι1ι. ¦ στα. ΒΙ)Ζ

(ο οροι1ο) 1. μια. Μοιπρ1ι. Οοι1ι. (πο

1πτ1οοιπ ο.ι:.9'.,ι. Πι!. 665€ πο αποτα

"απο 1. 1πι·1οοπι α. οοιιοαπο.11οιιο. να...

#1. ιιοοιιπ11οιιεΙ. ει: 1πι·1οοπι. Μοπιρ1ι.)

17. λιγουσιν] ·1·ρι·ιιοιπ. και σ. 0. τω.

...ανω ει-π.οι-ι.ιιτιι.απα. οι... .

801.13.) ενω. 105.1οιπ. ΒΙ)Ζ (ο ερπιἰο)

1. νιι1ι;. ι!!'.Ι. ΜοπιΡ1ι. (ι11ι:οπιοε

ο.(ι:.)|: ΣΕΦ.)

17. ιθρηνησαμον] +ποι.1. υμιν 9. Ο. τω.

α.!ι.|ι. 8)·ττ.οτι.&Ρια.8ιΗω. ΑΜ. ποπ.

1οιπ. Β1)Ζ. 1. νιι1ε. ι:.|Π)".91·η. Μοιπρ1ι.

θοι1ι. (Ποια. 105.

18. γαρ] στο. Απο. 1 προς υι.ιας 1.. Μια:

απο. 8)·ττ.Οτι.δι:Ηω.

19. και λιγουαιν] στο. 1.

- τελωνων φιλος] φιλος τελωνιιιν οι”.

(Ποια. 585.

- και εδω. ιιι1 Για] οπο. ο.

- ιργων Β'.Βωι. Οσοι!. οτι. Πἱοτοπ. «Η.

απ'το). δι·|ιοἰ. Οι: 5γττ. Ρει.8ι Πω. (ται.)

Μοιπρ1ι.Ατιπ. Μ88. ικα.. “ 1ο οπ11›ιιιι

ι1ιιιπ Ενοπαωϋιι Ιοε1ι.ιιτ,.|ιιοιΜοαια κι

παρίοπιία οὐ ορατό” πιο. 8ιηοἰοπιὶο.

ιιιι1ρρο ποπ ηιιιιοι·1ι "...ο ιο.ιι1ιποπ1ιαπ,

οοι1οροτιππ." [Ποτ. πι 10ο. (πω. 72). Ντικ

νων €. Β1ιοι:.ΟΙ). τω. κι". α.ο.|!".

9'·2.1ι.Ι. Βγττ.οτι.(&Ηω.τπα.) (ασια. Απο.

οι!. Οτι!). ιν. 48.1. (εοι:1 1οτιιιιιιο ο Ειπα).

Πι!. 6656. (οι. μια) "και ιρ·γων οι1ι1.

και απο των τιιινων αυτης ΣΕι1ι.α.)

20. ηρξατο] πιω ὁ 1ησουςΟΙ.Κ. 1. ο' θα

Β1απωι. “το οιπ. ΒιιΕπιι.) ιι. Βγτι·.οτι.Ρει.

8.:Ηω. 215111. 1 Οοπιτο, Β!). τω. Σπα.

οκο. α'.1ι. Μοιπρ1ι. Οοι1ι. Απο.

20. ιγινοντο] γεγονιιααν 1).

-- ..η .ι Η..

-- αυτου] στα. 11.9'. 81ιι·.Οιι.

-· οπο ο...] Μι!. οι ι11κ1ι 5ϊττ.οτι..8ιΡει.

πιο..

'Η. Χοραζιιν ΟΔΕΕΟΚΜ8ν. 83. | :Χο

ριιζιν Πι. 1. 1.1.τω. Μοιπρ1ι. 1 Χωρα·

ζιιν Χ. | Χωραξιν 11. 1198. |

Χοροζαιν 1). 1 01ιοτπτωπ νιι18.(α.!ι.ο.)

πριν.» ΠΠ. 6661). (Ο1ιοτο.ιοπ κ). 1

Χοραζξη Ι..

- οναι σοι Ψ νωΒ._ι: Οτἰο. 11. 119.'. 1

και 1). ιι.υ.ο:8".9'.1ι. Πι!. 6661'.

- Βυθσαιδα Ο(1))1). 1. 118. ν.(Βο1:ι.)

Μοιπρ1ι. Λι·ιπ. πιο. (Βιοααιιδα 1).)

@τα Η. 111”. ¦ 1Βηθααιδαν ς. Β.ι.

τω.

- ιγινοντο] ι·γεγονιισαν Ι). ¦ ηινηθη

σαν 88.

- αποιἱῳ] πιω. καθημενοι Ο. 88. Π. 8”.

Πω. Οται.1ι.1191. οτιο.Ιιιι.1.87°.(νιι1.

Ι.ιιο.κ.18). 1 Μι!. καθημιναι Δ. 1. 1

(Ματια, τω.

28. Καφαρναουμ 131). 88. ΜΝ.. Μοπη'ι1ι.|

11(απερναουμ €. 0. ..1.

-μη Β.Βι:|ι.()1).12.νιι18.α.α.ι.·,π'. Βγτ.οτι.

 

21. Μπι: πιστα οι.

38





.ΙΙ. 1 . ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

κι”. α. ο. οι.

τα. Ο. Ρ. Ε.

-αιιιτι1ι.

ι1:1ι..)Ατιιι.Βιιμ

. ·ιο:ι5. μι

Χ ι

ιι". ιο:αι,ιιο.

Μ

ι οι ‹ - Α
σημερον. πλην ιλέγω υμιν ὅτι στη Σοδόμων οινο

Ι ι ν ι ο

κτοτερον εστω εν ημέρα κρισεων η σοί.Έ
"'4 2.3", , ι τι κι ο κ ο· ι ι ..

ι Εν εκεινιρ πρ καιριρ οιιτοκριθειν ·· ο Ιησουν

,- , Α Α Α

είντεν, Εξομολογουμαί σοι, ττοίτερ κύριε του ουρανου

και την γῆν, ὅτι ;ἔκρυψαν” ταῦτα απο σοφῶν και

συνετῶν, και απεκάλυψαν αυτα νηπίων. 26 ναι. ὁ
Ι τν εν ι Ι ι τ ιν Ι

ττατηρ, οτι ουτιον εγενετο ευδοκια εμιτροσθεν σου.

27 | ν .πρ;" ,παντα μοι τταρεδιέθη υπο του ττατριξν μου,` και

` , θ τ ' '

Τρ ουδειν εντιγινωσκει τον υιον ει μη ο ττατηιη ουδε τον

` 8 ¦ ' ` .

ι πατερα τιν εττι·νινωσκει ει μη ο υιον και οι εαν ου

ληται ο υιον αποκαλύψω.

οι

||Πατ.ο·ο;ι-·18. β

Μου. 6 ι-6.

Π Ι'

75%Δεῦτε ττριίν με ιταντεν οι κοττιῶντεν και στε

ιρορτισμένοι, κοι·νδ.ι ανατταύσιο ὑμῶν. 29 ιιι|ρατε τον

ζυγόν μου εφ' ὑμᾶν, και μάθετε οι' ἐμοῦ, ὅτι ;ττραῦν||

εἱμι και ταττεινον ή καρδία, και εύρησετε οινοί·ιταυσιν

ταϊν ψυχαῖν ὑμῶν. 30 ὁ γαρ ζυγόν μου χρηστά και το

φορτίου μου ελαιρρόν εστιν.

Ήἶ”)Εν εκείνοι τῷ καιρῶ ἔιτορευθη][ ο Ίησοῦν

τοι-ν σοιββασιν δια τῶν σ·ιτορίμων· οἱ δὲ μαθηται. αὐ

Ιιππο ι1ἰοπι. "νι·ι·πιπι.οιποπ ιὶἱοο

ι·οοἱε. ποιο ιοττιιο Βοιιοπιοτππι

τοπιιιιειπε οτιι. πι ιιιο ιιιιιιοπ οποιο

πιο.

"0"Μ-) Ιπ Πιο ιοιπροτο το

οροπιιοπε @των ιΙἱκἰι. Οοπιὶιοοτ

πιο ραιοτ. ιιοπιἱπο οποιι οι ιοττιιο.

ηπἰο οιιεοοπιιιιιιι ιιιιοο ο. ιιιι.ρἰοπ

"οπο οι ρτπι1οιιιἱι›πο, οι τοι·οιιιειι

οπ ριιττπΠε. '6 Μι μποτ, οπο

πἰιιιιι επ· πιο ριιιοἰιπιπ ποιο ιο.

"ων¦-)ΟιππιπιπιιιιιτιιιΗιοεππι

τηιιιιτο ιποο, ( "ω-ι οι ποπιο ποι·ἰι

ιιιιπιπ πιο μποτ. ποιιπο ριιι.τοπι

ιιππι πονιι πιο ιΠἰπε οι οιιι νο

ιιιοτἰι Νιου τοι·οιιιτο.

" 0.8 "Μ νοπἱιο πο πιο οιπποε

ιιιιἱ πιω-ιο. οι οποτιιιι απο. οι

πιο τοποἱππι νου. 2'' 'Ι'οΗἰιο

ἰπο·πιπ-ιιιοπιπ επιιοτ νοε. οι πιο

οπο ιι. ιπο. ιιιιιιι ιπἱιἱο επιπ οι

ιιπιπιΙιε οοτιιο. οι. ιπνοπιοιπι το

ιιι.ιιοτιι ππιπιππιιιι νοει.τἱο. Δ" Ιπ

Βιιιπ οιιιιπ ιποιιτπ επιιι·ιι οοι. οι

οπου ιιιοιιπι ιονο οοι.

"'"ι¦·ηπ Πιο ιοπιποτο Μπι

Ιοεπιι οιιΜπιι.ο μοι· επιιι: ι.ὶἱοοιρπΙι

 

Μεττιριι. Λτιπ. ΖΕιιι. δοθώ" οριιιἰΗἰετ.

τη Ιου. [του. 2”.

88. 1ινοκιιουν. (η Ε" πρωι Ποτἰπε

Ηνττ.Γιι.8ιΠοι.

που.. πριν! |Ιἰετ. πιο (.]οι!ι. (πο ιι.οι88. ουρανου] ”ιτποπι. του 9. Ο. 1. τοι]

. επι). του..

οπι. ΒΕι:|ι.ΠΔ.

24. οτι] οιπ. 88.

γη] γης 1).

η] ην 1).. (οι νοτ. 22).

σοι] υμιν Ι). α.υ.ο=β'.9'.|ι. Ιτειι. 2Τ8.]

Οοπι.το. Υπιτ.;._|ῖΙ.

88. ικρυψας ΒΒιω.Βιο.1). πουμε!. Β. Ο]

Σαπικρυψας ετ. Ο.το|. στη.. οι 7.87..

ι Μ ε. ΠΔ. ιι.

ειναι:

ιν. 25.

87. ιαν (Παπ. 886. ' η; αν 1). 88. (Ποιο.

Η). 108. 428. 687. ()Γι]|. ι. 64.88. 720.

ιν. 48”. 450.

- βουληται ὁ υιος αιτοκαλυψαι] ο υιος

α·ιτοκαλυψη απο!. Τι'. 100. ΔΡΟ!. ἱ. 88.

Ποπ. 88. Η!. 284. Το". ιιιΙν. Μοτο.

Οἰοπι. Η). 108. 887. 888. 889.

-οιωθιοΒοΠ(Ε). Ι.νιιΙο.α.ο.ι.·.π'.η'·¦·|.

8ντ.()τι. ΜοιπτιΙι. Λτιπ. ν`Ειιι. Ποπ. 278.

(ῦψωθησιι Ι..) ] υψωθης Ε(ο0"..)Ρο

8". Η. 5ι·ττ.Ρει.&Ποι. ] :ι'ιψωθιισα

ετ. ΧΔ. 88. Ε"ΚΜ. Εντ.Πο|.ιιιι.ι.

σπαει.

- “το 2°. νιι]ρ./.π'.9'.|ι. ] η ἱως ο.. ]

επι παμπ: α.!ι.ι|. οι πεηπο ο". (οι οι οπο!

πιο Γποτἱε ποιιπο. ο.) ] ῆ.ὶως Ι..

- καταβηση Β!). Μπι. Ποιο. πιο. ¦

1καταβιβοσθηση ς. (Π.(-σιι)Χ. το!.

8νιτ.Οτι.Ρει.&Πο|. Μοπιριι. Ατπι. ΗΜ.

Σποτ. 15).

- ιι] οπι. Η.

- ιγινηθησαν] 1301). Ι.

ετ. Ι.. το!.

- ,ονοματα ιν σοι ου. το!. να”. βιο.

878. ¦ ιν σοι γιν. Β.Βο|ι.

_ ιμιινιν ΠΟ. Ι. 88. ] ιμιινον Ι.Χ.8. ]

ιιιινον Μ. ] Ζιμειναν τ. 1). το!.

24- υιιιυ] οπι. Εντ.0τι. ] πιο δι·τι·.Ριπ.8.

ΗΜ.

| .Σ ιγινοντο

Επι. πι Ρο. 888. (εοι1 απ. 1.πο. :ι.8Ι).

- ταυτα] αυτα Ια.

- και συνιτων] και δυνατων Η".

-- αιτικαλυψις 1).

28. εγενετο ιυιῖοκια Ο|Π..τοΙ. νομο...

_ο'.|ι.(Απ'.ιι.Ι.) 8νττ.οτι.Ρει.8ιΠοι. Ατιπ.

λαο. οποιο. ΤΗ'. (πι νἱιι.) ] ευιἶοκια

ιγινιτο Β. 1. 88. άι. Μοιπρ!ι. !τινι.98.

(οι. Ι.πο. ιι. 81).

'27. ε·ιτιγινωσιτιι Η. Ειι.ι. ο. Βίοι. 8'. 888. ]

γινιιισκιι Ο. .|ιι.ιΙ.Τι·. ΙΟ!). (£ιι.ι·.ο. Νο!.

88.). ιπ οιιοτπρΙ. ποπππΙΙιε).

- εττιγινωσκιι 2.). (Ποιο. 889. ενο. ο. Μο!.

6.16”. ] οιπ. 8)·τ.(.)τι. .|ιι.ιι. 'Η. 100.

(8οτιιιιοτοε οοοιοεΕπειιοι ειιορο ιιιιπο νοτ

εἰοιιΙππι ρτιιΓοτππι. |οι;οπιοιι ιιιιιιοπ ιΙο

οπο, πι νἰιιοιπτ, ιιινο ιπ που εινο ἱπ πιτσ

ιιπο Ιοοο ιγνω. ο. ο. .|ιι.ιι.Λροι.ι.88.

ΟΙιοι.ιο.ιεο. 0ιιο.ι.οι:ν. ( οι. Κιιοπιιιιο.

ιιοπιτιι $ροποοτ.) του. Η. .5878. ιι·.2848.

(Με) 450". ευπ.Αιιι.(Βοπιιι πινω). Επι.

ΠΕ. 149".2ιο°. ο. Μο!. ?28. 15ο. Γι. 42.

Οτἰο. ιιπιιιιιτ. ] Οοπιτο, Πιο. 288. ΠΠ.

886'.

- βουληται] βουλιτιιι Ι.. Ι βουληθη

88.

88. ντιφορτισμινοι] πιω. ισται (ἰ.ο. -τι)

1).. στον Ειπα. |ι·ειι. 92. (Σ_νρτ. 279.829.

Η”. 8". 88-88. 882'.

28. ττραυι; Βου. ()|οιπ.98. οποιο. πιο".

72-64. ] : ττραος τ. υπ. το!. Οτἰη. ι.

88”. 64”. Η. 8"... ]Η. 662!). ιν. 410'.

848". 880.. 884".Επι. Πι Γε.

5508. (Μπι 88).

- ὑμῶν] ημων Ι..

- χρηστος] Χριστος ΕΕΚ.

Ι. ιιτοριυθη] -ιτο Η.

-· τοις σαββ.] οπι. τοις Η..

88:.

- σαββασιν ΟΠΠ.. το!. ] σαββατοις Β.

Μπι πο).
  

80. οπι. οπι. 2.). οι.

Ι. μοι· και π.·ιΙ.ιιοιιι.ο οι.

ΒΤ





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΙΙ. 2.

ἔΧ

ΕΟ!).

1ια]Δ.

1. 83.

Σ θΕΠ8ΌΎ[Γ1

τ τ 8ο.το.οτ:8.

' :Ποε. διο.

_ γάρ ἐστιν

ΚΔ' ριτ

β

'Ι Ματ. 8: ι-6.

Σο. 6:6-ττ.

Ι. σταχνας] τοπιο. τους 130,. ¦ ατο.

οοοίτιοαοιοτι τοτιοἱοιτε πιο. (ο). @τον

(τιλλειν] Ρο" οταχοας 1)).

2. ιδοντες] Μο. αυτους (ΗΠΑ.

οωο.)ι.ωτ·.9Μ. 8τττ.Οττ.8ιΡει. ' οτο.

Β.τΧ. Ι το!. νιτΙς._|: $ντ.ΗοΙ. το!.

- ειπαν 130'. 88. ¦ :ιιιτον 9. 1). το!.

- ιδου] στη 87τ.οτι.

- εν σαββατοι] στο. 87150". (

8. ιπειναστν] Μι. οντος €. 1.. α.ἰι.ο.|ἰ

_θ".ς'.Ιι. διττ.ΗοΙ.τος. Απο. ' στο. ΒΟΙ).

Δ. 1. ΒΡ(Ψαι.)ΟΚΜ8Πν. (Μαι 83.)

νοἰΒ.Ι. 8τττ.Οττ.Ρει.8ιΠοΙ.(ατ.)Μοτορο.

απο. Ειτε. ὶο Ρε. 180,.

4. προσθισιως 1). προσεως Ο (είς).

- εφαγα Ο!). τεΙ. τη. Ενα. ἱο Ρο. 1800. '

ιοαγον Β.

- ὁ Β.ΒιΙν.ΒΙο. Ι). Μ. Ποιο.. (ος τη

το; ς. 0. το!. (μια.) Ειτε. Οτο). ἱἰἰ.

485.. ? (ο Ματ. οι Πιο.)

- ιΕον ην 13:13. το!. Ειτε. ] ην ιΕον 1).)

ιΕιστιν Ο. 83.

- ετ μη] αλλ, η 1.

_ ιιονοις ¦ ιιονον ΕΔ. | στο. Ι. α.

5 οτι] πιω. εν (Η). ¦ (Μοτο. ΒΕ. τοἰ.

- βιβηλοιισιν] -λωσιν Δ.

ο. δε 130. το. ' γαρ 1). @τι-.οτα

- ιιιιζον Β!). Ι. 88. 1·:οκΜευν. ύ".

Μετττρο. ' :μειζων τς. ΟΣΑ. το!. Υιος.

...Μπρνο-ι.

τοῦ ἔπείνασαν, καὶ ·ι7ρξαντο τἰλλειν στάχυαο καὶ

εσθίειν. 2οἰ δε Φαρισαϊοι ἰδόντεο 'ἰεἶπαν|| αὐτῷ, Ίδον

οἱ ιιαθηταί σου ποιοῦσινο οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαβ

βάτςο. 8 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, οὐκ ανέγνωτε τί ἐποίησεν

'"Δανείδ.|| ὅτε επείνασεν'. καὶ οἱ ιιετ, αὐτοῦ; `ἰπο39

εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτονο τῆι·

προθέσεως εφαγα. *Μ οὐκ ἐξον ην αὐτῷ Φαγεῖν,

οὐδὲ τοῖς μετ. αὐτοῦ, εἰ μη τοῖς ἰερεῦσιν μόνοιο; 57)

οὐκ άνἔγνωτε ἐν τῷ νόμοι ὅτι τοῖς σιίββασιν οἱ ἰερεῖο

ἐν τῷ ἰερῷ το σαββατον βεβηλοῦσιν, καὶ οἰναίτιοί

εἰσιν; 6λἔ·νω δε ὑμῖν ὅτι τοῦ ἰεροῦ =μειζόν" ἐστιν

οὶδε. Το δε ιἔ·γνώκειτε τί έστιν, Σ 3>Έλεος|| θέλω καὶ οὐ

θυσίαν, οὐκ οὶν κατεδικάσατε τοιὶο αναιτίουο. 8 κύριοτ

* τοῦ σαββατον ὁ τάδε· τοῦ ἀνθρώπου.

779”Καὶ μεταβας ἐκεῖθεν τ)λθεν εἰς τὴν συνα

γοηο)ν αὐτῶν. 10 καὶ ἰδοιὶ, ἄνθρωπος *χεῖρα ἔχων

ξηράν· καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντεο, Εἰ ἔ εστιν

τοι-ι` σιίββασιν θεραπεύειν; ἰνα κατη·νορήσωσιν αὐτοῦ.

11 ο δε εἶπεν αὐτοῖς, ΤΜ ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, οι· ἔ ει

προβατον ἔν, καὶ εαν εμ.πέση τοῦτο τοῖς σάββασιν

7. ελεος 013. Ι. 88. Οι·ἱς.ἱἰ. 588€.]:ελεον

ετ. ΙΣΠ.. τοΙ. Οτίς. οι. 285”.

- ον] ουχι Δ.

8. εστιν] τοιΙο. και 9. πιο. 1. @στα

(ὁ οἰος τον ανθρ. και τον σαββ. !. 88.

νοΙ8.) ) οιο.ΒΟΠΕΔΒΟΚΜ8Πν. α.ο.

ι·.8"·,·ς'·.·|ι. 8)τττ.0τι.&Ρετ. Μοτομο.

Απο. ΖΕτ.Ιτ. @τα 648'. Τετ!. οι: οο.τ.

απ. Ι5. .

9. εκιιθιν] Μι!. ο Ιηιτους ΟΣΟ. @κι

8)ιτ.Ρει. Αττο. (/Ειο.)

' 10. ανθρωπος] τοι!ιΙ.ην την το. Χ.τοΙ. ὐ.ε.

! ς'.|οτο. 130. νοἰε. |ι.ἰ. 8)ττ.Οττ. Μοτορο.

88.

τον Κ.

Βάι. ΜΜΜ. ην ικιι την ΒΒΔ. Ι. 88.

Μ. α.|ῖ(#"),η'.ἰι. 8νττ.Ρει.8ιΠοΙ. Απο.

| ην εκει ανθρωπος την Ε. ¦ ην ανθρ.

εκει την Η.

χειρα] -ραν Ι..

ιχων] Μι!. ιΙοιατιι.το. πιο".

Ξαραν (ιὶο) Ι.

αυτον] αυτον Χ.

- θεραπενειν] θεραπενσαι ΠΕ.

- κατηγορησωσιν] -ιτουσιν ΠΧ.

Η. τις] τι Π.. " +ωο. εστω π. 11.0. τοι.

νττ1ς. ας'. 8)·τ.ΠοΙ. (Λττο.) Ι Μια. εο

τιν 1). 88. _|: Δττο.Μ88. Ι οτο.(.ἶ.Ι.Χ.

ο!".ς'.ο. (α Μαι) @τι-τ. στο. & Ρετ.

Μοτορο. Στο.

- ιΞ ιἱιιιων] ιν ιὶιιειν 1). ¦

ο.ιττοιο οτοε οειιττοοιοε οοεοοτιιοτ.

τοΠοτο ετοοοε οι τοο.οιΙοοοτο.

2 Ροτιττετιετ τιιτιοτο νοΙοοιοε «το

οτιιοι οἱ. Εοοο τΙἰοοἰροΙἱ ιοί

Μονο: φωτ! οσο Ιἰοοι οτε οι

οετο ειτοοιο.τε. :Δι Πιο ΗΜ:

οἱο, Νοο |οτ;ἱοιἰε απο! ίοοοτο

Βοντο, ιτοοοιΙο οεοτἰο:. οι. ττοι

οιττο οο αποτο? Ημιοτοοιιο το

πον" το ιΙοτοιιτο ιΙοἱ. οι. τοιοοτι

ρτοροοἰοοοοτ οοτοο‹Ιἰι. φωτ. τιοο

Μοτο οι Μοτο. ττοιμτο Με ττοτ

οιττο ατο οποτε. "το κο!ἱιτ ειιοοτ

ασκοπα? "ΜΜΜ Αν: οσο Ιο

Βἰειἱο το Ιοςο, φτου. οποιοι". οτι

οοτιὶοτοτι ἱο ιοτοττἰο τοιοοιιιοτο

νιώσω.. οι οἱοο οτἱτοἱοο απο?

"Πω ιιιτιοτο "Με φοιτ. ιοτοτ›|ο

τοο.ἱοτ οοι Μο. 7 οι ιιοιοτο οοἰτο

:το φοιτ οοι. ΜἰεοτἰοοτιΗιιτο νοΙο

οι οοο τοιοττοοἱυοτ. οιτοτττιτοτο

οοοιΙοτοττο.τοοιτο τοοοοοοιοε.

Π)οτοὶοοε τοπ οοἱτο Μοτο Ιω

τοτοτε οιἰατο κοψω!.

°("Μ·) Ετ οιτττι των: ιτιιοο

ἱεοοι, νοοο. ἱο σχοιιιτοςο.το εο

τοτο. Μ Ετ οοοο Μοτο τοαοτττο

ΜΜΜ ιιτἰιΙτιτοι οι τοιοττοττο

Μο: οιττο ι!ἰοοοιοε. οι Ποιο νοο

ὶοιτἰο οοτοτο? οι οοοιττοιτοοτ οιιτο.

"Ιροε ιιιιιοτο άνω. ΜΒ. @το

οτττ οκ νοτια Μοτο, (το ΜΜΜ

ονοτο οοαιο. οι οἱ οοοΜοτἰι οπο

 

Η. ανθρωπος] στο. Ι.. α.ἰι.

- ὶΞει ο.

_#"·='·ο°.|ι. [Μαι α] @το Μοτττρο. Απο.)

- ἔν] στο. 8ντ.Οττ. [Κιν. ι :απο προβα

| εχει Ι) “το (ο.Ι. γιος.

- εαν] στο. 1). 6. | αν Το.

- τουτο νομος. 8ντ.Ι·ΙοΙ. ' στο. Ι).

α.ο./!'.9'.|ι. 87ττ.οτι..&Ι.)88.

τον βοθννον 13.

ιτρατηοιι] κρατα Π.

αυτο] στο. Π.

ιγιρει ΒοΧ. Ι. 38. τοἰ. Η”. Μοττητἰτ.

πιο. [ ιγιτριτ (ΠΠ-(Έ. Β)·ττ.ΟτΦ.ΡΩ.διΠοἰ.

Η. ποσοι] πως Ι.. | ποιω 8.

ουν] ΜΗ. μαλλον 88.

προβατον] ρτοοτττ. του Π.. (οοο οι.)

σαββατον 01). το!. | ιταββατοις Β.

Η!. σου την χαρα ΒΕ. Ι. 83. ! : την χαρα

οσο €. 0!). το!. (τοι. Πιο. νἱ. 10.)

- εξετεινι] πιο!. τοτιοιττο οποιοι α.ο.ο.σ.|ι.

8τττ.οτι.&Ροι.8ιΗο!.' | αποτο. Μ58.

νιιΙς._ῇθι. Μοτορο. Απο. πιο.

- ι·τπεκατεσταθη Β01.Χ.τ. 38. ΕΠΝιο.)

στο". ¦ απικατεστη Ε.) :ιτποκατιο

ταθη 9. ΠΚ. | αποκατιστη Ι.

- ἰιγιης] στο. ιι.θ.οπ'.9ι.|ι.Ι. 8)'Η.(:τι.&

Ρετ. ΠΠ. 689.. στο. Οσοι!. το Ματ. οι

 

2. τινι. οι! Ο!. τ 8. οοιτο ατι. οι.

.Η





ΚΗ. 22. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

Τα. ο. ο. ο. α.

@το Ο. Ρ. Ε.

Ποιο”.

Απο. Ευα.

Μ

6

οι:

ι

'Ε8.4.2:1-...

ο Ι ο ο ` Ρ '

ειι· βοθυνον, ουχι κρατήσει αυτο και φερει; 1- ποσῳ

σὺν διαφερει ανθρωπο; ·προβάτου; ώστε ἔξεστιν τοῖι·
Ι το #- ' | | Α ' |

σαββασιν καλιοι` ποιειν. Ητοτε λεγα πρ ανθρωπου,

ο! ι ο ` 'ο ' ` ο ι

Εκτεινον · σου την χαρα.|| και εξέτεινεν, και ° αποκατ

| || ' λ τ Π

εσταθη υγιηο οκ η ἄλλη.
.ι :ο . ..

78 1 Εξελθόντεο δἑ οι Φαρισαιοι συμβουλιου
αλ ο ο ο- υ 'ο ο ` , τ 15 ο κ

ο αβον κατ αυτου, σποτ αυτον απολεσωσιν. ο δε

, ..ο ` ' ο Α 3

Ι·οσουο γνουο ανεχώρησεν εκειθεν, και ηκολούθησαν

, το ο! ` , τ ο |

αυτα› [οχλοι] πολλοί, και εθερα·πευσεν αυτοὐο οταν

ταο, 1” και έπετίμ.ησεν αὐτοΐο ινα μὴ Φανερον αυτον
| 17 8." # Η ` ' ` κ ο .ι.

ττοιησωσιν· ινα πληρωθυ το ρηθεν δια Ησαιου

Α Ι . ο· λ ο

του πρ.οψητου λέγοντοο, 18 =Ίδοὐ ο ταις μου ον ολοέ
' ο Ι '8 ο ο ι ο

τισα, ο αγαπητος μου *ἐνιυ” ·ηυοώιησεν|ἡψυχη μου·
| ϊ ο· ο ο ο ο ο- ,'

9Μαιο το πνευμα. μου ετ αυτόν, και κρίσιν τοις εθνε

σιν απαγγελεϊ· 19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ

“Μαιο ἰο Γοι·οο.ιο. οοοοο ωπο

Μι οι. οποιοι απο? Η@οποιο

τοπιο ιοοιιοι· οοι Ιιοοιο οτα

ἱοιιιοο Ποια οποιοι” Ι›οοο ίο

οοι·ο. ' Τοοο Μι. οοιοἰοἱ. Εκ

ιοοι1ο ιοοοιιο·ι οιιοιο. ζει. οκ

ιοοιοι, οι καποιο οει εοοοιιο

:αουτ Μαιου

" ( ' "ω Βιιοοοιοε ιιοι.οιο Ποι

τἱοοοἰ οοοεἱἱἰιι111 οιοἱοοο.οι οι!

νοποο απο, ηιιοιοοιὶο οοιο ροτ

ιιοτοοι.. """·'"·λ Ιοεοο ιιοιοιο

Μαιο οοοοεειι Μάο, οι. Μου

.~ιιιοι. οοοι ιοο!ιἰ. οι αποτο. οσο

οιοοοο. Μο: οι·οοοομἱι οι: πιο

οοιοἰιοοι.οιο οοιο “κατω” "οι

οι!οοριοτοιοτ «μισο ιΠοτ.υιο οοι

μια· .ΜΜΜ ρι·οροοι.οοι Μαιο

ιοιο. "Ηοοο μια· οιοιιο ιμιοιο

ι:Ιοι;ἱ. ιΙἱΙοοιοο οποιο ιο ιμιο Ι›ι.·οο

Μαιου: οοἰοοιο οποιο: μοοαιο

@οποιο οιοοιο κυρα οιιιο. οι

ΜΜΜ Βοοιἰυοιι οοοιιυ.Μι.

" Νοο οοοιοοιΙοι οοιιιιο Μοτοπ

Ι›ἱι. οοιιιιο ιιιιιΠοι. Μαιου ἱο

ακούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τήν @τον αὐτοῦ.

20αοί.λαμον συντετριμμένον οὐ κατεοίξει, και 7.Ϊνον

τυώοταενον οὐ σβέσει, ἔως αν έκβάλ·ο εἰς νΪιιος τον

κρίσιν. Η και *τῷ ονόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλ.πιοὐσιν.

70 22"Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενοο τυφ

32. τότε ·ιτροοἡνηκαν αὐτῷ δαιμονιζόμινο·ν τυφλὸν και κωφόν·

ΚΒ' ριθ

ο

- || Πιίιιτ.8:οο-8ο.

το.. "ιη-ας.

Ροιωο νοοοκο ουκ, ω Μινωι

οοκο ιιοο.οοιιι.οιο οσο οοοϊτἰομοι,

οι. Ποιοο ίοιοἱμοοε οοο ο:‹ιιο

'μια. ιιοοοο οἰοοιι οι! νἰοιοτοιιο

ἱιοΙιοἱοιοι Π οι. ἱο οοιοἱοο οἰυο

Βοοι.οο ιιροτουοοι..

Ω(Μ·5·)Τιιοο οΝιιι.οο οοι οἱ

ιΙοοιοοοἰοιο ΜΜΜ ουοοοε οι.

Μ

Πιο.) Ι οποιο. πιο Ά 8)·τ.ΠοΙ.

Ποιο”. Απο. ΣΕΦ.

Η. ιΕιλθοντις οι οι φαριοαιοι συμβου

λιον·ιλαβον κατ' αυτου [303.33. νιΠε.

ο. Μοτομο. /Ει!ι. Ευ.. .Π.Ε. 452'°. (στο.

- οι) (Ευ. Ρο 20!). (οι: κι!. και ιΞιλθ. οι

φορ. Ι). α.ὐ.(1ἱ)(['.)υ'.(Ιι.) $ντι·.(Οι·ι.)

&Ρ".) | οι οι Φαρ. ιξιλθ. αυριο. ποια

οαν κατ' αυτου Ι.. Απο. ' :οι οι οραμ

ααιοι συμβουλιον ιλαβον κατ' αυτου

ιΕιλθοντις <3. Χ. το!. 8]·τ.Ποι "οιο.

ιξιλθοντις Δ.

Η. γιους] στο. Χ.

- οχλοι 0!). το!! κι: τοι. οποιο.

430.. Επι. 1).Ε. 452€ ΠΠ. απο. ' οιο.

Β.Βιο.οιι. να. α.ὐ.ι:,#·. του. Επι.

1.30. ΡΕ'. 30!.

- πολλοι] ποιο οχλοι Χ.

15, 16. παντος. και Σια. ΠΕ. 45%. Εο.

Ρο 20!. | παντος οι ους ιθιραπιυοιν

1). Ι. α.ὐ.ι·,ΙΡ. “πιο και ιθιραπ. αυτ.

στα". 12)

Ι6. “αφησα Βια. Βο. Η'. 30!.] ιστι

·πληξιν Ι). Σου. .μ.Ε. 452". (ω.) · "τι

ττληοοιν Ι. (Ευα. Ι).Ε. Με.)

- αυτοις] αυτους ου· (ουττ.')

- ποιηοωοιν .Ευα 1).Ε. -852°.

30!. [ ποιωοιν 1)'.

Π. ινα Β(:Π. Ι. 33. απο. Η. 25-. Ειι.ο.

Σο. ?ο

Π.Ε. 45%. Σο. ΓΓ. 20Ι."ὁπως ς. ΣΧ'

το!.

Η. δια] ὐττο ο'.

- του] σοι. Δ.

Η. 6 Η] οιο. Δ.

- ιι; ον ἡριτ. Ι).

- ινα; Ο'(οινιιΙοιοτ) Ι).1.33.νοια.ο.ο.ο.

μια. Μι:ιομο. [τα. Ι83. Βου. Π.Ε. 452.!.

ΠΠ. 600... | ον 31”. Ειιο.ι:. Με!. το".

(ια.) Εο. Ρο. 201. ' Σας ον 08. ΟΙ.. το!.

Βια. 1.).Β. (45%.) ο. ΜοΙ. 97”. (ἱιορι·.)

- ηυδοτηοιν Ο!). Βια. ο. Μο!. ¦ Σιυιΐοιι.

.7. Βιμ το!. Ειιο. ΠΕ. Σο. Ρο 20!.

- ατταγγολιι] απαγγολλιι Ι). (Οοιοτο.,

ι!). Ευ... ΠΕ. ι ρι·οοιο. ουκ 33.

Η. ακουσα [τα. Ι89. Σα... 1).Β. ' αιτουοι

1). (Οοοιτο, ο.)

20. καλαμον ουντιτριμμιυον Βια. ].).Ε. ]

απο. 1)..

- κατιαξιι Ευ... ]).Β. | ιτατιαξιις 1)..

-- λινον] ληνον Β.Ι.“Ιν.

- ου οβιοιι Ευα. ' ου μη ζβιοει Η..

(οιο. μη ΙΡ).

- αν] οιο. ΣΧ.

- ιιιβαλο] ιιιβαλιι Εἰ'. | ιισβαλλιι Χ.

-· ιι·ριοιν] ααα. αυτου Χ. 8ττ.Ηο].

- Πο.] Οτἰοοαοο 3ο Ιοοο ρι·οο!ιοι.οο Εοοἱοο ι

ακα (ιν.:25-) ο Μοτθαῖος....ὶν τῷ ιυ- '

αγγιλίοι μνησθιὶς απο μέρους τῆς : 18. οοιοριοοιοι. οι.

στιρικοπῆς. Πἰοτοο. (ἱν.507°) οι Βου.

Μο. “ δρἰουιἰι·ὐιι οι που οοιιιοτοιιιτ ιἰοαοι:

Ι›οποι .αιμα ιοττοπι1ιιιΙἱοἰυπι. Μιαι!ιοοοο

οι·οοι.τοΠοιο. οοο ροουὶι.: οἱνο. υποομά

ι:ιιιιτι οι. μου” ιοοι!ἰο. καμια” οι·

ι·οτο. ιιουΙοιο ποοι." να. οι Λι! .Μυο

.ιιοοι ι. 8499

21. πιο] οοι. 33.

- τιμ ονοματι] τοι-ποιο. ιν €. Ι). νιι|2.

Μπι. Απο. [τοπ. 189. Ειιο. .Π.Ε.97-.

(επι Εντ. ΜΗ. 4524. οκ Μ. απο. Ι

οιο. Β.Βοιι.ΒΙο.ΩΣΧΔ. Ι. ΒΡ(λνιοι.)

οκοιουν.

- ιλ·ιτιουοιν] ελπιζουοιν 1)".

22. τι·ροοηνιχθη αυτῳ δαιμονιζομινος

τυφλα; και "φος (Ο)Ι)Ιο. το!. Μι!.

Απο. ¦ προοηνηκαν αυτῳ δαιμονιζο

μινον τυολον και :αφου Β. Ειχα-Ε".

Ρει..&.Ποι. (Πιο). (Μοοη›ο.) Στο. (τυο

λος και “υψος ΜΒΜ. Ο” αοι.οο οι".

τυφλα; αυτ “φος 'οποιοι. οι νἱιΙο

υπ.)

- ώστε τον κωφον Β!). 17'και. 5:ττ.Οι·ι.

Μοιοριι. (ΣΕΦ.) Ι ιἱιοτι τον “φον και

τυφλον Ι.Χ.Δ.ΙΤ. 8)·ο·.Γει..(οι Πο!. οι υιό.)

 

Η. ροπ1οι·οοι. απο οι. ' 1.5. ταου". οι. '

39





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΙΙ. 28.

 

Β(¦Β.

Στ ΣΔ. .

1.88. ίπ

Βακιιιεσντ. ζ

,π

·) 0.9;" β

του

β

Β

β

Ε [κι. ιο:ιο.

` κ τ ` , ι ο ι ι·τ κ

λοι` και κωιροι·, και εθεραπευσευ αυτου. ωστε του
` σε υ. ,

+κωιρου +λαλειυ και βλέπειυ. “3 και εξίσταυτο πιἱυτες

ι Μ κ .ν τ τ τ ο ι «κ ι

οι οχλοι και ελεγου, Μη τι ουτοι· εστιυ ο υιοι` 'Δα

#δ-|| Μ'. ε 8 κι ; Ι 8 ι) 'Ρ

'κι .9 Οι ε Φαρισαιοι ακουσαυτεο απου, Ουτοι`

' 8 | Α

ουκ εκβαλλει τα δαιμόυια, εἰ μη ιἔυ τω Βεελζεβουλ
.ν -- -- '

αρχουτι τωυ δαιμουίωυ. 20 ειδωι· δε *πιο ιἔυθυμήσειο
τ Α ς .. Α Δ.

αυτωυ ειπευ αυτοις, Πασα βασιλεία μερισθεισα

καθ εαυτης ἐρημοῦται, και. πασα πόλις τ, οίκία

μερισθείσα καθ, ἔαυτῆτ, ού σταθήσεται. 90 και. εἰ ο

Α ` ε` 1 '

σαταυαι` του σαταυαυ εκβάλλει, εφ' εαυτου εμε·

| Β Α | Η Α (

ρισθη· πω· οὐυ σταθησεται η βασιλεία αυτου; 4”και

ο ο ` τ τ '

ει εγω ευ Βεελάβουλ έκβάλλω τα δαιμόυια, οι υιοι

υμωυ ευ τίυι εκβοίλλουσιυ; δια τοῦτο αυτοι =κριτοιι.

2! ο στο ι . Αεσουται υμωυ.|| “δεί δὲ 3ευ πυεύματι θεου έμοί εκ·

| 8 | κι ο

βαλλω τα δαιμουια, ἄρα ἔιρθασευ έα), ι3μαι` η βασιλεία
Α Α Α Α ' Α '

του θεου. η πως δυυαταί τα· είσελθειυ ειι· τηυ οἱκίαυ
Α Π Α η

του ισχυρου και. τα σκεύη αὐτου ίοἱρπάσαι,|| ἔιιιυ μη

Α | ` σκ

πρωτου δηση του ίσχυρόυ; και τότε. τηυ οίκίαυ αυτου

δ 2 80 κ κ «τι › ο Α τ τ κ ο ι κ

ιαρπασει- ο μη ωυ μετ εμου, κατ εμου εστιυ, και

( ` | Α "`

0 μη συυαγωυ μετ' ἐμου, σκορπίζει. 31 δια τουτο λέγω
· Α Α Α

υμιυ, πασα αμαρτία και βλασφημία οἱιρεθησεται τοι;

, | ' Α

αυθρωποιο, η δε του πυεύματοι· βλασφημία ουκ αιρε

τ 82 .. τ ..
θησεται]. “και οι· Σιἔιὶυ|| είπη λόγου κοιτα του υιου

κ τ 8 τ ο τ ο. τι Α τ 6 οι `

του αυ ρωπου, αιρεθησεται αυτοι· οι· δ αυ ειπη κατα

ιιιιιιιιιι. οι αυτή: οιιιιι πο. οι

Ιο‹μιοι·οιιιι· οι Νασαι. "ων-ι

Ει ειιιροοιιιιι οποιοι ιιιτυοο οι

ιΠοι:οο.ιιι. ΝιιπιοιιιιΙ Με οι". Μαιο

Πανω? ΜΗ"ω Ρ!ιιι.τιιιιιοι ιιιι

ι.οιιι οιιιΠιιιιι.οε ιιικοτιιιιι. Με

ιιοιι οιοἰι. ιΙοοιιιοιιοε "οι Πι Βοώ

τουιιο ρι·ἰιιι:ἱρο ιιιιοιιιοιιιιιιι.

23 (Παω “πιο οιιιοιιι “απο το·

@απώτατο οοι·ιιιιι ι.Ηκἰιοιε,Οπιιιο

καποιο ιΙΜειιιιι ι:οιιιτιι το 8ο

εο!ιιοιι.ιιτ. οι οπιιιἰε ειναι” νο!

8011188 “και ι:οιιιτιι εο "ο" οιο

Ι›ἰι. "Β .ο ειιι.ιιιιιιιι ειιι.ιιιιιιιι

ως ιιι1νοτειιο οι: ιΗνἰειιτι σοι:

ηιιοιιιοιΙο ι:τςο απο" τοιςιιιιιτι

ι:ιιιε? 2" Εκ οι ιιι;ο ιιι Ηοι:Ιιουιιο

οιοιο ιιιιοι·οοιιιιο: πιει "και ἱιι

ιιιιο οιι:ιιιιιιϊ Μου ὶριιἱ Μάιο”

οι·ιιιιι νοειτἰ. τα ιι.ιιιοπι σου

ἱιι οριι·ιιιι ιΙοἱ οἱοιο ιιιιι:ιτιοιιι·ο,

ιΒιιιιτ μοι·νοιιιι ιιι νικ καποιο

ω. Η Λικ ιιι.ιοπιοιΙο μπει".

ιιιιιειιιιιιιιι Μπακ: ιιι ιιοπιιιιιι

Μπιτ οι νιιει:ι οιιιε ιΠι·ιροτιι. "οι

μια ιιΠιςιινοτιι ΜΜΜ? οι

"πιο ιΙοιιιιιιιι “Με σπιτιου

"Οια ποπ σει ιιιοοιιιτι απατα

πιο σει.. οι ιιιιι "ο" ι:οιιςι·ιη.ςιιι

πιοι:ιιιτι ερωτα. "ΜΜΟ Νεο

ιΙιοο "Με, Οιιιιιο ροι:ι:ιιιιιιιι οι

ιιιιι.ιιριιοπιἰιι τοπιιιιοιιιτ ιιοπιιιιι

ιιιιο. οριτιιιιε ποιοι" Ι»!ιαιμιιι:ιιιιιι

που ιτιιιιιι.οιιιτ. π Ει: ιιιιιι:ιιιτι

ηιιι:“ικα”.νοτοιιτποοιιιτιιτΠιιιπι

απο”. ι·οπιιιιοιιιτ οι ; ιιιιι πιο

απο οικω ι:οιιιι·ιι εριτιιιιιιι

"_________

ωστε του ττυφλου και” κοιιοου ·:τ. 0. το!. 25. ιρημουται. . ~ . καθ· ὲαυτης] 0111. Δ.

Μπι. | “ιιο.ιιι." (ιιιιιιιιπι)νιι|ις.α.υ.ι·[·'.α.22. λαλιιυ] τρτοοιιι. και €. 0. το!. ότι:

Ηι:Ι. Απο. ι στο. ΒΒιίυ. Βία!). Ι. 88. Μια.

8ττ.Ροι. Μοιοριι.

- ειι|› Φωτο] Μια.

@Μαρκ

28. και ιλιγου] λε·χουτες Ι.Τ.

- μητι] ΜΗ. ότι 1)..

- υἱος] πιω. του Ι..

24. τιμ] στο. 88. Β.

-- (οι. τετ. 27.) Βιιλζιβουλ (Η)Χ. το!.

α.α(νι:τ.27.) Α7'.

!ι.ι|(νετ. 24.)Ρ.|ι.

πωπω. νιιΙς. ο.ύ".92. 8τττ.οτι.διΡοι.

25. "δως οι 13.0. το!. νους. α.ο.ι:η72.ο'.Ιι.

8ιττ.Ρει.&ΠοΙ. Απο. Ατομα., οι 1.).

:ι:3.1τι.Ιι. δικο".

ιτους ετ. Ω. τοι. (μια.) 8)·τι·.Ρει.8ιΗοΙ.

Λτιιι. ΗΒΗ. Ι οπι.ΒΒοίιΒίο.1). κ. δΙτ.οτι.

Μοιιηιιι.

- καθ· υπο” Βιο(τ.1ιο<ι) το!. ι καθ' ίου

την ([.Χ 18). 88(Με.)ιιφ. ίιιι.ιτηυ 1) Με.

-- ιρημοιιται] ου σταθηοιται ιι. οι Νικ

ι·οτοΞι. (ιρημουτιι Η.. ιρημουτι ΙΡ).

η οικια] οιιι. η Η'.

οταθηιτιται] στηιτεται Β".

και ει] ιι οι και 1).

του οαταυιιυ] οιιι. του Χ.

ικβαλλει] ικβαλιι Ια.

. και ει] ιι δε 1). Ι. 88.

ικβαλλω] ικβαλω ΕΚ.

ι]ιιιμουια] πιω. ι: ιιιιιι πετώ @και

οι υιοι. . .τα δαιμονια (νετ. 88)] 010. 88.

οι υἱοι] στο. οι Ια.

ἰιμωυ Με] ημων Χ.

ικβαλλουοιυ] εκβαλουσιυ ΕΕ".

κριται τοουται ἰιιιιου Β[). Δια. αρ!

#'°'°ιι'.ίι.ί. ' κριται υμιν ιιτουται Ι.

νιιιιτ.ε'ί. ι:.9=. | ι'ιμοιυ κριτιιι ιιτουτιιι

1.'. | Σ ιη.ιωυ ειτουται κριται €. 0. το!.

Απο. [8)·ττ.0τι.Ρει.&Ηι:Ι.]

28. ευ πυευματι θεου ιγιιι ΒΟι)Ι.ΧΔ.

απου". α.η"·2.λ. 8ττ.Ρει. Μοτιιριι. '

Ι βγω ευ τιν. θεου ς. νιιΙς. [οι. 8ι·ττ. ι

οτι..(&Ρει.ΜΒ.) ι στο. εγω οι. ως. !

8)·ι·.Ηι:!.μιιιικιι ιιι ιιιτοηιιοΙοι:ο 1. Ι ροει. _

ικβαλλοι Απο. [Α·)ι.!ι.] ἱ

¦ -- θεου] στο. τοπ).

και. [Βιιτ.Οτι.]

οι: ιιιιι!ἱτοι. ο. 8_γτ.Οτι.

¦|¦|!¦¦Β!|ἔέ!!

- δηιτη]

τα. ' Βιλξιβουλ Ια.

] Βιιζιβουλ Β. ' Βοώ

Μοπιμιι. ΜΜΜ. ο Ιη

24~ τιτιιιοιροπ·ι Δια. ι

2.77'. νοαιτιοι·ιιοι. Ο!. ι 20. σωμα ιι. ' 81. ορι

' ι·ιι.ιιε :οποιο Ι.ιιιιομιιοπιιιιι: Λι".

:28. φθαιτιιυ Η..

29.ιῖυυιιται τις] τις δυυιιτιιιΔ.98.μ. ]0ιιι.τιςΕ

- εισιλθιιυ] Ραπ ιαχυρου Δ.

- ιιρτταοαι Β.Βιξη.Βίι:.0"'Χ. Ι.] 2 Παρτιτ

ιται ιῖ. Οι). το!. Βια. ιιι Ρε. (Μαι. 105).

ροει του ισχυρου Δ.

- διιιρ·ιταιτιι ΟΙ.. Ποιο) το!. νιιιις.εί.

(Και.) @το Ρο. Ιτετι. Ι88.]διαριτιιιτη

1.). 88. σκ ΑΜ. Απο. Νατασα Β.Βι:|ι.|

διαρτταοαι Δ. ΜΜΜ. "που ο Κυριος Γ.

80 ιτκορττιζιι] ιιι|ιΙ.με 88. ΜοιτιΡιι. | 00η·

:τα υπο. ιιι ?89%

8!. αιμθηοιται Ρ] πιω. υμιν Β. Μοσο

8.ι·ιι. ΟΒΙ.. το!. Οτίο. ιν. 8880. ΠΠ. 671".

-- τοις αυθρ.] οπι. τοις Δ.

- αφεθησεται 2” πιο. τοις αυθρωττοις

ΟΠΣ.. το!. σάιτ". 8)·ττ.Γει.&.Ποι. Ι υπο.

Β. Ι. τους. (6.)ω'.)ιβ.(|ι.) (5›°τ.(¦τι.)

Μοιτηι|ι. Απο. .·Ει|ι. Μι. αν.. (ιιιιι

ιιιιιοιιι ιο 8τι. 8. Μιαιρ!ιοιιιονοτιι ιιοτι

@οποιο-ιι” οικω.. 5)·τ.0ι·ι.) 'Ι ή δι

του πυ. οι!. τι". πιο] οιιτι. Χ. Για. ιι.ιι'.

 

ι1οιιιοοιοτιιιιι α. ι

40





Χ.Π. -11~ ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

.ων

ἔ:ἱ_%'ΐ·έ·ἔ|'μ τοῦ πνεύματα· τοῦ αγίου, οὐκ άιρεθησεται αυτου,

. ωἔδ 1,73 ουτε ευ τούτῳ τῷ αὶιιῖυι ουτε ἐν τῷ μέλλοντι. 88%

ο;; (ζωο-48. ποιήσατε το δένδρου καλου καὶ τὸν καρπου αὐτοῦ

: ι ὶ ΙΒ 48 46 καλου, η ποιησατε το δένδρου σαπρου καὶ τὸν καρ

` ο να | κι» Α

που αυτου σαπρον· εκ γαρ του καρπου το δένδρου

| ' Α να

γινωσκεται. “” γεννήματα έχιδνων, πωι· δύνασθε αγαθα

λαλει.`ν πονηροὶ ὅντει·; εκ γαρ τοῦ περισσειίματοι·
- .π ρ ` τ η 85 ο π Κ .Μ

οι: τηι· καρδιαι· το στομα λαλει. ο αγαθα· ανθρωποι·

ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ * εκβάλλει +αγαθά, καὶ ὁ

` η σε σε

πονηροι· ιἶίυθρ8ιρποι· έκ του πονηρου θησαυρου εκβάλ

| ` ο Α αν ι·- ο··- ι ` λ"τς λει πονηρα. λεγω δε υμιν οτι παν ρημα αργου ο+

2 , || . ” 8 | ` ' το

λαλησουσιν οι ανθρωποι, αποδωσουσιν περι αυτου

λα ου ἐν . έ α κ ίσεωι·. 37 εκ δι τῶν λό ων σου7 |ουρ.ΠρΑ , αν κ,

__ δικαιωθηση, και εκ των λογων σου καταδικασθηση.

κι· · - -α°· ή”. μέ 89 88μΙ:ότε απεκρίθησαν . αυτοι|| πινει· των γραμ

ματεων και Φαρισαιων λεγοντει·, Διδασκαλε, θελομευ

.35 απο σοῦ σημεῖου ἰδεῖν. @ο δε ἀποκριθεὶι· εἰπεν αὐ

τοῖι·, Γενεα πονηριὶ. καὶ μοιχαλὶι· σημείου ἐπιζητεῖ·

καὶ σημείου ου δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μη το σημεῖον

Ίωνι.ῖ τοῦ προιρήτου. 40ιδσπερ γαρ ην Ίωνιῖι· ἐν τῇ

κοιλίοι τοῦ κητουι· τρεῖι· ημέραι· καὶ τρεῖι· νύκται·,

οιἶτωι· ἔσται ὁ υίοι· τοῦ ανθρώπου ἐν τῇ καρδία τη;

γηι· τρεῖι· ημέραι· καὶ τρεῖι· νύκτοιι·.41 “Ανδρεα ζΝινευ-

εῖται|| αναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετα τῆι· γενεᾶι·

ιιιιποιιιιπ, ποπ τοιιιιιιοιιιι· οι, πο

απο ιπ 1ιοο ειιοοιι1ο ποιιιιο ιιι

1ιιιιιι·0. 1' (ΜΜΜ Απ: Εισαι: ατ

1ιοτοπι 1ιοπιιιιι οι ἴι·ιιοιιιιπ οιιιιι

1ιοπιιπι. πια Γιιοὶιο ιιι·1›οι·οπι πιπ

1ιι.ιιι οι. 1ι·ιιοιιιαι οιιιο ιιια1ιιιιι:

επιιιιι1οιιι οι: 1ι·ιιοι.ιι Μουτ 8.8·

ιιοοοιι.ιιι. 1' Ρι·οαοιιιο: νὶροι·ιι.

τυπο. ιιιιοπιοι1ο ροιοιιιιο 1ιοπιι

ακμή οιιπι πιο ποιοι? Εκ ιι1ιιιιι

ι1ιιπιιιι οπἱιιι οοι·ι1ιιι οο 1οιιιιιιιιτ.

"0"·5·)Βοπιιιι 1ιοπιο ι1ο 1ιοιιο

ι1ιοειιιιι·ο μοι-οτι ιιοπιι.. οι. ιιιιι1ιιο

1ιοιιιο ι1ο πιιι1ο "καποιο ρι·οιοτι.

ι·πιι1ιι. *1 118· "10 Ι)ιοο ιιιιι.οπι νο

1›ιο ιιιιοπιιιιπ οπιπο νοι·1ιιιιιι οιιο

ιιιιιπ απου 1οοιιιι Γιιοτἱπι. πο

πιιιιοιι, ι·οι1ι1οπι τιιιιοποιπ ι1ο ου

ἰπ ι1ιο ιιιι1ιοιἰ. :1 Εκ ι·οι·1ιιο οπιιιι

απο ιι.ιειιιιοιιοοιιιι, οι οι: και..

ι.ιιιο οοιιι1οιιιιιο.1ιοτιο.

.8 (που Τιιπο τοοροπι1οτιιιιι.

οἱ αι.ιιι1ιιιιι οι: απου οι. Πιο

ι·ιοιιοἰο ι11οοιιιοο, Μιιαιοιοι·, νο

1ιιιιιιιο π ιο ιιιιιιιιιπι νἱι1οι·ο.

:'11 (Παω @οι ι'081ιοιιι.1οιι8 πα Με.

(1οιιοτιι.ιιο πιιι1ιιοι ιιι1ιι1ιοι·ιι ο”

παπι ηιιιιοι·ιι. οι ιιιΕπιιπι που

πωπω· οι ιιιοι οἱι;πιιιιι 1οπιιι.ι

ιι·οριιουιο. ωδἱοιιι οιιιιιι Πι".

ὶοπιιο ιο νοπιι·ο οοοιὶ ιι·ἰ1ιιιο

ι1ἱο1ιιιο οι "πιο" πωπω”, ιιιο

οτα Μαιο 1ιοιπιπιο ἱπ οοι·ιιο

ι.οττιιο πιο” ι11οιιιιο οι "απο

ποοιι1ιιιο. 1' ναι Νιποι·ιιιιο επι·

;;οιιι πι ιιιι11οιο οιιπι βιοποικι

ιιοιιο απο, οι οοπι1οπιιιιι.1ιιιπι

 

88. οι· ιαν Β.Βοίι.ΟΕΣΔΕ(Μ)1·`σ17ια.)Ο

ιιιιυνι·. ()ι·ἰο. ιν. 81.. | Φος αν 9.

Π.1ι.88ι·.8ο.

111. 68.511. Η". 861.

219.

85. αγαθα] ]·ιιτιιοπι. τα π. (ΠΔ. 1.ι.88. 11.

αν”. 81. Σο!

Χ. το!.

Πι.) Μοιπρ1ι. Απο. που. 1.οπι. <:.

88. τινες] οιπ. ν (οι .και

·- ειπα απο] “και Ια. (2°.Κ)

- ανθρωπου] πιω. ουκ Β. | απατα,

σκι. ιν. ου.

- ουκ αριθηαιται (ΕΟΕ ΜΙ. | ου μη

αριθη Β.ιιιιη.Βιι. (ου μη αριθηση

Β.Βι:|ι.)

- τουτῳ τιμ αιωνι ΒΙΟΙ). το!. 1. 88 και.

Οτίο.ιιι.888:. | του αιιιινι τουτιμ ΧΑΚ.

0τἰο. πιο. 29811. ¦ τω νυν αιιιινι ΣΕΒ'

(πι.ο.)οιιευνι·.

88. το 11,] τον 1).

- η πω. 20.] σαι. η 88.

8-1.λαλει] ιοο. αγαθα Β.. ' πιω. ιιιιιιιι

(#0

115. ι 1°.] οπι. 1)..

- θησαυρου 1".] ]·ιιι.1ι1. της καρδιας

9. _|"!". ααα. 944. Οι·ἰο. ιι. οι”.

' πιω. της καρδιας αυτου Ια. 1. 88.

Ουαλία. Β)·ι·.Οι·ι. Απο. πιο.. Οι·ἰη.

Ιπ1.1.898. ¦ οιιι. ΒΟ1)Χ.ιΕΕ(11'αι.)

ΠΚΜ8ΠνΓ. νιι1ι;. α.υ.ι:./"=π'.ρω·

ιι. 8_γι·ι·.Γιιι.δι11ο1. Μοιπρ1ι. αει. ¦

στα. 111. 8651. | σαι. ΒιιΧιισκιιενι·.

(το αγαθου. ΟΙεπι.944).

·- θησαυρου 2°.] πιω. της καρδιας αυτου

1.. 88. 8)·ι·.οτι. Ατιιι. 1 Οοπιτιι, οτα.

ΙΜ. 1. 89'. ανια. 81.

·- πονηρα] ρι·ιιοπι. τα ΣΔ. 88. Η. (το

κακον σου. 944).

86. οι] στο. 1.

- αργον (Ποια. 1118. ι οιιι. Χ.

-- ο] 1· πιω. ιαν Ξ'. Ο. τοι. | πιω. αν Ια.

Οι ιο. 111. 620.' 0111. Β.Βιία.ΒΙο.Β. (ηιιοθ

Μια.)

·- λαλησουαιν Β.Βιο.Ο. 88. ' λαλουσιν

1). ιἰ. 1 :λαλησωσιν π. ιι το1. (Ευα.)

(λα. 111. 826..

-· περι αυτου] οιιι.ν. ' '10". λογου Ι..

87. και αι] η οι: 1)(ἱτ. (αρα.)

- καταδικασθηση ΜΒ. το1. (Ποια. 198.

Οτίο. 111. 1581·.1κατακριθηση ΒΧ. 88. Ο 1'.

88. απικριθησαν] ιιι11οτιιπι ο. Βγι·.Οτι.

- αυται ποιοι. 88. Μ. Μα. (ιιι18οοιιιπ

ιν.) 8γι·ι·.οτι.8ι.11ο1. (μοοι λιγοντιι· 8)·τ.

- και φαρισαιων] σαι. Β. ' (ΜΜΜ, 01).

1°ο1. ιιν. (νἱι.1. Οι·ἰρ. 111. 51-19) (των φαρ .

και γραμ. Η).

- θελομιν] θιλιομιν Β.

89. ιπιξητιι] ζητα Ια.

δοθησεται] -αητιιι Χ.

αυτη] σοι 1).(?ι·.

ου δοθ. αυτ. ι. μ. τ. αιμα] Με 88.

ιο. ιἱιαπερ] ιἱισ·ιτιρι 1)..

ην] 01.11. 1).

τη κοιλια] σαι. τη Ο.

- εστω] πιω. και ιιι.ιιι·(ινιιι.) ιι.υ.π'.

η1.1ι. Βιιι·.Οιι. Μοιπρ1ι. Ατπι. Πεκ. 881.

θα!). [πι. 11. 28011. ἱν. ΗΡ. Ειι..ι·.Βο. Η.

1113. 1ιι Ρο. 8671'. (τω. Πιο. κι. 80). 1

Οοπιι·ιι, Β.ιΟΧ. το!. απο 88). νιι18. ι.·.|Σ

8γι·ι·.Ριι.8ι11ο1. .|Βι1ι.

41. υινιυιιται Β.Βιζυ.ιιιι·.(.:(1Τ)ΕΧΔ. 1 :νι

νευιται €. 13.ιο1. ' υεινευιται 1).. (νι

νιιῖται ΜΒΜ. ?Μάιου ποπ οττοτοπι πι

οι11ι.ιοπο ἱπιρι·οοοο οο11ιιιιοπιο Βοιιι.1ο1

ιιπιιο).

Η 41





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΠ. 42.

1312)?) ταύτηι·, καὶ κατακρινοῦσιν αυτήν· ὅτι μετενόησαν εἰ9
' .` . κ .- .- Φ 2 ι

1433- το κήρυγμα Ίωνα, καὶ ιδου πλειον Ίωνα ωδε. ' βασι
ι:ιε1οκιιιουντ . , , . - . ι -

πιο λισσα νοτου ε·νερθησεται εν τι, κρισει μετα τυο
” | Α ' | Α Π

·νενεαο ταυτηο, καὶ κατακρινει αυτην· οτι ·ήλθεν εκ

Α Ι το Α Α ` ο 4

των ·περατων τυο γι” ἀκουσαι την σοιρίαν ° Σολομω

-- ιι ` κ - Φ `Η ιυεθ νοο, καὶ ἱδου ·ιτλειον ;Σολομιονο9'| ουδε. Μξηδταν δε

ε

'"Ι.ιι.ιι:ο..ι-αθ.

Μ·

ρλ

β

"'Μοτ.8:3ι-85.

'Πιο. Μπι-αι.

46. λαλοῦντος οι

αυτου

52'

το άκάθαρτον πνεῦμα εξέλθΠ απο τοῦ ανθρώπου,

διέρχεται δὶ ανύδριον τόπων ζητουν οὶνοἱ·ιταυσιν, καὶ

οὐχ ευρίσκει. 44τότε λέγει, 3Βιἶο τον οἶκον μου επι·

στρέψω,|| ὅθεν 9ἐξῆλθον· καὶ έλθον εὑρίσκει σχολα

ζοντα, σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 45' τότε το

ρεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ. ἑαυτοῦ επτα ἔτερα

πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἱσελθόντα κατοικεί

ἐκεῖ· καὶ γίνεται τα ἔσχατα τοῦ ανθρώπου ἐκείνου

χείρονα "τῶν πρώτων. ούτω· ἔσται καὶ ἡ γενεέἱ

ταυτ;ι7 τη ·ιτονηροι.

81 Με·Έτι 'αὐτοῦ λαλοῦντοο τοΐι` ὅχλοιι·, ὶδου ή

μήτηρ καὶ οἱ άδελι|ιοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητών

τεο αὐτῷ λαλῆσαι. 'Η εἶπεν δέ τα· αὐτῷ, Ίδουμήτηρ σου καὶ οἱ αδελφοί σου ἔξω εστήκασιν

ζητοῦντἔο σοι λαλ·ῆσαι. @ο δε ἀποκριθεὶο εἶπεν

τῷ =λέγοντι” αὐτῷ, Μπα ἔστιν ή μήτηρ μου ;

οιιιπι ιιιιἰιι πιιοιιιιοπιἱιιπι ομι

ι·ππι ιπ μπιοι:Ιιοοιιοπο Ιοπιιο. οι

οοι:ο μια ιιιιοπι Ιοπο. πιο. 4' Βο

εἰπιι ιιιιοιτἰ "παοκ ἰπ ἰιιιΙἰοἱο

οιιπι ιιοποι·οιιοπο πιο. οι ι.·οπ

ι1οπιπο.οπ οιι.πιι ιιιιιιι. τοπικ ο.

ιὶπἱοιιε ιοιτιιο “απο εοπιοπιιιιιπ

ΒιιΙοπιοπιο. οι. οοοο Νοε ιιιιιι.πι

ΒιιΙοπιοπ πιο. "μπω (Μπι οιι

8.οπι ἰππιιιπιιιι.ι @ποιου “πιο

οιι ιιοιπιπο, ιπποπιιιι ιιοι· Ιοοιι

"πιο ιιιιιιιιτοπο κουμπι. οι ποπ

ιιιιιοπιι: "κοπο Μάι.. Βοιωτοι"

ἰπ ι.Ιοπιππι πιοιιπι πιο” οιιινἱ:

οι ι·οπιοπο ιπι·οπιι. ι·οοιιπιοπι.

εοορἰο πιιιπιιιιιιιπι οι οτιιαιο.ιπ:

"· τυπο νιιιιιτ. οι ιιιιοιιπιἱι οοριοπι

ιιΙιοε "Μπι" εοοιιπι ποιιιιἱοι·οο

οιι. οι. ιπιι·ιιπιοο Ιιιιιιιιοπι Μ: οι

παπι. πονιιιιιπιο ιιοιπιπιο "που

ροιοτο. ρι·ιοι·Πιιιο. Ηἱο οτα οι.

Βοποι·ιιποπι πιο ροεοιπιαο.

^°(”Μ·) ΔιΙΙιιιο οο Ιοιιιιοπιο οι!

απο”. οοι:ο ιπιιιοτ οιιιο οι Γι·ιι

ιιι·οο "οικω “πιο ιμιιιοι·οπιου

Ιοιιπἰ οι. " που ιιιιιοιπ οι παι

ιιιιπι. Εοι:ο ιποιοτ πιο οι "απο

οι! απο παπι ηιιιιοι·οπιοο ιο.

"Λι Μο τοεροπιΙοπιι ιΠοοπιι

οιι πιτ. Ωιιιιο ιιοι πιιιιοι· πιω.,

 

4Ι. ταυτης] αυτης Δ.

- ὁ?| μετανοηοαν....και κατακρινει αυ

την νει· 42] οιιι. Ο. ¦ .ιι-.1 Μια. ου Χ'

οι ι·ἱιΙοι.ιιτ.

- ως] "τι Ια.

42. κατακρινει] κατακρινουοιν Η.

-· Σολομιιινος διο Β131..ῖΔ(2°.) 1. 88.

ΒθιΚΜ8ΠνΓ. 8_γτ.ΒοΙ.Ι°. (οιι: δικτυο).

44. και ιιεικοσμημενον] καικοομημινον ΕΕ.

ι (επι) Βι·ι·.Ι.ΙοΙ.ιιιΕ. (Μπα.

! 45. ἱπτιι ὶτερα ·ιτνιυματα ΜΒ. το!. |

ἱτερα ὶπτα στν. Ζ. (οι "παπα οι... α

οἱι:. πιω. πια οι!.; ιιριιιἱ ΒΙο.ποὶι. Ροι·

"τοκοι, “ ἰἰἰἱ. οιι. ιιΙ.")

- ἱαυτου ροκ πονηροτερα] αυτου ΒΕ..

- ιιοελθοντα Βο(:ΒΚ(οἰο).τοΙ. ι ελθονταΔ..

 

480·

46.ιἰοτηκειιταν] ιιττηκαιτι Ι..

- αυτιμ λαληοαι ωσπου) τοΙ. [λι:ιληοαι

αυτια ΒΕ. 88. Βου.. εν". 0τἰ9. οι.

47. να] οπι. ΒΙΑ'. ΠΊ. 8γι·.Οι·τ.ιΟοπιτο.,

οΒΖ. το!. νιιὶΒ. α.υ.ο.μα'.|ι. 8νττ.Ροτ.

8:ΠοΙ. Μοπιιι!ι. Λιππ. Λάο. Οι·ἱο.Ιπι.

Ποιιι.0ἰ. ιι. 38. Ι 2:Σολομιιιντος έ. ()Δ(Ι').

Οτἱ9. ἱἱ. 545'. ἱἱἱ. 4624'. ἱν. ισα. 2580.

406€ ' ρτιιοιπ. του Β"'(Ι'.)

48. δι] οπι. Ια.

-- εξελθη] εξυλθη Β.

44. εις τον οικον μου επιοτρεψω ΒΒ(2).

38. ΠΣΕΠ. ¦ Σεπιστρεψω εις τον οικον

μου 9. Ο. ι·οΙ. Μα. 8)·ιτ.Οπ.Γιπ.8ιΗο1.

Απο. (να. Πιτ. Η. 2574. (πω οτι!. Ευα

οτι. 24.)! επιοτρεψω] υποοτρεψω 2. Ι.

μια. 1.”. κι. 24.)

- ιλθον 11.0. το!. ' ελθων ΒΧ. 88. ΓΩΓ.

' ιΞιλθον Η. ' ηλθον Δ. (Μια Ζ).

-- Η.ιριυΚ"] πιω. τον οικον Β.

- οιοαριυμενον] τιποτα και 0.204! , -- μητηρ] οδο. μου Δ".

υἰιἰ.) α.ο.(π'.Μ. 8)·τι·.()τι.Ρει.&Πι:Ι. ' - αυτου 130!). του! οπι.2. (ΜΜΜ που.

(υπ.) | οπι. ιδή). το!. Υπο; Μαι'. 8”. ' μητηρ νιιι€. α.υ$17"Μ·ο'.ιι. Μοιπρὶι.

ιιιοιλθον Ε(εἱπο ι:οτι·.)αΕι.Ιι. ι ιιοελθων Ι..

- ιοχιιτα] που. χειρονα τω Ε.. (οοιτ..)

ι πιω. αυτου Β..

- χειρονπ] χωρου Β'.

- και ιιπιο το για] οπι. Π.α.ο.9'.ιι. Αι·ιπ.

Μ88. ΠΠ. 670. ' Οοπιι·ιι, νιιΙι;. :./.π'.

- τουτο] οπι. 88.

46. :τι αυτου λαλουντος Β. 88. νπΙε. οφ

Μοπιρὶι. (Άπω.) ' λιιλουντος δε αυτου

ΒΖΙ.. 8714)". (λαλουντος αυτου Οτίο.

ἱἱἰ. 480€” ετι τὰ” αυτου λαλουντος 3.

Ο. 1. τα (9..) 8τι·.ΒοΙ. ΣΕΦ. ποια: οο Ιο

ι1ποπιο α.ο!39'.λ. Ιοιμιοπιο οιι ο'. οι Ιο

ιιιιοπιιι οιι @αποτο

Πο!.πη;. (Ποσα. Ποιπρ!ι. Δι·ιπ. ΣΕΦ. Οτἰο. πι. 480.. οιιιιιι·ο.. ι:.9'.)

οι. 885.. Επι. οι! Βιορ!ι. ι. 223 (? Πιο.

Με. 20.)

- εξω] οιιι. Ι. | ρω: ιατηκ. 1138. ' ()οπ

πο.. ΟΖ. τοΙ.

- ἱιττηκαοιν] ἱοτηιιιιιταν Β'. ¦ -καοαν

Β..

- σοι λαληιται 02. το!. ' λαληοαι σοι Β.

ι..ωποι.ρ·.ι. 87ττ.Ρει..&ΠοΙ. ¦ το (πιπ

Μπι.) να. Ι. Μοιιιριι. ' ιο νιιιιιι·ιι α.

Οτίο. ΙΜ. ἱὶἰ. ΚΠΡ. (ιδιιν σε θελοντις

ΕΜ. οι! δωρο. ι. 228. κι! ? Ι.πο.)

48. τιμ λιγοντι ΒΒΖ(εἱο.) 88. ι :τιμ

ειποντι ε. Ο. το!. ' οιπ. Χ.

- ή μητηρ] 0111. ή Χ.

- και τινες ΒοΖΕ·. το!. νιι";. (κιν:

τι. το!. Ι η τινες Β. α.ὶ|Ί°.·οδ.Κ. Απο.

Η. Ιοπιιο πιο οι. ι οι. οποιοι. απο οι. |

48. οι πιω ι·οη.ιοπιιοπο οι.

42 !





ΧΙΙΙ. 8. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

να. α. ι.. ο.πι1.κ. Χ Ι 0 ` ο ν , .

και τινετ εισιν οι αδελφοί μου Η Η καὶ έκτείνας οιιιιι1 εππι1`τιιιτοε πιω? "'1ἱι

`

επι-κ. Ο.Ρ.Ε. ` . - .
και; 11. " ' τ ' ` ` · - τ οκιοπι1οπε τπιιπππιιπ ι115ι:ηπι105

- ἔ:01. ?ἔν ` χωρα αυτου επι του;` μαι9ητα9 αυτου ειπεν, [8008] ΜΧ", [Με παω. "ια,

. ου 8 ` ' ' ' -10 " οι Ματια πιω. ·.°()πιοπππιπο
Ί 1- ` α 7) μητηρ μέ”, 5(αι οι αἔελΦω μαθω 09"Γξ9 οπἰιπ Γοι:ι:τ1ι ι·ωππιιιιοπι ματια

52 γαρ (Πε ποιηση Το θελημα του πατρος μου του εμ πιω αυτ 1π Με. οει. απο πιοιιε

ι ·- ι ι τ κ χ . ` . . οι ττοιοτ οι :στα οι ιποιοτ ι:ει.

ουρανοιτ, αυτοι` μου αδελιροτ και αδελφη και μητηρ '

, |

εστιν.

Με ιι ε . - .
ΣΕΠ. 82 'Ἐν* τη ημέρα εκείνη εξελθων ο Ίησους ·ω··υπιιι.. πιο οιιιοπο Ισ·

-1|Πατ..ι ι-9. Ο τ ι ι › ε ι ι κ η ` ειιιι ι1ο ι1οιπο κοι1ι:1ιπι εοοπε

"Μ 8 44] Με· οικιατ εκαθητο παρα την θαλασσαν· και ιππτο. ='Ει ι:οπατοεπιπο ιιππι

Ι. [εκ] ο:

οικιας

.. - ' ο .

τητα: συνηχι9ησαν πρώτ αυτον ὅχλοι πολλοί, ώστε αν·

Κ ' + ·· Α αι

τον ει; πλοιον ἐμβι.ίντα καθησθαι, καὶ παο 6 ὅχλοτ

πι1 οπιπ "Μαιο πιπ1ιιιο. πα πι

πι πιιι·1ι:ιι1ιππ Μι:ι.:αι1ι:πο Με

τοι, οι. ιπππιε ιπτ1ια “Μπιτ πι

, , ` ` ' Α Μοτο. ΜΗ: 1οι·πιπιι σει οι

Ίο ΚΔ επι τον αὶγιαλον ειστηκει. °ικαὶ έλατλησεν]ταυτοιο Πω1τοἰπροτιι1›οΠε. ι11οιπε.1·Ξιω

κ » ει τ κι "τι ο .. ι Μπι. ηπἰ ει:ιπππιι ειππιπιιτο.

"9 πολλα εν παραβολαιι` λεγων,· Ιδου ε ηλθεν ο σπεί- ηι. “τη” "ΜΜΜ, "πωπω
528 ··ι τ 54 κ ι ο ι ν ι ο ι .ο “ ι

0”, Του ' ~ οοοι οτιιπι κοπο παπι. οι. το
Β σπειρειν ( και @πιο σπειρειν` αυτον, οι μεν "Μη, ..9ω"ω ο. φωω....Ψ.

επεσεν παρα την οδον, και °ηλθον τα πετεινα και 011· °ΜΜΗΜπ @ΜΝΗΜΗ

ι › ι 5 σε κ τα . . . . Ροιτοπο.ιιυ1ποπ1πι1ιουοπιιοτταπι

κατειραγεν αυτα. αλλα δε επεσεν επι τα πετρωδη, ιππ1ιιιτπι οι ι:οπιιππο ι:κοττ.ιι
αν ι τ απ - 4 ι -

οπου ουκ εἰχεν γην πολλην, καὶ ευθἔωτ ἐξανέτειλεν ΗΡ:Ε”:":.μ

λ ` ` | σε - '

δια το μη ἔχειν βαθοκ γη;ν 0 ηλίου δε άνατείλαντοτ· τ . - ι . . .

11ο εκαυματίσθη, καὶ δια το μη ἔχειν ρίζαν έέξηροινι9η]Ξ 'Α11“Μωπι ΜΜΜ!" 11· τα·

52 τἄλλ δ` .ο Θ, ` ` , ν . . Η' . πωπω ι:τι:νοτππι. ηπππι: οι επι

α ε επεσεν επι ται· ακανι9ατ, και ανεβησαν αι 1ικ:ιιι·ι:τοπιι:π. "Λ1πινοτο οι:

|Μ

ακανθαι καὶ απέπνιξαν αυτ . 8ἄλλα δε ἔπεσεν ἐπὶ
ωι1οτυπι τα ιι:ττιππ 1›οπο.πι. οι. ιω

1ιοπι1τιιι:ιιιπι, Μπι! ι:οπιο81αιππι.
λ `

Χ - ` ` ` , | | ο Ι

την γην την καλην και εδιδου καρπον, ο μεν εκατον,

 

Ζ. 88. Οτι!). ἱἱἰ. Σε. ¦ της οικιας Β. 1. 4. και ππιο κατεφ.] στο. και Β. ¦ ΟοΜτπ.

Οττη. πι. 88. " οτα. 1). αυ.ε!"·η'. Πι!. Ο1)Ζ. το!. τιν. στη.. πι. 7001.

8754. .8. αλλα ()τἰη. ' α Η.

2. ·ιτλοιον] τρτο.ιππ. το 9. 1). τω. Μοιτηι1ι. - ιυ0εως] ιυθυι; 1). 1 ιππ. Ι.

Απο. | οτα. 13021.. 1. 88. - ιἔανιτιιλεν 002. το. 1 -λαν Η.

- ιμβαντα] οτπ. Ι.. - γη: Ο!). τω. ] της γης 1!. ] Μπι Ζ. 1

- ιιοτηκιι] ιατηκιι Ο.. ιοττιιο ιππ1ιπο δι·τ.Ωτι.

8. ελαληιτιν] ιλιιλη Ι.. 6. ήλιου δι] του δι ήλιου Π.

- πολλα (να. πι. 8..]ροει παραβολαις - ικαυματιοθη ΟΖ. τω. ' ικαυματιοθη

0.(Οτία. 111. 480!) | οτα. Εν. σαν 1). 1 ικαυματωθη Η. ] ικαιηιατιοιν

- λιγιαν] στα. Οτι-ιι. ἱἰἱ. 8.. απο” 2.) Α'. 11 1.11ιιοπι. ιυθιως 1.. .

- α·ιτιιριιν παπι. Οτίο. 1.808^.507°.1ἱἱ. - ριζαν] ιι1ιἱιπι1ἱπιππ τιπΙἱι:πι ίπ ιοττιι

780.. 1 απιιραι 1)1”.Χ. 188.81. στη.. πι. 3.. Βγτ.ι.'τι.

¦ Επι. ιο Ε8. 4289 (? Πιο.) | οιπ. 'παω. - ιἔηρανθη 1302. τι·1.ιιξηρανθηοαν 1)]

ι του Ι).1(αι1ι1. εοτποπ ειιπτο υ.ι!".ε. μου.) απιξηρανθη Η..

| ο. και ιν τιμ α·ιτιιριιν] οτπ.0. Οτἰη. 111. 1'. ιιτιοιν] ι·ιτιοαν 118.

1

1

1

49. αυτου Ι'] οτα. Π. πως. ιι.υ,ῇ".η'.

Οτίη. Πι. 480Ο (Οοπιτπ. ι:[|ι.)

- αυτου 2.] οιπ. Δ. Οτἰη.

- μου ιι1ι.'] μοι Ε..

ιο. όστις] ι., Ια.

- αν] οπο. Ι).

·- ποιηση ΜΧ. 1.88. τω. Μπι. (ααα.)

Μπορει ΖΙ.ΚΓ. Μοαιρ1ι. 1 πως; ΟΛ.

] ποια 1).

- ουρανοις] ρτιιοτπ. τοις 88. (λα. ιν. οι..

- αυτος] αυτος Ι..Δ. εγτ.Βι:1.ιπΕ.

- αιδιλοος] ρτιιοπι. και Δια. Για. ιι.(ε.)

αν.. Οι·ἰη. 111. 480'. (0οπιτα. ΥΜΕ. ΟΙ.

Μ.[Γ.ρω. τν. τω.)

1. ιν] ·1·ιπ1ι1.ιδι ετ. Ο!). τω. _|ῖ|ι. 8_νττ_

Ριι.8ι1Ιω. Μιπππο. ]οτπ. 112. 88. νιι1ι;.

ιι.Ιι.ι:.ι!"·,η'. Ατιπ. απ.. οτα). 111. 2·'

οι. ΠἰΙ.875°. [8γτ.Οτι.]

- τη ψαρια] ταις ἡμιραις Ε..

- ιΞιλθων 1302. τω. νπΙα. ι:./Σ 8]·τ.Πω.

θα!. 111. Β°. 811. (ιιξηλθων Χ.) ¦ ιἔηλθιν

ο (οι και απτο ικαθητο) α.υ.ο.!ρ·2°υ'.|ι.

8γτ.οτι.8ιΡει. Οτίο. ΙΜ. 111. 8851). αιι

678..

-· Μπα' της οικιας 8. ΟΙ.. τω. νιι1ε.

ι:$1ι. θα). Μι. 111. 88.5". ' ικ της οικιιις

των. - "τι τας 1302. τω | εις τας Η. ιι. ()ι·ἰη.

- ιι] ι ιι. απο.

- ηλθον πιω. Β2Ϊ.. 88. | ζηλθικ Έ- ' -- απιπνιΞαν 1102. τω. | ιττνιΞιιν Ι).

Ο. τω. Οτἰη. 111. 700. 1 ιλθοντα 1.1.Βιζυ. 8. ιπιιτιν] "τυποι Ο. 88.

Βια. | Οοπιτει, τι: - αι...] “Πι-ουν 11.

_ πετεινα] πιω. του ουρανου Ε.ΚΜ. ¦ - κιιρττον] πιο. οι ετονι:τιιπι οι. πιο..

Υπ1ι;.(.'Ι. Μπι. 8)·ττ.(.)τι.8:Πι:1. Λτιπ. ι ι·ιπιι υπ·τ.Ωι·ι.

πιο.. οπ9.ιιι.τσο-.ιω. Ι.πι:.τ111.5)- 1
' 40. Μι. Μισο αυτ. 1 .30. πιοπιι ιτιιιιιτ Η.

1
1

 

ὶοοΜΜ' 1380132' τοι-ΑΙ" °'αεώ[Ρ."Μ' 4. τυ1πι:τιαι οπωι οι. ] 11. ΜΜΜ". Δια. ' 8. πι...

8_γτ.1'ει. Μι:τπρ1ι. πωπω ιι.

: 43





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΙΠ. 9.

131€?ε) ι) δε εξήκοντα, δ δε τριάκοντα. 9ο ἔχων ῶτα Εοὶκούειν]

1- 38- ακουέτω.

ῖ]ἶιῖέξἶΞ.12 83 “Η Καὶ ττροσελθόντεν οἱ μαθηταὶ 3εἶ·ιταν|| αὐτῷ,

Η” 8: 9-ι6' Δια. τι ἐν παραβολαῖν λαλεῖν αὐτοῖν; 11%) δε απο·

κριθεὶν εἶπεν αὐτοῖν,"Οτι ὑμῖν δεδοται γνῶναι τα μυσ

:Ποε απ- _ῇ3 τηρια τῆνυιἔὶασιλείαν]τ τῶν οὐρανῶν, εκείνων δε οὐ

Μ,... :Μέ με δεδοται. 18 ὅστιν γαρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισ

τα ΜΒ· σευθήσεται. ὅστιν δε οὐκ ἔχει, καὶ 8 ἔχει αρθήσεται

αν απ' αὐτοῦ. Η δια τοῦτο ἐν τταραβολαῖν αὐτοῖν λαλῶ,

ὅτι βλέττοντεν οὐ βλἔττουσιν, καὶ οικούοντεν οὐκ ἀκού

ουσιν, οὐδε συνίουσιυ. Η καὶ ἀνα·ιτληροῦται *αὐτῶν

Ε το. διο. κι.

'Τ.π.ιο:α8.π.ι.π)

ι

η προφητεία ΞΗσαΐου γλἔγουσα,'Ε $Ακοῇ ακούσετε

και ου μη) συνητε, και βλεττοντες βλέψετε, καὶ οὐ μὲ)

ἴδη:τε. 1°'έτταχύνθη γαρ καρδια τοῦ λαοῦ τούτου,

και τοῖς ιυσιν βαρέως ηιιουσαν, καὶ τοὺς όιρθαλμους

αὐτῶν ἐιιάμμυσαν· μη) ποτε ἴδωιτιν τοῖς ιἔιρθαλμοΪς,

καὶ τοῖς ώσὶν οιιιούσωσιν, καὶ τῇ καρδία. συνῶσιν και

έτιστρέψωσιν καὶ ηά.σομαι|| αυτούς. 161ὑμῶν δε μακά

ριοι οι. ὐιρθαλμοὶ ὅτι βλἔττουσιν, καὶ τα ῶτα [ὑμῶν] ὅτι

Φακούουσιν.|| Η άμην γαρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προ

ιρηται καὶ δίκαιοι εττεθύμησαν ἰδεῖν δ βλέπετε, καὶ

οὐκ 2εῖδαν,|| καὶ οῖκσῦσαι δι άκουσε, καὶ οὐκ η|κουσαν.

ιιΙἱπι1 εο:ειιαοεἱιππιπ. ο1ὶπι1 οι

οοεἰπιπιπ. °Ωπι πιο ιιιιτοε

ιιιιι1ιοπιιι. οποιοι.

"1 Βι ποοοιΙοπιοε ι1ιεοιρπ1ι

ιΠιιοτππι οι, .οποτε ιο ροτε.οοιιε

Ιοι;πετιε [οιε]? " @οι τοεροπ

ι1οπε ιιιι πιο. Ωπιονοιιιε ιιιιιππι

οει ποιιεο ιπ)·ειοτιο τοι;πι οποιο

τιιιπ. ἰΠἱε ιιπιοιπ ποπ οει ι1ειππι.

180.850 (.)πι οπιπι ιιιιι.ιοι. οποι

ιπτ οι οι ιιΙιππι1οιιιιι ιιπι ιι.πιοπι

ποπ παρει. οι οπου 1ιιιιιοι επιο

τοιπτ πο ου. "0888) ΙιΙοο ιπ

ριιτιιιιοΠε 1οιιιιοτ οι; ποιο νι

ιιοπιοε ποπ νιιιοπι, οι οιιι1ιοπιοε

ποπ ιιπι1ιππι, ποσοι: ιιιιο|]οαππι;

“ οι ιιι11τπρΙοπιπτ οιε ρτοριιοιιιι

1·`.ειι.ἱοο ιιιοοπε. Απιιιιπ ιιπι1ιοι.ιε,

οι ποπ ιιιιοΠοι;οιιε; οι νιι1οπιοε

οποιοι. οι ποπ νιιΙο1›ἱιἰε. Η Ιπ

οτπεειι.ιπιπ οει οπἰιπ οοτ ρορπιἰ

ιιπιπε. οι πιιτιι›ι.ιε ι.ττονιιοτ οπ

ιΙιοτππι, οι οοπΙοε εποε οΙπεο

τπιιι, πο ιιποπιιο οοπΙἰε νιι1οιιπι.

οι ιιπτιοπε επιιιιι.πι. οι οοτι.ιο ιπ

ιοΙΙοο·ιιπι. οι οοπνοτιιιπιιιτ. οι

ειι.ποιιι οσε. ..0388) νοειτι οπ

ιοπι παπι οοπιἰ ιιπἱιι νιι1οπι. οι

οπτοε ι·οειτιι.ο ιμιιιι ιιπι1ιππι.

Η Λιποπ ιιιιἰρρο ιιιοο νο1ιιιι ποιο

τππιι.ι ρτοριιοιπο οι ιιιειἰ οπριο

τππι νιιιοτο ιιππο νιι1οιιε..οι ιιοπ

ι·ἰι1οτππι. οι οπιιιτο ιιπιι.ο ιιπι.Πιἰε.

οι ποπ ππι1ιοτππι.

 

8. ακουειν Ο1)Ζ. το!. τν. ] οιπ. Β.ΒΙο.Ι..

α(ο ερειἰο)ε.η".|ι.

10. ιτροσελθοντες] -τος υ. ] πιω. αυτιρ

Ο. Μοπιιιιι. (οοιιιτιι. τν.)

-- μαθηται] πιω. αυτου ΩΧ. α.ο.ο,).ο'.|ι.

8ντι·.Οτι.8Ρει.8ι.Πο]."Α

11. ου διδοται] πι1ι1. πι εοἰιι.πι 8ντ.(.)τι.

18. γαρ] πιω. αν Δ.

- και ο εχει] πιο. Μ πα.

18. αυτοις λαλιυ πιο. το!. ο. Βντ.Ηι:1.

Οἰειπ. 817. Βια. 1118. 4548.] οπι. αυτοις

Το". παν. Μοτο. ιν. 18.

Μοτπριι. απο.

14. αναττληρουται] ·ιτληρωθησιται 1).

ο.]'Ρ.9'.|ι..] ττληρουται 1.

- αυτοις] οπι. 8)·τ.Οτι. ιι.ο. ' τρτιιοτπ.

επ' €. ΠΜ. νπ18.ΟΙ. 6/!1-.-9ι.π.ή:

εντ.Ρει. Μοπιριι. απο. Ζωη. 26ο. ' οπι.

Ειπε. 1).Β. αν!. | (.ΐοπιτιι. Β.ιΠΖ. το!.

απο. @πιο Απο. 0τία.ἰ11.·$80'.0τίο. 1

Απ. Πι. 88.88..

- ειπαν Βουνο. 88.] :Μιτου Θ. (:1)Ζ.

τα Επι. ΠΕ. 45”.

- αυτης] οπι. του. Τετι.ιιο Με. 88. ]

Οοπιτιι.. Ικα. 266. θα. οι. 481. πιο

εοτιο).

11. αυτοις Β.τ1)Σ..το!. απο.) ενττ.0τι..

Ρει.&Ηο1. Αττπ. Το”. ι1ο Με. οιιτιι. 88.

Μπι. ΟΖ. Μοιιιριι. απ.. Βια. ΠΕ.

4541..

4612. 481.. Οι”. 8ο Ρτιιοε. 22).

μυ"ηρ...ει.ι.“Ρ.μ.ι. $ντ.Οτι. [του.

868. (Ποιο. πει.

1.. ο. Ιτετι.866. ||λαλω αυτοις 1. 88.

νιι18. ιι.ο..ινητ·-=·ς··ι·ι. 8_νττ.0τι.διΡει.

Απο. Οτἰο. Ιιιι.ϋ.888.. Το". 8ο Βαν.

οιι.τπ. 88. ] λα.λει αυτοις Β.(ἱτ. (ελαλιι

αυτοις ΙΡ).

- οτι βλι·ιτοντες ου βλειτουσιν και ακου

οντις ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν

(Β)(Π.. το!. νπΙι;. _/ζω).ρ". 8_νττ.1'ει.

8.ΗοΙ. Μοιπρ1ι. Απο. απο. (.'Ιεπι.817.

] ἱνα βλ. μη βλε·ιτιοσιν τι. αιι. μη ακου

αιιισιν και συνιιισιν μη·ιτοτι ιττιστρι

ψωσιν Ι) .ιι.ιιι.ι.ωη.ουιαεμ.οπ.)

Επι. 1).Ε. 4548.(εοι1 ακουωσι οι οπι.

και μη συν.) “ πι ποιοι” ποπ νιι1οιιπι

οι ιι.πιιιοπιοε ποπ ε.ιιιιιππι. ἰιιιοΠἱεοπιοε

που ἰπιοΙΙη;ιιιιι“' Ιτετι.266. (εοι1 οσοι!.

ι·πτιιιπι). [α...π.1.] (ιικουωσι και μη

συνιωσι 1.) "συνιουσιν] συνωσιν 132.

και. 1. 88. 1Ξεοκειιντ. τινι.

ΠατΙ.. 8_ντ.Ηοι. Απο.

- Ήσαιου η λιγουσιι] του Ήααιου λι

γουσα 1). "πι1ι.1. ττορευθητι και ειστε τοι

λαοι τουτιρ 1.). α.ο.ο!""η'.|ι.ο.(οΧ Μ.

νι. 9.) | Οοπιτιι.. νπ1ι;._|. [του. 286.

- ακουσετε ΙΡΟ!). το!. στη. πι. 816'. ]

ακουσατι Β'Βο|ι. ] ακουσητε ΕΕ0811.]

να οπο. οι. πιο. πιο.

- βλεψετε ()τίο. πι. 218.. 8888.]βλεψητι

88. τετοιου".

- ιδητε] ιδιτε Χ.

15. και τοις ωσιν βαρεως ηκουσαν] οι

οπτοε εποε μονοι ιοοοτππι πο ιιπιιιιιπι.

8_ντ.(:τι. " ωσιν] πιω. αυτων Ο. (ι.ο.ιι=.μ.

8νττ.0τι.8ιΓει. Μοιπρ1ι. Λτιιι. νειιι.

(οπι. Σε. νι. 10.) ] Οοπιτιι. πιο. (α.)/:

17.Μη'. Βντ.Ι·Ιο!.

"

-- των ουριινων νπια. ο$|ι. Ιτοπ.268.

θεοι. 694. ωη.πι.ιει-. | οπι. α.!ι.ε.κ

θα”. Επι. Ποιον'. "οπι. ουρανων 1.

πιο 1ιιιΙ›οι των. (ιιτοιιπιι πιο #1.)

Βο!ι.1)(πι κυριο). ] συνιι.ῖοιν (είε) Β.

Ιων. 1. 88. ' συνιασι (Ποιο.

14. και Η] απο. τοτε 1). 1. α.ο.ο.[ἴΜη'.|ι.ε.

ιΟοπιτιι. ),π18.1. Ζωη. 266.

 

10. οπι. είε απο 1 18. οποιοι". Δω. 1 14. οι!

ιπιρ1οιπτ ιπ οικ οι. ' ι1ιοοιιι.ικ οι. ] ιο. νιι.ιοιιιιι.

οοπΙιε οι.

τ
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

-- 18 · ο ο ..
το Ρ Ιἱ- β Υμα9 ου” ἀκούσα'ΐε ή” παραβολην του "ανω νσε οτττσ τττττ1ἰτοριτ

Με · · · . τι τ . τ - ~ '9 '1", τ . 1.9 › τ ι .. τοσο τττο τοοοοττοττε. Οτοοτε

- ο · σπειραντσο παντος ακουοντος τον λογον της @ο ...το 'οτ-Μοτο “εδώ οτ. οσο

μ-_ ΕΕ!! ' ` ' °| ' λ τ τοτττΠοετι, τ·οοττ οποιοι οι τοσο.

κι Ιδασιλειας `και μη ο;υνιεντος, ερχεται| ο πονηρός 'ματι @ο(1 ωφἰωω.ω ω “Με

ιο... αρπαζει το εσπαρμενον εν τη καρδια αυτου· οὑτος ωε_::ω 88: τι;) ?9833ο· τ τ τ τ ` . ττοτοτο το σε . το οτι

τ_δ.. εστιν Ο παρα την ὁδ0Ρ σπαρείο. 20 ὁ ἐπὶ Τὰ πε- ττττρτιτ ροττσεο εοτοἱοοτ.τοτ εει.τττο

αι .. ι ι ο ι τ ε τ ι τ ι ` οει στο τοτοτττο οτιστι οι οσο

ΦΣ' 'ἰ'ξωἔη σπαρειο, οντος εστιν 0 τον ΙλΟ')30μ ακουων και “Πι”, αι", 80.11.50 ,πετρα Ποιοι,

._ .- ε 9 τ τ τ οι . - .

ευθυο μετα χαρατ λαμβανων αυτον, 1 ουκ εχει δε ω:10"$έ$2ζ 22):
:··~ "' , Ζ

1": ζεται. 22 ὁ

....: ρίζαν εν εαυτερ, αλλα πρόσκαιρότ ἔστιν· γενομένητ

δε θλίψεωτη διωγμοῦ δια. του λόγον εύθυτ σκανδαλί

δε εἰς ταε· ακιίνθασ σπαρείο, οιδτόο έστιν ὁ

; ~-~ τον λόγον ακούιον, καὶ μέριμνα τοῦ αἰῶνα* καὶ7· απάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τον λόγον, καὶ ἔκαρπσ9

γίνεται. 23ο δε ἐπὶ τὴν 3καλην γην!| σπαρείο, στἶτότ

ττοιοτο ιτιστττοιισοο οι μοτοπο

τισοο οτοριοτ νοτοιττο οσοτιοτισ

εοττοτΙοΙἱτ.ο.ιοτ. Η στο οτιιοτο στο.

εοτοτοοτ.τοι το οποιο, Ι.οο οει στο

νοτοτττο τοκοι, οι τσΠἰοἱιοτΙσ

ειτοοττΙτ τετοιο οι ΓιτΠοοἱο σιντ

τ.ἰο.ττττο ετιιτσοτιτ νοτοτττο, οι τττοο

Γτοοιο οιΕοτττττ. 2” στο νοτσ το

:οπο Ι›σοο τοτοἱοστοι σει. Μο

σετ στο οοτΙἱινοτοοοτ ο: τοιοΠοι.τττ..

· ' ' ` ' ' | ` τ , # ο ) οι. ττττοιοτο οττοτι, οι τοσο. Μοτο

εστιν αφτου λόγον. ακουων και σωστο. |οτ δη καρ` "πως, ΜΜΜ, ΦΠ., μμε!"

σε ποτρορει και ποιει, ο μεν εκατον, ο δε εξηκοντα, ο δε @τω-Βιντεο ΡΟΗ'ο “Με στον»

..~ ,
σε: - τριακοντα.

° τ -. ιι ε .τ . ρ: 85 η' Αλλην παραβολην παρέθηκεν ούτως λέγων, των» Ατυπο ροτο.Ι.ιστοτο

τΩ ,θ ' ι .. τ .. ο κ 8 τ ρτσρσετττι ΠΠ: τ:Ποοοε. 8ττοττο

τη... μοιισ η η βασιλεια των ουρανων ανθρωπο, σπει- τω"... ο... Μέι..." ...τοι-...1.

· * # λ Ι τ τι 8 το ο με νο ' · ' · 'τ 6 _ ε ) ττστοτοτ στο εοττοοοντι τ:τσοτιτο

ραντι| καλόν` οπερμα εν πρ αγρτρ αυτου. , εν δε τοι ΜΜΜ” ΜΠΟΝ". ..ΟΠΠ ΜΡ

καθευδειν τόνο ανθρωπους ηλθεν αυτου ο εχθροο και 9:83 _(ΜΜΒτω τω"Μ_των

2 › ε ν ι . τ , .. ) ` , ,_ τοττοτοττιτ στο: οι εττροτεοτοτοιτνττ.

,· ·: επεσπειρεν ζὶζανια ανα μεσον του σιτου, και απηλ- ιὶτ.ττοἰο.ττι τοοτΙτσττττ.τοἱ.οτοΙ›οτ..
.Π - . 8 τ ' Η.88 θεν.]τ 2” ότε δε εβλοιστησεν 6 χόρτοο, καὶ καρπον οι!!! ΜΜΕ "ΜΒΜ "Μ"

 

· 15. τους οφθαλμους] τοις οφθαλμοις Χ.

- αοσνοιιισιν] στο. Ο. -

·- συν-των ς. (στο). ΒΠΙ.ΧΔ. 1. 33. ΠΊ'

‹_υστ1ττεττντ. τ συνιωσιν στο.

9 επιστρεψωοιν] -ψουιτιν πιο”.

ιαιτομαι Β(.Π)Ι.Δ". 33. 1τττσοεντ.

5. "μπουμε" 9. Ι. Ε'Ε.εΠε. μια. (Μισο.)

.18.μακαριοι οἱ] μακαρισι 1)Μ.

_ - και] στο!. ἰιοττττο. Βγτ.Οττ.

τα ως. τν. 209”. | στο. 1)..

Το... 2'] στο. Β.ΠτΙυ.Βἰο. α.ἰι.ο.#'.η'.

.να τον. τετοιο... οι). το. ντο". τη'.

' σναπς). Ιτεττ. 208. Οτἰς. τν. 2088.

- ακουουσιν Β.Πιζι|.01)Χ. Ι. 33. Μ.

- 0τἱο.ἱν.209·.. Εντ. το Ρ8.888ε. ) :ακουω

9. Ι.. το!. Μ Α τι

17. γαρ] στο. Χ. ι.ι.ιτρτ-η··2·ι.ωπο.

τοι.. Πι!. 208€. 305.. (τττιτρτιο να;)

- ειδαν Β. 33. (ιδαν 33.) ) $ειδσν 9. 0.

το!. Οτἱο. τν. τον. τονισω-τ Ετιτ.1).Β.

στο. ἱο Ρο. τον. (τον.) σου. τ οδυνη

θηοαν ειδειν Η.

Ι8. τον σπειραντος ΒΧ. 83. εγτ.ΠοΙ.|

:του οπειροντος €. 013. το!. (στο.

του Δ.)

Η. ουνιεντος] συντοντος :018. (συνιων

τος Ι..) Ι στο. ο ωστε Δ.

!

Ι9. εοπαρμενον Οτο). τ. 308.. ' οπετρο·

μενον 1.).

- αυτου] αυτων 1.).

20. οντος εστιν] στο. Η.

- λογσν] ατο!. μου ΧΑ. εγτ.Ηστ.

- ευθυς] ενθτως 180. στο.. τ. 308.'.

2!. δε ()τίο. τ. 308... ' στο. 1.8'.

- εν στη'. τ. 8088. | στο. στο.

- ἱαυτιρ 0τἰο. τ. 308". | αντιρ ΕΔ.

- γενομενης] ρτττοτο. ήτο τις. 0.

ευθυς στο. τ. 308". [ ευθεως 1). 33.

. εις] επι 33.

ιτπαρεις] σπετρομενσς Τ).

(Οσοττο, να.. !ι,|ῖ!'.ρ".|ι.)

-- μεριμνα] μερημνη το

- αιωνος] ωτα. τουτου τε. Οτο!. ντο.

τυπο”. 8)·ττ.()τι Ροτ..διΗοἰ.. Μοτορο.

ΜΒ!

@το Οττς.τ.(308".) Ι στο. ΒΧ). αέρα.

η'.ἰτ.|ι. Δτοτ.

- πλοντον] πλοντους Β..τοττττ. και περι

τα λυπα ιπεθυμηα εισττσρευομεναι (πιο)

Ετος.

- τον λόγον] οι, εγτ.Οττ..

23. την καλην γην ονοματα. Ι. 83.

στο). τ.3088. ' :την γην την κειλην €.

1). το!.

- ιτιτονων] ποιο τον λογον Ι). (Σπιτι.)

α.ο.9'.#"=ο_

8ττττ.Οτι.8ιΙ'ετ.)Οσοττο, τ 8ττ.ΠοΙ. το!.

Οι°ἰο. τ. 8083. ¦ ακουσας Π.

28. ουνιεις Β.Βι!υ.Βἰο.1). ()τἰρ.τ.308.. '

=συνιων 9. Ο. τσἰ.

- οι; δη 8)·τ.Ι·ΙοΙ. (Μοτοττττ.) Οτἰς.ἰ.308·.

' τοτε Ι). α.ο.ο.ἰτκ.| οι νοΙο._Μ,".σ·2·το.

8τττ.Οττ.8:Ριτι. Απο. πιο.. τ ός δι Δ.

-- τττσ οττ.] οδο. ὁ εχων ωτα ακοιιειν

ακουετω Ο. (!ι.)ιιτ. Λττο.2σττ.

24.. απειραντι ΒΧΔ. 33. Μ. (στο.) 87ο'.

Οττ..8ι.Ρει.8ιΙ.τοΙ.τ.κτ. Μοτορο. πιο..

(Οτίο. το οοἰισΙ. ομοσ Μοτ.τττοττττο.) ι

τοπειροντι τε. (Η). το!. ἰι. Βγτ.ΠοΙ.τοτε.

ΜΒ. Ειτε. ἰο 423€ 558'.

- αγριρ αυτου (Πα. τοἰ. | αγρ‹ρ εαυτον

Β.Βσ|τ. Ι ιδιοι αγρερ 1.). Εττ.8.τττ 188. 4288.

558.

25. επεοπειριν Ι.δ.Βο|ι.ΒΙο. Ι. νττι8. α.ἰι.ο.

ατ1τω·υ.ι..τ. Μο. [τα. Με. οι το” το

οστοτ.ο. 287. «πιο. 774.) (Οττ9. το. ΠΠ.)

] τεσπειρε π. 0!). το!. ε. [τον. στ. (ο

Οοο.) 287.

- και οτιτ.ο απηλθ.] στο. Ι).(οσττ..)

 

20. “στο οι. | 22. οστοτοοτ.ττο στο. οι. τ

23. :οποιο σσοτττο οι. Ι οοοτοεττοτττο Η. Ι ισοτι

Βιιοτο:τοτ.ο Η. Ι ..ωτα νοτσ τττασοττοτ.ττο οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΙΙΙ. 27.

ΜΜΜ. , ( ( 27'ι υ ` ` , |

1·ΣΔ εποιησευ, τοτε αρα”, και τα έιζαυια. προσελθουτεο

Μαι δε οι δουλοι τοῦ οικοδεσπότου εἶπου αυτώ, Κύριε,
1-:τοκιιουντ. , . . , 6: ,, .. , .. .. . ι.. .

52 ουχι καλου σπερμα· «απειρα ευ ται σαι αγριρ; ποθευ

οὐυ ἔχει *(?.ζαυια; 28 ὁ δὲ ἔφη αὐτῶι, Έιχθροο οἴυθρω;
τι ι ο Α ο

που τουτο εποιηιτευ. οι δε δουλοι *αυτοι λε·υουσιυ.

θέλειο οιἶιυ απελθόυτεο συλλέξωμευ αυτά! 296 δέ

3 Φ·ηιτιυ,|| Ου, μή ποτε συλλέγουτεο τα έιζαυια εκριζώ
# Α Α |

ιτητε αμα αὐτοιο του ιτιτου. 80 ἄΦετε συυαυξαυεσ·θαι
, | Α .- Α Ηαμφοτερ_α έἔωο|| του θερισμου· και.Ι ἔυΐ καιριρ του

θερισμου εριο τοιοδθερισταιο, Συλλεξατε πρωτου τα

`

έιζάυια, και δήσ·ατε αυτα [εἱο] δέο·μαο προο το κατα
οι - ' `

καυο·αι αυτά· του δὲ σ·ιτου *ο·υυά·υετε|| ειι· του άπο

_ θήκηυ μου.

›. -(Η 86 81 ΜΑλληυ παραβολι)υ παρέθηκευ αὑτοιοπλἔγωυ,

· τ ..ο ι Α Ι Ι

Ομοία ἐστιυ η βασιλεία που ουραυωυ κοκκιρ ο·ιυα·

παω, δυ λαβιου ἄυθρωποο ἔσπειρευ ευ τῷ αγριρ

αυτου. 82δ μικρότερου μἔυ ἐστιυ παυτιου τῶυ σπερ

| ο, ` ι οι οι Α | Σ `

ματωυ, οταυ δε αυξηθΠ, μειζου που λαχαυιου ειττιυ

5και ίυεται δἔυδ ου ὅστε ἔλθεῖυ τα πετειυα τοῦ

: , μ υ'Η Η! . Ώ.- . ..ο

ουραυου και 8καταυ·κηυοιυ ευ τοι; κλαδοιτ αυτου.
Η .ο

8788" Αλληυ παραβολι)υ ἐλάληιτευ αυτοιο..Ομοία
Ο ` Ο | .- ι .- Ι λ -

εστιυ η βασιλεια που ουραυωυ ζυμΠ, ηυ λαβουσα

Ί!ο

θα

π!ο

'Η " Ματ..ι:3ο-3α.

Ιου. η: ι8. ιο.

5ο

Ἡ
-:!”.ιι.ι3:οο,οι. ε

οι ίτιιοιιιαι ίοο!οεοι. ιιιιιο αρμ.

Νοτια". οι ιιιιιιιια. 27 Απο

ι!οιιιοε οιιιοιιι εοι·ν! Μαιο Μπι!

Με ι!!:ιοι·ιιιιι ο!. Ποιιιἰιιο. ιιοιιιιο

!ιοιιιιαι οοιιιοιι καποιοι! Πι πιο

ιιιο? ιιιιι!ο οι·Βο !ιο!ιοι οποιοι

Μ Ε: οι: !!!!ιι. !ιι!αι!οιιο !!0πιτι

!ιοο Μαι. Βαν! ιιιιιοπι ι!ἱΧο

του:: οἱ. να !ιιιιιε οι οο!!ἱοἱιιιιιε

οτι? 8 Ετ απ. Νου, πιο απο

οο!!!ποιιι.οο ιἰιιιιιἰα οτιιι!!οοιἱο

Μαιο! οι. ιτιι.ἱοιιπι οιιιιι Με.

Μ' 8ἰιι!ιο ιιιι·ιιουο οι·οεοοι·ο ι1$η!ιο

οι! πιοε.οοιιι, οι. ἰιι ιοπιροτο πιοιυι!ε

ι!!οοπι πιοεοοι·!!ουει. Οο!!!;.;!ι.ο οι!

πιιιιιι οποιο.. οι ιι!!!ποιο ου Με·

οἰοιι!οο οι! οοιιι!ιιιτοιιι!ιιπι; ιτι

ιἰοιιιιι ιιιιιοιιι οοιι;;ι·οοιιιο !ιι !ιοι·

τοιιιιι ιιιοιιιιι.

3' (και) Λ!!ιιιιι ιιιιτο!ιο!.ιπι

ρι·οροοιιἰι. Με οποια. 8!ιιι!!ο ο”.

καποια ο:ιο!οι·ιιιιι αι·ιιιιο ιιιωμα.

‹μιοι! Μάριο” !ιοπιο οοιιι!ιιοι·!ι

!ιι ποιο Δυο: Η ιι!!0ι.! ιιιιιιιιιιιιιιι

ηιιιι!οιιι ουι. οιιιιι!!›ιιι= κοιιιιιι!!ιιικι

οιιιιι ιιιιιοπι οι·ονοι·!ι.. ιιιιιιιιε οει

οπιιι!!ιιιο !ιο!οτ!!›ιιο οι Πι. ιιτ!ιοι·.

Πα οι νο!ιιοι·οο οπο!! ι·οιιιο.ιιι οι

!ιιι!ι!ιοιιι Πι τιιαι!ιι οιιιο.

"μπω Λ!!ιιπι ριιτιι!κι!ιιιιι

!οοιιιιιιι οι". ο!ει ι!!οοιιυ.·.Βιιιι!!ο

οοι καποιο οιιο!οι·ιιιιι ίοι·ιιιουιο,

 

26. και ιι!ι°. νιι!ρ;. =/ζ_#`!. ευπ.Ρει.διΠο!.ι

στα. 1). α.ο.ο.#".ο'.ἰι. (Μια ο). 8υτ.οτι..

27. προοελθ. οι] και προσιλθ. Γ.

- οικοδεσποτου] οιο. εκιιυου 1).

- ιαπιιρις ουΣ1:Εον.ιμωφορ π.

ΠΣΔ. Η. 83. ΙΩΝ): ¦ ιο·πειραμευ Μ.

- σαι] 0111. Κ.

- εχει] εχη Β.

- ζιξαυια] +ρτο.ο1τι. τα οτ. ΣΧ. 8_γι·.Ηο!.

τη. Μοαιρ!ι. Απιι.Μ88. ' σαι. Β.Βο!ι.

ΟΠΑ Ι. ΒΕΟΚΜ8ΠνΓ. (!ι!αι88.) διο:

Βο!.τοι!.. Δτιιι.Ζο!ι. (ζιζαυιου ΙΡ).

28. ο! δε δουλοι οΙ.Χ. το!. απο. _/.#'.

8υτ.Ηο!. (Απο.) (Στο.) | σαι. δουλοι

Β. οι. Μοαιρ!ι. | 1) οι. ιοί”.

- αυτῳ λιγουσιυ 110. Μοαιρ!1. ' :απου

αυτου ε. Ι.Χ.το!. νιι!ε._|ῖ_ῇ". 8_νι·.Ηο!.

ΑΕΠΙ. 212811. ¦ λιγουοιυ αυτῳ οι. δουλοι

Ι). (α.)υ.ι·.ε.#7.9'.|ι. (8ιτι·.Οπ.διΡοι.)

- ουυ _[ ευι·.Βο!. που. | σαι. 1). Μια.

α.ο.ο.ε!!···9'···|ι. 5_γι·.Ρει. Απο. [δια.

θα. Μοαιρ!ι.]

- αυλλεξωμιυ] αυλλιξομευ Β. !. ΡΜ!.

Απο. ! συλλιξουααυ Α.

29. ρηοιυ Β.Βιἰυ.Βἰο.Ο. νουν. υ.οφ 'ή.

Η». ευι·.Πο!.αι8.Μ8.!ληιι αυτοις 1).

46

88. ευπ.Οτι.8ιΡιι. Απο. 2Ει!ι. 1 : ηη ο.

ΕΚ. το!. α. Βυι·.Ηο!.οι!. [Μοαιρ!ι.ο.ιιο.]

29. εκριζωοητε] -σετε Γ.

- αυτοις του αιτου (νιι!ε.(π. 1Ϊ'.υ'.)

(5)·ιτ.Ρει.8ι:Ηο!..) (Μοπιρ!ι.) (ΕΦ.)

(!ιο!ιοιιι κιτ. “ οι!ιιαι" :απο του αυτου). !

και του αιτου αυυ αυτοις 1). Αι". 5".

Ο". Απο. ! ουυ αυτ. τ. οιτ. Γ. | οιιι.

αυτοις α.υ.ο./ξρ.υ'.|ι. "Δω ...καιω

80. αοιτε] Μια. ουυ Ι.. !. Π. εγτ.Πο!.τ.

- αυυαυξαυιοθαι] ρου: αμφοτ. 1). Επι..!

αυξαυευθαι Ι.. Ι.

- έως Β!). | αχρι Ι.. ! :μεχρι π. Οτο!.

σου 88). ! (στο. του ΒΒιΙ_υ. οι ιο !ρεο. !

οο!!αι!οιιο ν!ι;!οιιιι·).

- καιριρ] τοπικα. τιμ ς. ΟΕΕ.. @οι

Οτι. Μοαιρ!ι. ! σαι. ΒΒο!ι.Ι)ΧΔ. !. 83.

ΕακΜευντ.

- αυτα !°.] οτα. 1). ο_|υι.κ.

- οι· @0. το!. νιι!α.(?ί. Β!. @πιο

Μοαιρ!ι. Δται.Μ8$. ΖΕι!ι.! οιο. ΒΒΔ.

1. 88. Αα. Πιτ. (ζωα. το!) ©)·τι·.Οι·ι.5

οιΡοι.1Λται.Ζο!ι. (|τοιι.325.) (()τίο. .

οι και.) Ξ

- διαμας] διιηια 38. ί

 

 

 

ή

- αυτα 20. τι. ! σαι. Π. Μι. το!. Απο.

''7 ι.. 'ιδιο-μι:

Ο!

80. αυυαγιτε ΒΒ!!_υ. !.

:που οι
.31. παριθηκευ ·

Β_γι·τ.Ρει.&Πο!. το!. ! ελαληαου Η!... !.

(Μαι 88). α.υ.ο.ο.[Γ.λ.*ευτ.οπ- δέ..

- αυτοις] ιι.‹!ι!. ὁ !ηαους Ι...

- ομοια εατιυ] ι¦ιμοιωθη Β. ΛΠ!!.Μ88.

82. τωυ στα] σαι που Η..

αυἔηθυ] αυξησυ 4!).

μιιζου] μειζιου υ. ΜΜΜ!. παυτιου Κ.

του. (οκο. τι.) ει-π.οωΡο.οπιι. που.

(ν!ι!. Ματ.) ! Οοιιιτο, Μοπιρ!ι. Απο.

- ελθιιυ τα πετ. τ. ουρ. και ‹!.Α. ! τα πιτ.

τ. ουρ. ελθειυ και !. νιι!|.;. α.υ.ο.|.1,"·"'

ρω%)Ει.!ι. ! σαι. ιλθειυ οι και Μ. ε.

- καταοκηυοιυ Β'.Βο|ι. (Μπι-ΜΝ). ! Σ κα

ταοκηυουυ €. Β.Βο!ι.Ο. το!.

88. ιλαλησιυ αυτοις Βάι. το!. σου.)

8υττ.Γοι.ά!!ο!. ! οιιι. Η. |ι. @τιποτα !

παρεθηκευ αυτοις Ο. Μάι!. λιγα” Ο!.

ΧΜΠ. Δω. ιβ.Ιι.Ι. Λπιι.! Οοιιιτιι. 138!).

το!. (Ευα.) το!.(

- γυυη] ο.ι!ι!. ιιουἰοιιο @και

Γ. (Μαι. 38.) !

. Ο.ι·ο!.!ουυληεται Π.

0. το!. να. 1|-'.υ'·2°

 

29. οιιιτι ο!ιι οι τ.τ!!.!οιιαι (Η. ! !ιι !!ι.οοιιιοιι!ω

. ! 83 οι”. απο” (1!. Πιτ. Βάι!.





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΙΙΙ. 27.

Β(ΠΠἙ]. 973 Ι | ο Ι ` ` Ι Ι

Η. Δ εποιησευ, τοτε εφαυη και τα έιζαυια. προσελθουτετ

1πωὅἔἔ”Γ δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἱκοδεσπότου εἱπου αὐτῷ, Κύριε,

θα ούχι καλδυ σπέρμαα ἔσιτειρετ|| ευ τῷ σερ άγρα” πόθευ

ο· ν ·σου εχει Ϊέιζαυια; 28ὁ δὲ ἔφη αυτοιο, ΊΡχθρδο αίυθρωΣ

επ . κι το

που τουτο εποιησευ. οι δε δουλοι 3αυτερ λεγουσιυ.

θέλει· οδυ απελθόυτεο συλλέ ω ευ αὐτοί·Ή 29ιδ δέ
,

|| | ` | , |

2 ιρησιυ, Οἰί, μη ποτε συλλε·›ιουτετ τα (ἶζαυια εκριζω

0' Α Α |

σητε αμα αὐτοιτ τὸν σιτου. 80 ἄιρετε συυαυξαυεσθαι
, β Α - ,'- ηαμφότερα :ἐπί του θερισμου· και. ἐυΦ καιρω του

θερισμοῦ έρω τοιἶτ5θερισταῖτ, Συλλέξατε πρῶτου τα
| λ

έιζαυια, και δήσατε αὐτα [είε] δέσματ προτ τὸ κατα

καῦσαι αυτά· τι» δὲ σίτου 2συυα·)ιετε|| είτ τηυ απο

__ θήκηυ μου.

λ στο][ε ρ ζ 86 81 111·'Αλληυ παραβοληυ παρέθηκευ αυτοιο(Πλέγωυ,

. - Ο ε Α στοΜ"]'Β"838 @ο Ομοία εστιυ η βασιλεία τωυ ουραυωυ κόκκιρ σιυα

πεωτ, δυ λαβιου δίυθρωποτ ἔσπειρευ ευ τῷ οίγρερ

αὐτοῦ· 82 Β μικρότερου μιἔυ ἐστιυ παυτωυ τωυ σπερ
Ι οι ι › κι οκ 4- 2 τ ι

ματωυ, οταυ δε αυξηθη, μειζου τωυ λαχαυωυ εστιυ

5και γίυεται διἔυδρου, ωστε έλθει-υ τα πετειυα τοῦ

οιδραυοῦ και *κατασκηυοῖυ" ευ τοῖς κλάδοιτ αὐτοῦ.

' 'ο

8788" Αλληυ παραβοληυ ἐλοίλησευ αυτοιτ,'Ομοία
, ` ' | Α 8 σε | Α εκ

εστιυ η βασιλεια τωυ ουραυωυ ζυμ·η, ηιι λαβουσα

Ίιε

5ο

δε

οι
- Σο. ιο:οο.αι. ε

οι. Γτιιι:ιιιιο (ιιοἰοειιι, ιιιοι: ΠΡΙΝΙ

τιιιιτιιοι οι ιἱιοιιιο. Σ Λεω.

ιιι:ιιιι:ε τυπικο απο μου οποι

Με ιΙικοτοοι οι. Ποιοἰοι:. οοιιτιο

Μοιιτο οι:ιοιιο οιιιοιοοειι το ιιατο

ιιιο? οποιο ιιτι.το ΜΒΜ ιιιιιουι?

2.) Ε: οτι ΗΜ. Ιοἰιιιιιιιιε Μιοο

ιιοι: ακα. δικια οιιιοτο σου.

τιιοι. οι. να, αουτ οι. ι:οΙΙἱαἱιοιιε

οτι? 8' Ετ οτι. Νοο, οι: Γιατι:

ι:οΠἰαι:οιοο τιιοοιιι ι:τειι.Ιἰι:οι.ἱο

Μαιο! οι. ι.τιιιι:ιιοι ι:ιιτιι οτε.

ι", Βίαια: ιιιτοιιιιο ι:τοει:οτιι οποιο

οι! ακουσα, οι. το "πομπο πιατα:

οποιο τοοειοτἰοιιιι. (.ῖοΠἱιι;ἱιι: οτι

τοιιοι Μπιουτ.. οι Μικρα: ου. του

ι:ἱι:ιι!οο οι! οοιουιιτιιοιιιιιο; ιτι

Μοτο ιιιιιιιοι οοιιατιιςο.ι.ιι το Μτ

τιιιιιο οποιοι.

3' (και) ΛΙἱοιο ιιτιτιιΜΙιιτο

τιτοροτιιιιι Με ι.Μοιιιι, Βιτιιι|ο τει.

τοι;οιιτο οιιιιιοτιιτο ποιου αυτου..

ιιοοιι οι:ι:ιρἱοοε Μαιο ιιιιιοἱοτιι·ἱι

ἰιι αυτο Βου: Η ιιιιοιΙ οιιιιιοιιιιο

ιιιιιιιιιιο ουκ οιιιιιιιιιιιι ειιιοἰιιἰΜει

απο οιιυ:το οτονοτιι., οποιοι σει

οιοιιιοιιιι ΙιοΙιττΠ›ιιε οι. οι ιιτΜτ,

οτι οι νοιιιετοιι ι:ιιιιΙι ποιοι". ι:ι

ΙιιιΜι.οοι το τιποτε οταυ.

" (πιω Μιτου τιιιτο!ιοιοοι

Ιοι:ιιι.ιιιι στο ι:ιε Διαιτα-.δοτου

οι: τοι;οιιιο ι·οιιΙοτι.ιοι Γι:τοιιιιιιο,

 

26. και ο|ι°. νους. .Σά-λ. 8_γττ.Ρει.8ιΠι:Ι.]

σοι. 1). ο.ια-1ιτ.μ.ι. (Μαι ε). Βυτ.(¦τι.

27. ιτροοελθ. δε] και ττροιτελθ. Γ.

- οικοδειτ·ιτοτου] του. εκειυου 1).

- εο·ιτειρες Μποτσια ' :εαπειρας ε.

ΒΙΑ. Η. 88. Κ.τ5Π. | εοπειραμευ Μ.

- σοι] 0121. Κ.

- εχει] εχη Β.

- ζιζανια] ·τρτιιιιοι. τα π. ΣΧ. 8)·τ.Ηι:Ι.

πια. Μιιιοριι. Ατιο.Μ88. | στο. Β..Βοιι.

ΟΠΑ. Ι. 1τιτακιιιευντ. (ιιιιιι88.) Βια.

Ηι:Ι.ικι. Δται.20ιι. (ζιζανιαυ 18.).

28. οι δε δουλοι στα του νιι18._/!".

57τ.ΗοΙ. (Απο.) (απο.) | σοι. δουλοι

Β. ολο. Μοτορο. | 1) να. Πάτα.

- αυτῳ λετουοιυ :80. Μειοριι. ' :απου

αυτοι ς. ιδιοι!. νιιΙ8. 1.!'. δικτυο.

Απο. ΕΦ. ¦ λεγοι.ιιιιυ αυτῳ οι δουλοι

1). (α.)ο.ι:.ε1Ρ.9'.|ι. (8τττ.0τι.διΡει.)

- ουυ_ιἶ 8)ιτ.Βιιι. ΣΕΦ. ¦ στο. Β. νο!.

α.α.ι·.ε!'·δη'···ίι. δ)·τ.Ρει. Απο. του.

οτι. Ποιοριι.]

- ιτυλλεξωμευ] ιτυλλεξομευ Ε. Ι. ΕΚΠ.

Απο. | ιτυλλεξουιταυ Δ.

29. φησιν Β.Βιίυ.Βιι:.Ο. του. ικα Η·

9'·ηι. ε_γτ.Πι:ι.ιοΕ.Μ8.ιλεγει αυτοις Β.

88. 8υττ.Οτι.8ιΡα. Απο. του. @του ε.

ΕΚ. το!. α. 87τ.Ηι:Ι.ιιιι. [Ποιοριι.ιιοι:.]

20. εκριζωιτητε] -ιτετε Γ.

- αυτοις του οιτου (νοια.Οί. 17].92~)

(8_γττ.Ρει.8ιΗι:Ι..) (Μοτορο.) (ΕΦ.)

(ΜΜΜ τν. “ οιιιιιο" τι.οι.ιι του ιτιτου). ]

και του ιτιτου σου αυτοις 1). Δια. 8.". !

ο". Απο. | ουν αυτ. τ. ιιιτ. Γ. ' σοι. ὰ

αυτοις α.ίι.ο.[Γ.ο'.ιι. Μόδα ...αεκ

80. αφετε] οσο. ουν Ι.. Ι. Η. 8)ιτ.Πι:Ι.τ.

- συναυξανεοθαι] μου: αμα". 1). μια.)

αυξαυεοθαι Ι.. Ι.

··-· εως Β!). | αχρι Ι... | *μεχρι €. (Στά.

(Μαι. 88). ' (στο. του ααα. οι. το φαι.

ι:οΙ1οιιοοο υιιιειιιτ).

- καιριρ] Τοπικοι. το: π. (ΣΕΒ. Βια.

θα. Βοιωτοι. ι στο. ΒΒι.·ιι.ΒΣΔ. 1. 88.

τοκιιιουντ.

- αυτα Ι°.] στο. 1). ε_/:ίι.|ι.

- εις 13.0. το!. νιιΙα.()'ί. τι. ε)·τ.Βι:Ι.

Μοτο. Αττο.Μ85. ΖΕιΙι.Ι στο. 1)Ι.ΧΔ.

ι. οι. Δια. το. (μια. το.) β)·ττ.Οττ.5

διΡει.] Ατιο.Ζοιι. (Ιτειι.825.) (()τίο.

οι. και)

- δεσμας] δεσμα 88.

-- αυτα Ψ.. _|.|ι. ' στο. 1). Μι. το!. Απο.

 

 

0

οι

ι

80. ο·υυαγετε ΒΒιίυ. Ι.

Σουι-ινα ἔχετε

81. παρεθηκευ ·

87ττ.Ροι.8ιΠι:Ι. το!. ' ελαληοεν ΠΙ... ι.

(Μαι 88). α.υ.ι:.ο.[Ρ.α.ξεχτ.0τι... δέν.

- αυτοις] του!. δ |ιιαους Η'.

- ομοια εστιυ] ιἱιμοιωθη Ϊ... Ατοι.Μ88.

82. τωυ στο] στο τωυ Η..

αυΕηθυ] αυξιιιτυ Β.

μειζου] μειζιυυ 1). ||οι|ιἱ. παντων Η.

Ευα. (στις. ιι.) Βι·ττ.()ταΡει.&Πυ!. αουτ.

(ναι. Ματ.) ' Οοιιιτιι. Μι:ιοριι. Απο.

- ελθειυ τα πετ. τ. ουρ. και ιί.|ι. ] τα πετ.

τ. ουρ. ελθειυ και Ι. να.. αρτιο-Μ·

οι·.%.ΖΕιιι. ' σοι. ελθειυ οι και Μ. ε.

- καταιτκηυοιυ Β.Βι:|ι. (ιΙἱιιι:τιιι) 1.). | : κα

ταιτιτηυουυ €. Β¦Βοίι.ο. το!.

88. ελαληιτευ αυτοις

Βιιττ.Γει.8:ΠοΙ. | οιο. Η. ιι. 8ττ.οτι. |

παρεθηκευ αυτοις (3. Ποιο!. λιγιιιυ οι.

ΧΜΠ. Δια. ιι'.|ι.Ι. Λτοι.| Οοιιιτο. Βου.

το!. (Ευα.) τι:ι.Α

-- γυυη] Μι!. ειιρἰτου Βιιτ.(δτι.

Γ. (Μια 88.) Ι

. Ο.τεΙ.|ιτυυλεγεται Π.

Ο. το!. νους. πιτ-ι·

Β.τ[.. το!. (Μια.)

 

29. αυτο οτι οι. 2.τιι.ιι:ιιιτι οι. ' το ακουω".

. ι 88 οι". ακου. 0!. Για. και.

46 ι8" τ.





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

· να”. α. δ. ο.[ε_].Ε.

Ί”. ο. ο. ιι.
Ρ !” “να

Τ

ι

› 88.ονεκρυψιν Οἱεια.594.' εκρυψιν Β. 1.

ο.

Η εις] ιν (Χάο).

- ιτατα τρια] στο.

84.'ουδεν Β.Βαυ.ΒΙ::.0ΔΜ. 8]τ.Βοἱ.

Δτιιι. Ωω. 808.

Β.τοΙ. (Με.) Μοαιρἱι.(ιιι νἱιΙ.) 87".

Σρι-ΕΔΩ". Βάι.

Ι".ἱἰ. 20%. Ενα.

ιἱο Μ. Οιιττι. 84.

- Μα] -ληοιν Δ. ¦ -λη ΕΜΠ

85. δια] ΜΗ. 'Ηοαιου 1. 88. Στοπ.

"ύδατα αρ. Ευα. ἰιι Ρο. 4824.. (Ηουι.ΟΙ.

Ι8.15). ' Οσοι”.

ἔτι Ρο. 4824 απο.. (Ιν τοῖς ααριβἱαιν

ν αντιγράφοις) 4689. ΠΙ". ἰτι Μο. τὶἱ.95.

- καταβολης] Μι!. ΐκοοιιου 9 Ο!). τοἱ.

(ΕΝΕ.) το!. Ποια.α. 18. Η (νἱδ. Μια.

κατ.84. Μπι. ι. 20. οτα.) Ι σαι. Β. Ι. ο.ἱ.

Τα [Μακαμπι. στα.. Μαιο.. (ουδ ου:

ο 18.411.) (Ευα. ίπ

86.οικιαν] Μ.ἱι1. αυτου Ι. Λτπι. Μ85. Οτίο.

ἱἱἰ.8·.4·. 442-.48Βἱ. ' *ΜΕΣ ὁ Μπους

€. Ο. το!. τι. 87ττ.Ροι.8ιΗι:Ι.'οιο. ΒΒ.

Ι. (Βου.) @του Μοπιρἱι. βιο. στα.

0.449. ' ροει ηλθιν Γ.ιτη:ι. Μπι.

γυνῆ ενέκρυψεν εἱι· άλεύρου ο·άτα τρία, ἔωι· ου ἐζυμώθη

ὅλον.

ΜοΤαἱ.ἱτα πάντα ελάλ·ησ·εν δ Ίηο·οῦτ ἐν παρα

βολαῖι· τοῖς ὅχλοιι·. καὶ χωρὶς παραβολῆι· ΜΜΜ
3 ! ο η αν ο!

ελαλει αυτοι;" 35 ὅπως ττληρωθυ το ρηθεν δια του
4 τ ο ι ο σε 4 τ

προ‹ρητου λεγοντοι·, Ρ Ανοιξιο εν παραβολαις το ατομα

τ , ...
|ι.‹.ου· έρευξομαι κεκρυμ.μένα απδ καταβολης*.

88:46Τ# › ` ` ο! 9 ο ` ο τ 0

οτε αΦειι· τους Φίλους ηλθεν ειι· την οικιαν ·

καὶ *τι·ροο·ῆλθαν|| αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντεο,

°Διασιἱφηο·ον# ἡμῖν τὴν παραβολ·ῆν τῶν ὲἱζανιἔον

.- Α `

του άστρου. 87ο δε αποκριθεὶς εἶπεν*9 '0 αστέρων το

καλου σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱδι· τοῦ ανθρώπου· 88ο δε

ανρόι· εστιν ὁ κόσμος· το δε καλδν σπέρμα, οιἱτοί
τ σ ο ` οι τ ` Χ 4 4 ο ·

εισιν οι υιοι της βασιλειας· τα δε ζἱζανια ειο·ιν οι

υἱοὶ τοῦ ·ιτονηροῦ· 89δ δε εχθροι· 6 πείρας αὐτά
ι α Ι 0 Χ Χ Ι * .4- Ι

εστιν ο διαβολοι·· ο δε θερισμοτ συντελεια αιωνα·
ο ο,

εστιν· οι δε θεριο·ταὶ ἄγνελοί εἰσιν. ωσττερ ουν
4 - ` τ ` ` θ | !| αν ν

συλλε·νεται τα Φζανια, και ·πυρι καιεται, ουτως εο·ται
το η , ,- Η ε` στο

9ἐν τῇ συντελεία του αιωνοι·ἱ. 41 αποστελει 6 υιον του

' η .

ανθρώπου τους αγγέλους αυτου, καὶ συλλέξουσιν εκ

- ..
| `

του βασιλείας αύτου παντα τα ο·κανδαλα καὶ τους

4- να `

·ιτοιουνται· τὴν ανομίαν, 4'2 καὶ βαλουσιν αυτου; εἱο

  

86. προοηλθαν Β.ΒιΙυ. 88. | 1:στροιτηλθον

ια. οι). τοἱ. ως. Μ. σαν. ων.

- αυτου] Μ. Ι. 0. Αται.Ζοἱι.

- λιγοντις 0τίο. ἰἱἱ. 4.. 442.. 48Ι··.¦οπι.

Β.Βἱο.

- διασαφηοον Β. Οτιο. ιν. 254..! οιιαττα

α.ο.ο..Ιι. (πωπω ι "ρωταν 9. (.ΐΠ.ι·οΙ.

Οτίο. ἱἰἰ. 8.. 4.0 44%. 481”. οιΙἰαιετο

(δἰοο.) νιιἱε.6'ἱ. (Λικ). (ι·)._Ε(!"). (9.).

(Μο. απο. αν. 15.) 34.

87. ειπεν] Μάι!. αυτοις ε. Ο.τοΙ.νιΠε.(.'Ι.

ς.(ο)ῷυ=.ἱι. 8τττ.οτι.Βιι.8ιΠοΙ. Απο. ι

οιιι.ΒΒ. Δια. ...Μ-νται. Μοτορἱι. Αα..

Οτἰο. ἱἰἱ. 448.. (οἰιἰ.)

38. ὁ κοιτα] στο. ο Δ.

- ειοιν οἱ υἱοι φ] ¦ οἱ υἱοι ιιαιν Δ. νου!.

α.δ.ι.·!"·°· @του (Οοιιιτο. 8.[9'.,ι.τπ.

8τττ.Ρ".ᾶΗοἱ. [τοπ. 288.) | 0111. οἱ Μ.

(νία. ἱιοἱιοι. Η).

-- του στον] 0111. του Δ.

89. ο δε εχθρους] στο. ΒΡΩ". [ δ δε αγριο;;

ιχθρος Δ.

- ο "ωρας αυτα εστιν θα). τοι. νιιἱε.

(α.δ).ο$1Ρ.οι.,ι. | ιοτιν ὁ α·ιτιιρας αυτα

Β. | ὁ απειρας εστιν 1). 2". (ηιιἱ Πιο .

ιιοιιιιιιιινιι οι.) ¦ απειρα] οιτιιρων Β.

8ττ.Οιτ.

87τ.ΟΗ..(Μο »ειναι (0τἰο.ἱι

254'.

Οτίο. ἱίἱ. 8·ἱ.|ζουκ 9.

Οτἱ9. ἰἱἱ. 446". Οτίο.

οι Ρε.462ό.468. Το".

(για. Ματ.τἰ. 88). ·- που]

Οοεἱιἱ. οι τν. το!. Ευα.

_ αυτου

Ρο. 462.. 468'. 6ο.) ἱἰἱ. 4564.

  

 

ΠΠ. οι.

ι

φαιά αοοεριιιαι ιιιυΠοτ οἱ)

οοοιιιὶἱι. ια ίιιι·ἰυαει οιιιιιι πιο”.

ιἱοιιοο ίετιιιοαιιιιιιπι ο". τροπο.

Μ ("°ι'·) Παω οιιιιιἱιι Ιοοι:ιιιιο

αυτ Με” ιο ροταἱιοΙἰιι αδ απο”.

οι ειπε ριιτιιἱιοΙἱε που Ιοοιιεραιω·

οιο; 8 οι αιἱἱιιιρἱοτοιιιι· ουσια!

διοιιιτα ετα: μοι υτορἱιετ.αιιι οι·

οοιιιοαι, Αροτιο.ιιι ια ραταἱιοΙἱο

σε απατα; οτιιι:ιοΒο αἱικοιιά.ἰια

ο. οοιιοιἱιιιτ.ἱοιιο ιιιιιιιαι.

..θα "0 'Γιαπ ιΒιιιἰοιἰο ται·

Με τειιἱι ἰιι @πιουν οι ακουσο

τιιιιτ αδ οιιιιι οιιαρωι οἱ” οι·

οειιιειο. Βἱιοοι·ο ιιοοιεΒατιιοοἱαιιι

ιἱιαιιἱοτιιιιι .. δω τε

ιροιιι1οιιι οι. @οι ιοιιιιιιιι οο

παπι οοιιιοιι αει οικω !ιοιι:ιἱιιἱα.

8. ααα· ιιιιιοιιι αει Μαιου" οο

:απο νιιτο οοιιιοιι, Μ οιιιιι ΜΒ

τομή; ιὶτ.ιιιιἰιι ιιιιιιιιιι ΜΗ αουτ

ιιοοιιααι; '9 ἰιιἰιιιἱι:ιιιι οιιιειιι φα

οιιιιιἱιιανὶι ειι ο" Διανα... :ποι

οἰι "το οοιιιιιιιιιιιο.ιιο οιιοοιιΙἱ

κι; ιιιοιιοοτοι ιιιιιοιιι αιιμΙἰιιιιιι.

4.' Βἱοιιι ετεο οοΝιιςιιιιιαι· πιο·

πια, οι “ται οοιιιοατοιιι.ιιτ. ιιἰο

οτἰι ἱιι οοιιοιιιιιιιιιιιἱοιιο οιιοοιιἱἱ.

0' Ματια Μαιο Βοιωτια ιιιιςοΙοο

πιω. οι οοιιιιιοιιι οι: ι·οςιιο εἱιιο

οι·ιιιιιιι οοιιτιοαΙο οι οσο αιιἱ ἱο

οιιιιιι ὶιιἰ‹ιιιἱιαιοπι. " οι πιἰιιοιπ

οοπ ιι: Μαιου υμιν.: Μ οι·ἱι

89. ὁ διαβολος] οπι. ο Β.ΒιΙο. Ι πιο!"

- αιωνος] Όποια. του 9. Ωω!. Μοιιιρἱι.

ἰ.444-.) Ι σαι. Β!). 83. Οτἰο.ἰτ.

40. ουλλεγεται] ρου: τα ξιζανια Β. ' συν

λεγονται 1).

- καιιται Ωω. 88. ΒΡσκΜ8σντι

$καταιι·αιεται €.Β... Η. | κατακαιονται 1).

ΜΗ. και Η..

- εν] σαι. Κ.

- αιιονος] τω. τουτου ετ. ΟΡ.τοἱ. 11.

8τττ.Ρει.8ιΗι:Ι. Μοιιιρἱι.ἱοπι. Β!). 1. Γ.

(Επι. τά.) 8ι·τ.(.ῖτι. Απο. πιο.. Ικα.

αυτ. ως. Αν. οι. 870.. ΜΙ. “οι”.

4!. αποοτιλιι Οτίο. ἰἱἱ. 455·. | αιτοοτιιλιι

Ρ. ' α·ιτοο·τελλει Γ. (παπι 0111. τους Δ).

Ν] στο. Β.

- τους ποιουντας] οποιο. οιιιιιοι 87".

Οπ..Ρει.8ιΗοΙ. (Ώσπου, Ικα. 287. Οτἱο.

42. βαλουαιν 11.01). το. Οτίο. ἱἱἱ. 440'.

45”. Ικα. Β87.1 βαλλουοιν ΒΧ. (Ωω.

πως. αρ. Ι.ιιοΙιιιιιιιιιιιιιιι).

86. "πρωτου" Ο!. ' 86.Μ οι. | 87. ο”.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

` | ..Η Ι 2 ” ν ( ` `

την καμινον του πυρος· εκει εσται ο κλαυθμοτ και ο

48 τότε οἱ δίκαιοι εκλάμψουσιν

οδο ὁ ίμια ἐν τῇ βασιλεία τοῦ πατροι· αὐτῶν. ὁ ἔχων

89 44 μΟμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οιὶρανῶν θησαυ

ρῶ κεκρυμμένω ἐν τῷ άγρῶ, δν ευρων ἄνθρωπο9

ἔκρυψεν· καὶ απο τῆι· χαρα; αὐτοῦ ύποίγει καὶ *πωλεῖ

πάντα ὅσα ἔχει,|| καὶ αγοράζει τον αγρον ἔκεϊνον.
46 | ι ι : ` ι ι οι ι

90 Παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρα·

με ο ν ο Ι .- ` ι

νὺων.ανθρωπω εμπορω ζητουντι καλου: μαργαριται:

2ευρων δε ενα πολυτιμον μαργαριτην, απελθων πε·

πρακεν πάντα ὅσα εἶχεν, καὶ ·ι)γόρασεν αὐτόν.

91 47 Ποίλιν ὁμοία ἐστὶν η βασιλεία τῶν οιὶρανῶν

σαγήνη βληθείση εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντοτ
ν 6 .Ι 48 Α ετ ι λ |θ ι 2

γενουο συναγαγουση, ` ην οτε επ ηρω η αναβιβα·

2 ` ` Ι

σαντεο επι του αὶγιαλον και καθισαντεο συνελεξαν

ἔβαλον. 49 οῦ

τῶι· ἔσται ἐν τῇ συντελεία τοῦ αἰῶνα” ἐξελεύσονται
_ ` λ Π Ι

οἱ αγγελοι καὶ οἱιροριουσιν του: πονηρουο εκ μεσου

'ο λ

50καὶ βαλουσιν αυτο” άι· την καμινον
Α ” ` Β

του πυρός· εκει ἔσται 6 κλαυθμοο καὶ ὁ βρυγμοι· των

ΧΙΙΙ. 48.

Ποιοι οι οποιοι· ιιοιιιἰππι. "..Πως

ὶιιοιἱ ΓιιΙΒοοιιπι οιοιιι. ιο! πι πετώ

μαπα απ. Ωπι ιιιιιιοι αυτοι οι.

ιιιιιι.

“ ΒιιιιιΙο οιι. τοι;πιιπι οποια

τιιιπ ιιιοειιιιτο ιιοεοοπιιιι.ο πι

απτο. οποια ιιιι.ι ἱπνεπἱι Ιιοπιιι

πωπω, οι. "πιο Βιιιιι!ἱο "Με

που οι τοπιιἰι. ιιιιινοτιιο που.

πια, οι οπιπ αετιιιιι ἱΠιιπι.

^·) Ιτ.οτιιπι εἱιιιἱΙο οιι καποιο

οιιοΙοτιιπι !ιοιιιἱπἰ ποποιἱαιοτἰ

πιιοτοπιι οικω ιιιιιτΒιιτἱω_

ἱπνοπιιι αιιιοπι απο. μια”

ιποτειιτἱυο., απο οι "ποιου

οιιιιιιιι ιιιιιιιι οποιο., οι οπιἰι οπο.

'' Ιτετιιιιι οἰπιἱΙο αι τοΒιιιιιπ

οποιοτι.ιπι “μια” πιἱοειιο πι

πιο.το [οι] οιι οπιιιι μπαι: του

οἰιιπι οοπ);τοΒιιπι.ι. Ο οποιο οιιιπ

ἱιπρΙιιτιι @κι οιιιιοοπιιιο οι. και

Ποιο ειιιιοπιοι οιοιἔοτιιπι. Μπα

ιπ "οιι, ιιιιι!οιι ιιιιιοιιι πιτ” πο

ιοτιιπι. 4' οι: οτα ιπ οοπιιιιιι

πιοι.ἰοιιιι ειιοοιιΙἱ: οιιιιιιπι επ

ΒιιΙἱ οι οιιρο.τιιιιιιπι πιο.Ιοε ιΙο

ιιιιιιιιο ιαει.οτιιιιι, "η". πιιιιοπι

ιιοο ἰιι οιιιπιπππι ἱΒπἰε: το .οι

Ποιοι οι ειτἱιιοτ ιιοπιἱιιπι. 8' Ιπ

ι.οΠοιιἰειἱιι ποσο οιππἱιι? Ι)ἰοιιιιι

30ΙΝΡ)Ι21.

απο. ` Ι

ι.ο:ι. · ·ω)ωα"". βρυγμοο των οδοντων.

'5' 8 | τ τ

ωτα [ακουειν] ακουετω.

ΙΙ ''7

48. αναβιβ.

[αυτήν].

` ` Ο 0 Μ || ` λ ` οι

τα καλα ει; ° αγγη, τα δε σαπρα ε

σε ι

των δικαιων,

ιι τ ιιδόντων.π 51' συνήκατε ταῦτα πάντα; Λέγουσιν αὐτῷ,

 

48. ιιιλαμψουοιν] λαμψουοιν Β. Οτἰο. ἱἰἰ.

“Μαιου

- του πατρος αυτων] οιιοΙοτιιιιι. Ατπι.

- ακουιιν ΟΒΙ). το). νπὶ8.ΟΙ. ο./.#ω·

οι”. οτα. ἰἱἱ. 440'. Η". που· (ιού ?

Μ58.) ] οπι. Β.Βι:Ιι.ΕΙι:. Δια. Πιτ. α.ο.ο.Ιι.

- αιτουετιιι] οπι. Β'.

44. ομοια] τροπο. παλιν ς. ΟΡ. το).

[Α. Βγττ.Ρει.8ιΠοΙ. Ατιιι. 0τίο. ἱὶἱ 440.

Πι!. 677.. μια. ιιοττ. 45. ιη.. οπι.ΒΒ.

(Μπι.) 8ι·τ.Οττ. ΜοπηιΙι. .απο

- τιμ αγριμ οιι!. ι. Ι86. ' οπι. τοι Β.

- ανθρωπος | τις Β.

- απαλα (παντα) οσα εχιι (Β)Β. Ι. ΜΕ.

απο!) ερτ. Οτι. 8ιΡει. (Μοπηιιι.)

ως. ΙΜ. 89'. (οτα). ἱὶἱ. 4482) (οπι.

παντα Β. Ατπι. Μ85. Οτίο. ἰἱἰ. 448'.)

¦ :παντα ιιοα ιχιι πιιιλιι €. 01). το):

$ι·ι·.Πο!. Λτιπ. απ.. Οτίο.ι. 186.

45. ανθρωποι ΟΒΙ). τοι. Οιας. ἱἱἰ. 4482.

4.512. Ι οπι. Β.

48. ιυρων δε Β.ΒΙΙ_υ.ΒΙο.ΒΒ. 1.88. νιι18.

α.ο.ι·.(ε)η'Ι'.Ιι.Ι. 8ιττ.Οτι.8ιΡει. Απο.

απ.. απο ιιιιιοιπ ἱπι·οιιἱι @μια 289).

ι χα ώρου €. ΟΡ. τα! 5)·τ.ΗοΙ.

Μοιιιριι.

48

46. !να καποια!. 5)·ττ.Ριιι.8ιΠοι. Απο.

που Οτίο. πι. 4482. 80Ι·(οί.ιι).ιοπι. Β.

α.ο.ε.9'.Ιι.8γι·.Οτι. Ουρι·.289.[2Μοπιριι.]

@οποια 8)·τ.Οτι..)

- πεπρακιν ως. πι. 4482. [επι-Αφτο Β.

- παντα όσα] .ι Β. ιιιιοοοιιιιιοπιι α.ι:.

Γ.Ιι. (Οοπττιι, νιιΙ8. τοΙ.)

- ειχεν] ααα. οι "πιο δι·τ.(ῖτι.

47. βληθειου] βληθειοα ? Σ' οι; ιιἱιὶ. Β..

- συναγαγουο·ρ] ο·υναγουιτη ΒΕ`.Ιουνα

παγουιτυ Δ. | ιτυνα·γουοιν Β.

48. ήν οτι πως. ο.#'Ι. Βγττ.(Ρα.)&ΗοΙ.

(Μοπιριι.) Απο. (Βιιι.)ιοτε δι Β.α.ο.

«Μπομπ. (8γτ.οτι.)

- αναβιβαοαντες ΜΡ. το!. νιι|Β. απ'.

ΑΙΜ. | ανεβιβαοαν Β. α.υ.ο./Φ3.9'.Ιι.

Μιιαιρ!ι. Βάι. Παιδι!. αυτην ΒΡ.Δ8.

α.ο.ο./.],'π.υ'.Ιι. 8γττ.οτι.8ιΡιι.. Ι Οοπιτιι,

Βάλτα. νιι1ε. απ.. Ατιπ. που. [$γτ.

Πα. Μοιιηιιι. οποια]

- επι τον αιγιαλον και ΒΒΡ. το!. δ.2$!".

ο'.Ιι. 8ιττ.Οτι.Ρει.8.:ΠοΙ. Μοιιιιιιι. Αι·ι:ιι.

Βιιι.ικαι επι του αιγιαλον Ο. Ι. νιιι;:.

ι:.[Ι'.93. Οτιο.Ιπι. ἰἱἰ. 8592. Μπι. και Β. ο.

- καλα] καλλιιττα Β. ιι.υ.π'.9'.' ΑΜ.

48. εις αγγη (Β.ΒιΙυ.ιιι ποιο.. Ι. στο.

οι (454-.)456·. 4572. (αγγηα πιο ιικ

ιιοπο Β οκρτοεοἰι ἱι`οτιιιπο.) ι ως ξαγγεια

9. Δ. τοι. Οτἰ9. οι. 4562.:(αγια Β αγγια

(ΡΡΧ.) ι ως τα Μια Β. ¦ εις α”ι.ιον

88. | οπι. Βιιτ.Οτι.

- ιβαλ_ον] εβαλαν-Β. ι ιζιβαλλον Χ. |

ιβαλλον Αν.

49. αιωνος 0τἰο.ἰἰι. 4562. | κοσμου Β.

50. βαλουοιν 0τία. ἰἰἰ. 4582. ] βαλλουοιι·

Β.Χ.

Η. συνητατι] Νιτιο11ι. λεγει αυτοις ο Ιη

ιτους 9. Ο. το!. [942. 8ϊττ.(οτι..)Ρει.δι

ΠοΙ. Απο. (οι @οι α. ρτιιοπι.οιιιιπι.

“ ιιἱεοἱριιΗο ειιἰε" 8ττ.οτι.) [ οπι. ΒΕ).

8ι:ΙιοΙ. οτ. νιιὶε. ο.ο.ε.#"··· Μεπιρὶι.

απ.. οιι.. οι 457.. (οι οιι.)

-- ταυτα παντα] παντα ταυτα Μ.

- ναι] μπω. κυριε ς. Ο.τοΙ. ιι.ο.ι:.4

οι”. 8γττ.Ρει.διΕοι. Μοπιριι. Απο.

θα!). Ιιιι. Η. 554€ ¦ οπι. Β.8ιΙ_υ.Βιι:.Β.

1. 8οιι.Οτ. νι.ιΙ;. #2". Βγτ.()τι. Ντ.

Ηἱοτ. διπ.(Ηιιιι.) ΙΙ". 6782.
 

43. ματια οοτιιπι οι. ' απτο. πιιιιιοπιιι Η.47. οι. οι. Πιτ. οπι. Δια. και. ' 60. πιανω” ιππι

ιπο:ιιιι. απορια) Δια.

.".-*Μ.···-.ΐ----------...---ο

πιο

' _. Μιιτ.ιἱ:

  





Χιν. 2. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

 

ν..ι....· τ· τ ·- - - ι..Β,:ἔἑ'Εἑ“” Εδώ'. Ο 6 δὲ ειπεν αυτοιε·., Δια τουτο πω· γραμματεια· ι:ι.Ειιιιιιι. "Απ ιιιι=.ιιιιιο οιιι

σ ει σε ' υ. › .Γ 8 'Η ι.'ι 5 Α ι

'ει-Κι; μαθητευθειι· 'τη βασιλεία” των ουρανων ὅμοιόι· εστιν :.:ζι.”:;. '....;ῖ.:° 0:- · ' | ' Ι ή ' , Ώ Α . - Δ - -

ΔΗ” _ ματι ιιιιιιιιιιι5. ιιιιι μι·οίοι·π «Η

ανθρωπῳῇοικοδεσποτη, οστιι· εκβαλλει εκ του θησαυ Φωυτο=ω [Μα 'Η Με”

ρου αυτου καινα και παλαια.

“ΣΣ-:6:24 92 ” Πω ἐγένετο ὅτε ἐτε|λεσεν ο Ίησουι· ται· "Ε“ΜΜ·ω°ω ΜΒΜ"

[Ε ι ι ι- ι Α 5.'. ` ι κ . ιιιΜεοι Μαιο μιιι·ιιικιιιιε Μια.

α παραβολαι· ταυται·, μετηρεν εκειθεν· και ελι9ων ειι· ιιιιιι.ιιι Με. "οικω Ε. Ν.

` Ι Α ' ` Α Α - - . ι ' .την πατριδα αυτου εδίδασκεν αυτο” ἐν τη συναγωγη ::-ωΙ.Μξω;:Β:

-κ ο ι . ~ ' .αὐΐωμ, ωστε ξέκπλήσσεσθαιν αυ·Ι_0ὺ$_ καὶ λέγειν, ιιιιι·αι·ειιιιιι· οι άιοει·ειιι. Ι.ιιι!ε

. | 9 Ι Ο ` ' | ω Γ . |ιιιιο ιιιιμιειιιια Μια· οι ι·ιι·ιιιε?

· .κου Ποθεν τουτου η σοφια αυτη και αι δυναμειι·; ουχ ·· .Νυιιιιο Με εε: τινι-ι ιιιιιιι:>

ια : ο ε .. ι . ι · : ι ν 0 τ Νοιιιιιιιιιαιαι·ειιιωιοπιιι·Μαι·ιιι,

αυτοι· εστιν ο του τεκτονα· υιοι·, ουχ η μητηρο "τα"... εῇΒ|ωοΜπΐἔωρ¦ι

, τῆι Ι | · ι · ι · τ' ' η:: Βιιιιοιι οι Μια-.Μι ιω

: Ι αυτου λεγεται Μαρια” και οι αδελΦοι αυτου Ιακωβ” Μα (ΕΜ τω” σε”. "πω
ο Χ :Ω ` ι| ` Ι ` 8 Ι 56 ` ε ν τ ·

και Ιωσηςὐ και Σιμων και Ιουδαι·; και αι αδελ· Μ ΡΜ? Εξω "8ο Εδω

` , __ , ` __ . , __ _ ' | 9 οιιιιιιιι μια? Βι κανουν”

Φαι 'Νη-ου ουχ! πασα! προ? ημαι· εισιν; Π'0θέ|| ουν Ι·ιαιιι.ιιτιιι σο. (ΜΗ-Πανε αιι

' °" | .7 - ·· ι!. Η . . Χ Ι. ιι ι
ἔτι __ τουτηι ταυτα παντα; ο και 9εσκανδαλίζοντο εν αι;ται. ι::=2:5ω$2''Ια “" "β 6 ε Ίησουι· εἶπεν αὐτῶι· 8 ουκ ἔστιν π οφ |τ ι· ατι οι· “1 ΜΜΟ Μ· 89 Β Μ" Μ”

Ι-·"·4:2-8- α 6 ' ` , __ | Υ ` ,. Α ' , Ρ :7 62 ` μ' Πιἰτἱι·ιιιιεε ιιι.ιι!ιατι μαρια ιιι

€.~ ει μη εν τη πατριδι και εν τη οικια αυτου. και ουκ “ΜΝΉΜΗ” Μονω

(ι· ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμειι· πολλοι: δια την απιστίαν."

' Α

αυτων.

Χε' - Ι ο : σε -

ΣΗ. Έ" 93 'Έν εκεινηι πρ καιραι ηκουσεν .Ηρώδηι· ο τε- ιΜ.ι.> [τι ιιιο τειιιμοι·ε ιιιι·

'ΜΙ .6: -99. | ` ' ` ' ·~ 2 ι τ -·· κ αν Ησαυ” “πατάω ι`αιιιιιιιι

Η.: 9;;19. ·ηἶαρχη9 2η? “σου” Εησ(Ευ, και απεμ Το" πωσ-ιν Μαι, “ι α" ριπή! ΜΙΒ. ΗΜ

.- ο ν ι ` · .. ' ι .
αυτου, ΟΠΠ” εστιν Ιωα.ννη8· ο βαπ-Γισητη9. αυτα. "Μουσικων Ιι:ι.ριιιιι..ι. “κι ειιτ

Η". Βια. ἰιι Ρε. 2066. (ια υἱιἰ.). Ξ 65. τειιτονος] ιιι·ιιειιι. ιΙοεσιμιιι “ένα . Ι...ι·ιι|. ΥΜΕ. ι.ι.“Ρ.9·-ειι. Βιιι·ι·.0ι·ι.Ρει.

52. ὁ ει Βι·ι·.Ηι·Ι.ικι. Ιι.ι·π'.η'.|ι. (Μαι ο).

Αι·ιιι. Δια. ' οιιι. Χ). $ι·ι·ι·.Ει·ι.&Ρει.

νιιΙα._/!". Μειιιριι. Πασά. Ιηινους ο.

8)·ι·.Βο!.ιιι€. : - ουχ τι. Β.Βιι_ν.Ο.ι. 88. Μ. Οτἰ9.ἱϋ.!62°.

- “παν Βιιι.Ο. το!. Ι λιγα ΒιιιΕ.Π. .

μια.

- μαθητιυθιις] μαθητιυθη 1..

- τη βασιλεια 130. Ι.33. κ. ε. Μεπιριι.

Ατιιι. να. Οπα ιιι.ι59ι.(ων.ι:ιο·.)'

ταινια. ρι·αιιιιι. εν 1)”. (Με.) Ικα.

ΗΤ. ΗιΙ.678'.. [ :ως την βασιλειαν

ετ. Ι.. το!.

- ικβαλλιι] :εβαλα ΣΕΟ. Ε ,Μερα Ι.

0τί9.460'^1·

δι!. ιλθων] ηλθιν Ι..

- ικπλησαισθαι Β00(Ι.)Χ.ι. Ι. 38. (Β

ΗΟΜΕ (ειι·πληυωθαι ΕΣΡ.) Σια. ἰιι

Ι'ε.3ῖ8·'. ι ζεκπληι·τισθαι ζ. ΚΜ.:$ε.

οφ. ιιι. αν.

- τουΓαι] ααα. πασα Π. 2Ειιι. ΕΜ. ἱιι

Η. 898. ιι! Βιι·ριι. 1228 Ουιιιι·ιι.. Οτίυ.

ιιι. 462,. Σια. ιιι Ρε. 372".

- και αι δυναμη· δικ. ιιι Ρε. 898'.

οι! δωρα. '. 223. · οιιι. Ι. ενα. Πι

Η. 37%.

8)·ι·.(:τι. (ααα. π.) ι οιιι. να!! ι·.ε.|ἶ_π η'.

Οτι!). κιαν. Η. ΙΝΕ. 289”. Επι. ιιι

Η. :Με σου. ω ειειιιι. ι. 22ο.

ιν. ΠΙΝ. 269”. δια. Πι Ρε. 878€. ζ Σου”

€. Ι). τει. Ευ.. αά Βιομιι. ι. 223. τ (Μ

ιιιιυει ειπε ειιιιι ι·ι·Ι. ουχ απο.

-- Μαριαιι ΒΔ). το!. Φιν. ἰϋ. 462". Η. Ι Η”.

269». ' Μαρια Ο. Εκο. κι δωρα. ι. 223.

(0τἰυ. Η. 28%).

- Ματια Β(:. Ι.38. Σεπτ. (εκο.ιἰ.|ι.) Βι·ι·ι·.

Οτι.8ιΒοΙ.ιιιε. Μι:ιιιμΙι. Αι·ιιι. 1. Οπιιι.

ιιι. 462'. Η. ΗΜ. Σια. ιιιι δωρα. ι. 228. ι

παικτης π. ΣΔΕ. &. $νι·ι·.Ρ5ι.&Ηι:Ι.ικι.

Αι·ιιι.Ζοιι. ένα; Μαη 8. ἱιι ιιιι;.ι Ησαυ· ¦

νης ΠΧΕΡ(ΨωΚ.)ΟΧδιΜ.τγ Γ. Οτίο.

Ή. 282'.

66. προς ημας] παρ. ημιν Δ.

- ουν] οιιι. Μ.

- τουτο παντα Με. Ι. 83. Μ8..Ι:ι·. δισ.

ιιι Ρ5.873·1. παντα ται·τα ΠΙ.Χ.Πἰΐ

(Β'ιει.)(ΠἱΥ. Ε.ιι.ι.)Οιῳ.ιι·.269··.ΠΡ].

ΕΠ. ιι· (Η"Γφ] ως αυτον Χ.

- ιιπιι·] λιμι Ζ. Οι·ἰιι. ιιι.ιει=.

-- κατω-ι] και. αυτου Τ. Ο(ι·ἰιΙ.ἱιιί.)

Η

δ‹Ηι:|. Μνιιιιιιι. ΑΜ. ΑΣΕΠ. 0ιι9.ιιι.

2··~464·. Ρι-ιι€Πι.ιεια 021,". Οτι9.

ιιι. 188,. ' υιιι. ιιιι·. Β!). .33. α.|ι. (Ο ιι·

Ιιει απ.. τα!. αφτα).

57. και ιν τη οικια αυτου] σαι. Ι.. Παω..

Αν. (|ιαικ· ριιιιιιει·ιιιιιιιι (Μη.464).

58. την απιστιαν Οια. ἱἰἱ. 466.'. 1 τας

απιστιιας 1).

Ι. εκεινοι] Μια. ὅ: 1). 87ι·τ.οπ.δι.Ριπ.

Μιιιιιριι. ζ (.ΐυιιιι·α. Οται. ἱἰἰ.467·ὶ.

' - 'Ηρωιῖης] ιιι·ιισιιι. 6 Χ.

' - τιτραρχης ΒΑΠ.. τα εχι·.ΗεΙ.ιιι8.

(Επιασε. : τετρααρχης (:ΖΔ. Μοαιρἱι.

' 2. οντος] μαθω. ιιηι·ι Ι). ο.[9].|ι. ι ου"

ιι·ιι. καινε. α.ι:!"·2·υ'.

ὁΞμ.

- βαπτισης] Μι!. .ιν εγω απικιφα

ου!. κι αν.

λιστα 1). α.υ!".9:.|ι. ' ονιιιι·ιι, ΥΜΕ.

σέβη'.

οντος ο. Ι.(Μ.)

(Οια.)

 

Μ οι ήπια” τι

Ι. ιιιιαινιι Οι

ὶ 76. ικα." Δια.

-Ιθ

αυτοι; Β.εΙ)Ζ. τν!. Οτἰυ. ιιι. 409.. 52!”.

()ι·ιν. ιιι. 52”





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΚΝ. 3.

Βἱ1ἔΠἐ]ἐἴπ]· ή·νέρθη απο τῶν υεκρῶν, και δια τοῦτο αἱ δυνάμειι· τα”"ΜΜο.αΨδονΗΒιι

_ ο οι , ο Η 8 ` Ο | Χ ΜΝΗΜΗ." 'Η ΕΟ. ' ' ο·

ΣΠΊ]88Νοέδ ενεργουσιυ εν αυτοι. "ο γαρ Ηρωδηι· κρατήσω· τον του... 0....] ΜΗ... αυριο... ο;

?Ιωάν ν ἔδ σεν αυτου και. *ἔν Α φυλακΒ ιὶττέθιετο|| ΜΜΜ” 0” "ρω" Ι" 0"

- [Μ 2:29, 20· δ ` 43, δ ` Φ η? Π , οοτοπι ριοριοι· ΠοτοαιοιΙουι ιικ

· : ια ω Ια α ”` α ιλ ο " " σκοπο ΐπιι:τἰο ειιι. 41)ιοουιιι.έξ 8 ..τα 8 Μι” 7υΪαέ.κ ο ο ?ΠΓ υ Το!) αἔελΦ0|υ οπὶυι ΠΠ Ιοιιουιιοο. Νου Μα

( αυτου. €λ€7ΕΙ| γαρ αυτο: Ο ΙωαΡΡ7,9, ουκ €ξ60"Πυ πιο οποιοι ειπα. 'Ετ ΜΜΜ

- ο 6 ν ι ι 5 ` θ| › ` ι .- Σ ι Μοτο οι:οἱιὶοι·ο τυποι: ρορυ!ιιιυ.

ἱω ΐ::];|· - αυ'ΓΤ]υ. (1"]8 “οι” !”·ουιΜ"ιω ου", “8

' 1 ' ρ | ` " σ ' ' ' λ 9 62 _ ΜΜΜ.. “"·,ιο·)ΠιοοιιιοπιυοΜ· π 6· με β?θη ΤΡ” οχλοξ|9 0735 (09 προφ7Την εως” “χω¦° 75% μου ΗοτοιΠο αιωνα Με.. Η..

οποιο δε γενομευοις του Ηρωδου ωρχηο·ατο η θυγατηρ ΜΜΜ!!! 'Η Πισω. 9! ΜΜΕ

52 ο οι ι τ - τ ` ο .. ι , Ηοτοιὶη 7 ιιιιιὶο απο ιιιτοπιουιο

της· Ηρωδιαδοο εν το: μασκα και ηρεσευ τῳ Ηρωδῇ· ροΗἰοἰιοι οποὶιὶοτο ουοι!ι:ιι=ιί

κι τ - .- ι - ο . .Ανξ ὅθευ μ.εθ. δρκουπώμολόγηο·εν αὐτῇ δουυαι ο Έν” .Πω

' οι - . . . . . . .

αἱτησηται. 8ή διἔ προβιβασθεισα υπο της μ.·ητροι` Πέμ ά'ξΈ2:28:'

, η , ,_ ` ' ο ι - -

αυτης, Δ09 μοι, Φησίμ, ώδ€ ἐπὶ πίνακι τηυ κεφαλιου "οποιοι απ. τα; ρι·οριοτ "ιτα

' | Α Α λ πιοιιιιιπι Ε!.¦ωπλ οι. 00. (10' ματι (Η'

50. Ιωαννου του 9βατττιστου. 9και *λυ·ιτηθεις|| ὁ βασιλευς τοοιιπιικοαΜ Μα ιὶατἱ. ο"..

κ ` ο! κ τ ο ι · Η ' Ι Ι

Η δια *τουο 2)ρκουι·9 και τουςβο·υναυακειμ.ευουι` εκελευο·εν ?:α::Ν2.8ωδ ἔἴ';":.:=”ἱ:

Α ` | | | Ώ ο . ο

52 δοθηυαι· και ·πεμψας οι·πεκεφαλισευ * Ιωανυηυ εν 22%2ω2"3$"Σι:ΐ

"το το ςὐυλακῇ. 11 καὶ ήνέχθη κεφαλι) αὐτοῦ @οποιο Η τα κοι:οιΙουιοο οικω." οἱιιιι

ιιι!οτοπι σοφια οι τουοΠοτιιιιι

ἰΙΙιιιΙ. οι νοοὶουιοο ουοιιονοτυιιι

Ιοου.

| .ο Α .

δα). €δοθη το) κουασίῳ, καὶ ή|νεγκεν τι; ρητά. αυτης.

' ` , Α

3 και προσελθοντεο οι μαθηται αυτου ηραυ το

ατο-ζωα|| και ἔθαψαν ξαυτου·|| και έλθόυτει· απήγγειλαν

.- , ρα

τῳ 1ηο·ου.

Μ

2. οι δυναιιιις ινιργουοιν] ινιργ. αι ουν. ' το!. νιι!Β.|ι.ο./ἱ Μου. 8τττ.Οττ.Ρει.8ι

Μ. “απο αι ροτοουιο @οι Β_γι·.Οιι. Πο!. Μοιτηιιι. Απο. .του [Ιιἱιιιιι 2. 3”.

(επΡ7°ω'"ν ΙΡ)- 9. βασιλευς] Μι!. Ποτο‹.Ιοο Συ". ο”.

ι.. ουκ] οποιο. ότι Μ.

- σου οπι.] ακουω ?κοιτα :οι _||'.|οι1ιἱ.

ἰυ ιικοτοπι 8υττ.Οι·ι..8ιΡιτ.

--"' 0,'ἰ9·ϋἰ·52μ· | στο. 2. 5. οτι] "τα Β.ικι. «τα. Πι πιο..) νυΙΕ.

8. Πρωιδης]ιιιω. τοτε Β. ] 00:18.”, 0132. - ιιχον] εχω· Δ. ] ΜΗ. ιΪ0Μπυο111 ΒΥΕ. - ιδια] μου. δι €. 02. το!. νους. (ο).

Μ· 0"9·Ιϋ-469:- Οτι.. Βάι. [9.. 8υττ.(0τι.)Ρει.8ιΠοΙ. Νοτη”.

- αυτον ως. ὶ.ἱἰ.469°.|οιο.Β._#".Ιι. Οτἰο.

ἰἰἰ. "Ο...

- και ιν το φυλακτι α·ιτιθιτο Β. [ο. '

και αιτιθετο ιν το φυλακ·ο Ι. Οτίο.ἰϋ.

Η”. 'ιν ουλακο και αττιθιτο 88. 0τἰι.7.

ο. γενεοιοις δι γι·νομινοις ΒΪ)ΖΣ. (γινε

οιιικν δι γονομινων ΟΚ.) 8Υπ.οπ.Ροι.

8ιΠοΙ.ι.κι. Μαιου. Απο. Εκο. ¦γενι·

οιοις· οι αγοιιιυοις Ι. ¦Σγενιαιων δι

αγομινιιιν Θ. ΣΔ. 33. ΕΟΜ8οΠνΓ.

Απο. μια. ΒΙΠΕ. Ι. ο.ὐ.#ω°9'.|ι. Μι”.

- και τους Μ. τα νους. ο'. 8υττ.Γιιι.

δι:Ηο!. Μοαιρ!ι. Απο. ¦ και ιδια τους Ι).

α.υ.ο./.#ω υ'.|ι. 5›·τ.(.ἶι·ι. ΑΣΕΠ. μου; Ζ].

-- δοθηναι] ΜΗ. αυτο Ι. ΒΥΠ.(.=".διΡΩ.

πισω. ' :και ιθιτο ιν ουλιικη ε. 8)·ι·.Βι:Ι.ιι·ι8. (Μια Γ). ' ιΙἱο οιιιοτο οιι- Απο. του.

(πατώ. νο]8. ο.ο.βρ.9'. 8ττι·.Οι·ι.Ροι. ιο.Ιἱο. (Σου.) κα οιιοι οιὶνουἱοοοι οι” 10. Ιι.ιαννην] Τοπικοι. τον ς. Ο!). τω..

8ιΒοΙ. Μουιρο. Απο. ' ιν το Φυλη ΜΜΜ πι. : ποιου: ουιοιυ Μοτο ο'. οπι. 13265. 1.

ι.ο.ιιιοπι Ι). α (οι τω. ο οριιι.) αλ. Βάι.

Οτι-ο. ἰἱἱ.469°(υἰιἰ.) ' εν τν φυλακοΖ (εοφ. οι τω. ο οροιιο και ιθιτο ο. Γοτ

Ιοοεο και αποθετο.)

- το φυλακυ ΒΒ2. Ι. Μοτο”. Οτἰο.

ϋι.46Ψ.47”. ι .οπι. το 9. ΟΧ(οἰι:).

88. το!. Οτίο. ἰἰἰ. 470!).

- Φιλιπιτου] σοι. 1). νυ!ε. α.ο.ο!'.ο'.κ.]

- της Ήριοδιαδος Οτίο.ϋ.40. | αυτου

'Βριοδιας 1) Οι..

7. ιιιθ'] μιτ' Χ.

- ώμολογηο·εν] ιιιιιοοιν Ζ. 8)°τ.1)ιπ.

- αυτο δουναι] δουναι αυτυ Ι. Κ.

- αν ΒΠ. 88. ' των ε. ΟΖ. το!.

- Πα] και!. οι: οο μια. (Μο: ο). Εκο.

8. δος μοι φησιν Β02. το. νυΙε. ο". 8]Ί°.

Οοοιτο.. σαι. Βίοι. 6.|.]Ρ.ο'.|ι. Οτίο. ΗοΙ. ΜΜΜ. Απο. ' ιιιτιν δος μοι 1).

οι». α.ο.ιντ(!"·)ηι.Ι. 8)·ττ.Οτι.&.Ρει. του.

- Διὶ θα] Μι!. οτι αυτην κγαμηοιν ι - ιἱιδι] οπι. α.ο.ο./:!"·πο'.λ. Μουιριι. |

ΖΕιυ.ιιι.α. Οοιπτο,νοΙ8. οι Λικ. Γοι·.(ειο) απ. (Μαι ο).

4. ανηρ] ρω: Ιωαννης Β.Βι:|ι.Ζ (ἱο οιι·ο- και. το!.

ιιιιο Ιοι:ο Βου...) Ι Οσοι", Ο!). Ι. 88. Ϊ -- επι πινακι 1302. τοΙ.| στο. 1).

το!. Ευα. το. Οτίο.ἱἰἱ.470°. - την] οπι. Β.. (παοκ του Μαν. Δ).

- ι αυτο μιαν] σοι 1). : 9. λυπηθεις Β!). 1. ο. | :ιλυπηθο 9. Οι

Η. επι] "τι τιμ Ι). ¦ ιν τῳ Ι.

- ηυιγκιυ] ...οι [ΜΜΜ ο.ο.[1Ρ.9'.υ.

απο". Μοπιρ!ι. Ι (ΜΜΜ. ΥΜΕ. ο'.

νι. το!. (Ιιἰουι α.ο). ] Δω. αυτην Μ.

12. προοιλθοντις] ιλθοντις 2. Οτίο. ἱἱἰ.

·"δ-.

·- αυτου] πιω. και Ε..

- ·ιττιιιμα 1301)!. 1. 88. 8ΓΗ.0Π.&Ρει.

Μουη›!ι. [Μαι 2.] ]: σωμα 9. Χ.τοΙ. 5".

Πο!. ("οοηιιιο" Ευ". ουσ νοοιιυιιΙο

Νο πτώμα οι σώμα ιιιοιπιιι·). Μάι!.

αυτου ΠΕ. Υιιι;:.(Π. ····9·=.Ιι.ι. ΒΧ".

Οι·ι.8ιΡοι. Λέι!ι. Ι Οοιιι.ι·ιι. υο. το!. Λι".

ο.ο.ς'. 8]ιτ.ΠοΙ. Μαη”. Απο.

 

Η. "και". οι. | Η. οοτι·›υκ ου" οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΙΙΙ. 27.

ΒιοἔΕπ ἐποίησεν, τότε ἐΦιἱυη και. τα έιζοίνια. 27προσελθόυτεσ

188- δε οι δουλοι τοῦ οὶκοδεσπότου εἶπου αὐτῷ, Κύριε,
1ιτοκαιιστι·. . . . , 5. ., || . - .. . .. .
σε ουχι καλου σπερμα· εσπειρεσ εν τοι σερ αγριο: πσθεν

ουν ἔχει *έιζάνια; 28ὁ δὲ ἔφη αὐτῶι, ,Εχθροι ἄνθρω

ποσ τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι *αὑτῷ λέγουσιν."

θέλειι· 08» απελθόντεο συλλέξωμεν αυτοί;Ή 29ο δέ

2φησιν,|| Οὅ, μή ποτε συλλέγουτει` τα έιζάνια εκριζιίι

σητε αμα αὐτοῖι· του σῖτον. 30 ἄΦετε συναυξιἱυεσθαι

αμφότερα :εισι-|| τοῦ θερισμοῦ· καὶ ἐν* καιρῷ τοῦ

θερισμοῦ έρῶ τοῖι·5θερισταῖσ, Συλλέξατε πρῶτον τα

έιζοίνια, καὶ δήσατε αὐτοὶ [τα] δέσμασ προ;` το κατα

καῦσαι αυτό· του δε σῖτον :συνάγετε|| είε· τὴν απο

_ θήκην μου.

Ή 'ἐξ 86 81 ""Αλληυ παραβολ·ι)ν παριἔθηκευ αὐτοῖσπλἔγωυ,

ηΙΈ';;38:Σ· (Ομοία ἐστιν βασιλεία τῶν οὐραυῶν κόκκιρ σινα·

πασα, συ λαβιου οίυθρωποσ ἔσπειρεν ἐν τῷ ώναρ

αὐτοῦ· 82ο μικρότερου μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερ··

μάτων, ὅταν δε αύξηθῇ, μεῖζου τῶν λαχάυωυ ἐστὶυ

5καὶ γίνεται δἔυδρον, ὅστε ἐλθεῖν τα πετεινα τοῦ

σύραυοῦ και 3κατασκηυοῖν|| ἐν τοῖι· κλάδοισ αὐτοῦ.

8788"-'Αλλην παραβολι)υ ἐλιἱλησευ αυτοΐσ,(Ομσία

ἔστιν βασιλεία τῶν ουρανού ζύμΠ, ῆυ λαβοῦσα

Ίο

θα

δα

Β
-13α.ια:οσ,αι. ι

οι ίι·ιισιιιαι ίσοἱιισοι, ιιιιιι: στη»

τιιστιιιιι οι ιιιιιιιια. :η Λαοσ

ιισιιισε σωστα σου” ασιτία Μπα

Η” ι1ιιισιιιιιι σι.1)σαιιιιο. ιισιιιιο

σσαιιαι ισαιοιι εσαιιιιιιιιιι αι πιο

ιιιο? ιιαι!ο οι·ι;σ ιιιισσι ιιιιιιιιιι?

2' Βι ιι.ἱι πια. Ιιιιαιισιιι Μαιο

Ιισσ Μαι. @τα ιιιιισαι οικο

ι·ιιιιι οι. να, ιιιιιιο οι οιιΠα;ἱιιιιιιι

σα? 8 Ει ιιιι. Νου, ασ απο

οιιΙΙἱασιιισο ιἱιιιιιιιι στιιιιισσια

ήπια! οι "πασα ι:ιιιιι σα.

ω Βιιιιιο ιιιτιισιισ σι·σιισσι·σ ιι$ηιισ

:ισ αισειιισαι, οι αι απιαστο ωστοσο

ιΠοααι πιοαιοι·ιιιιιι. ΟσΠιι;ιισ στι

αιιιαι ιιτ.σιιιιι. οι ιιΠαζιιισ συ Παι

σἰσιιΙσε αι! σσαιιιιιι·σαιιιιαιι ιτι

ιιιιιιιιι ιιιιισιιι σσιιαι·σειιισ ιιι !ιοι·

ι·σιιαι ιιισιιιιι.

Μ (πω-λ ΛΙἰιιιιι ιιιιι·ιιιισιιιιιι

Τιι·ορσειιιι. σἱε ακα”. οποια και

καποια σ:ισΙστιιιιι στιιιισ ασια..

(μισά ιισσιρισιιε ιισιιισ υσιιιιιιιιι·ιι

ἰιι @το ουσ: Η ιμισιΙ ιιιιιιιαιιιαι

αιιιιΙοιιι σοι οιιιιιιιιιιε οσιιιαιιιιιιιιι

σιιαι ιιιιισαι σι·ονοι·ιι, ιιιιιιιιο σει

σαιιιιιιιιο ΠισΙσι·Π›ιιε οι αι ιιι·ὶισι·.

ιιιι οι νοΙιισι·σε ι·ιιο!ι ι·σιιιιιιιι οι

Ιιιιιιιισιιι ια τοπια οιιιι.

" (ΜΑ) Διαιτα ιιιιι·ιιΙισιιιιιι

ισοιιιιιιι στα σα ιΙισσιιιι.·.5ιιιιιΙσ

σοι ι·σι;ιιιιαι σιισΙσι·ιιαι ιι:ι·ιιισιιιο.

 
  

26. και ιι!ι°. νιια;. =|.#-'. 5_νττ.Ρει.διΠοΙ.ι

σαι. 1). α.ο.ι:.#'.9'.|ι. (Μαι ο). 8]τ.οτι.

27. προαελθ. οι] και προοιλθ. Ι'.

- οικοδιαποτου] ισα. ικιινου Ι).

- ιαπιιρις (ΦΗΜΗ. | :ιοπιιρας €.

ΒΒΔ. Η. 88. Κ.ι5Π. | ιοπιιραμιν Μ.

- οφ] σαι. Κ.

- εχει] εχη Β.

88. 8ι·ιτ.Οι·ι.8ιΡει. Δι·αι. Βιβλια” ισ.

ΕΣ. το!. ιι. 8_γι·.ΗσΙ.σο. [Μοαιριι.ιιιισ.]

29. ικριζωοητι] -αιτε Γ.

- αυτοις τον αιτον (νιιι€.0ί. _#η.9'.)

(8υτι·.Ρια.&ΗσΙ..) (ΜΜΜ.) (ισα.)

(ιιιιιιιιιιι τν. Ο·σιιιιαι" ιιιιισ τον αιτον). ' .

και του σιτον συν αυτοις Ι). Δια. 8". ¦

Οτι. Δι·ια. ι συν αυτ. τ. οιτ. Γ. ' σιιι. ;

αυτοις α.!ι.σφρ.α'.|ι. Νὰ( ...μου

80. ουναγιτι ΒΒΙζυ. Ι.

:αγαπα
81. παριθηκιν ·

87ι·ι·.Ροι.8:Πο!. το!. ' ιλαληοιν Η!... Ι.

(Μαι 88). α.σ.ο.ε.[Γ.Ιι.ξ8χτ.οτι. δία

- αυτοις] πιω. ο |ηιτους Η..

- ομοια ιστιν] ιἰιμοιωθη Ια. Λι·αι.Μ88.

Γ. (Μια 88.) ι

. Ο.τσΙ.Ιουνληιται Π.

Ο. το!. να. 1|".9'~=·

  

 

- ζιζανια] Τρι-ασια. τα €. ΣΧ. ΜΜΜ.

Με. Μοαιριι. Αται.8.[88. | σαι. Β.Βοἰι.

ΟΠΑ. 1. 1·:ΕοαΜευνα (ιιἱιι.ι88.) @να

ΒσΙ.ιαι. Διαι.Ζοιι. (ζιζανιαν ΙΡ).

28. οἱ οι δουλοι στα. το!. ασε. ΔΡ.

87ι·.Ηι:Ι. (Απο.) (Δια.) ' σαι. δουλοι

Β. ρ,.Ιι. Μοαιριι. ' 1) νία. Μίκα.

- αυτῳ λη·ουαιν ΒΟ. Μεαιρι1. ¦ :απου

αυτοι ια. Ι.Χ.ι·οΙ. νιιΙ8._|ῖ_ῇ". Βιιι·.ΗσΙ.

80. ασεπ] πιω. ουν Ι.. Ι. Π. 8ντ.Πι:!.+.

- συναυξανισθαι] ρσει αμοιοτ. 1). μια..!

αυξανιοθαι 1... Ι.

- έως 181). | αχρι Ια. ' :μεχρι ς. 0.201.

(Μαι 88). | (σαι. του ΒΒιίυ. οι ια ακα

οσΠιιιισιισ τιιισιιιι·).

-· καιρῳ] *οποια τιμ €~ ΟΕΕ.. δια..

Οτι. Μσαηιιι. | σαι. ΒΒο|ι.1)ΧΔ. 1. 88.

82. των στα] στα των Η..

- αυΕηθυ] αυξηαυ Π.

- μιιζον] μιιζιιιυ Ι). ΜΜΜ. παντων κ.

μια. (ασ. ιι.) Βι·τι·.0ι·6Ριιι.&Πο!. «Βια.

(να Μια.) ' απατα. Μοαιριι. Λι·αι.

- ελθιιν τα πιτ. τ. ουρ. και ιί.|ι. ' τα πιτ.

τ. ουρ. ιλθειν και Ι. νιι|ι;. α.υ.ο./.1ϊ'·"

οι··άΖΕιιι. ' σαι. ιλθιιν οι και Μ. ε.

- κατασκηνοιν Β.Βοίι.(ιΙισοτισ) 1.). και·

ταακηνουν ε'. απαλα. το!.

ΑΙΜ. /Βιιι. ¦ λιγουσιν αυτῳ οι δουλοι

1). (α.)ο.ι:.ερ.σ.ιι. (5)ατ.οτι..διΡει.)

- ουν [ Βιιι·.ΒοΙ. Βια. ' σαι. 1). να!.

α.ο.ι·.ε!"·¦·α'·¦·|ι. 5)·ι·.Ρει. Απο. [βατ.

Ο". Μοιαριι.]

-- συλλιξιυμιν] ουλλιξομεν Ϊ.. Ι. ΕΚΠ.

Δι-αι. ¦ συλλιξουσαν Δ.

29. φησιν Β.Βιίυ.Βίο.(3. νιιια. ΜΜΜ·

στα δι·ι·.ΠοΙ.αι8.Μ8. ι λιγα αυτοις Β.

48

Νατασα”.

·- αυτα Ι°.] σαι. 1). ε_/.|ι.|ι.

- “ο ΒΚ). το!. αστρα. _βλ. 8)·ι·.Ηι:Ι.

Μοαιριι. Λι·αι.Μ88. Βια' σαι. ΒΒΔ.

0 1. 88. Δια. Ρα. (μια. τσι.) @βαθιά

8ιΡιι.1Λι·αι.Ζοιι. (Ιτειι.825.) (σου.

οι και.) '

- διαμι.ις] θεαμα 88.

- αυτα 2". ' σαι. 1). ΜΕ. "81. ΑΠ11.

'Π ι.. Ρ..9...-ι.ο

88. ιλαληοιν αυτοις ΒΑΣ. το!. (μια.)

8τι·ι.Ριι.ΜΙοΙ. | σαι. Η. |ι. 5ι·ι·.Οι·ι. ι

παριθηκιυ αυτοις Ο. μου. λινιαν οι.

ΧΜΠ. Δια. ιβ.Ιι.Ι. Λται.Ι (.:σιιιι·ιι. Πα!).

το!. (Μαι.) "Η

- γυνη] ια. ουσια” $!ι'.(:Π.

Ι 29. οιιαι σαι οι ιτιιισιιαι ο!. ι αι σαι-ουσ.

' (Η. | 88 οι". σκοπο Ο!. Ρυτ. και.





- ~ 42. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

(· α. 6. ι·.[ι_].Α.

Μπι. ο. 2.11.

ρλθ

34. τ
.9.

.·-Φ.Πατ.4:88,

  

οι 83.ΜΒρυψιν (για

-0·.

~)- εις] ιυ (Χάο).

- "τα τρια] στη.

86.'ουδιν Β.Βιἰυ.ΒΙο.ΟΔΜ. _/ζ 8,τ.Βοἰ.

ΑΕΠ. @Ισια 808.

Πω!. (Βου.) Μοττιρ|ι.(αι τω.) 8_τττ.

τεστ-κατ... ΑΜ.

ΙΜ.ἱἰ.202°. Επι. Μ Ρτ.4624.668. Το".

ιΙο Βου. Οιιτιι. 84.

- ιλα.λιι] -ληοιν Δ. ' -λη ΕΜΠ

85. δια] ααα. Ήοαιου Ι. 88. Βάια".

οαΜο.το αρ. Εἰ". ίπ Ρι. 4624. (ΙΙοιιι.6'Ι.

Η. Η). | απατα.

ἱα Ρο. 4624 ααα". (Ιυ τοῖς ακριβάσιν

- αντιγράφοις) 4689. ΙΙΙ". Μ Ιου. νὶἱ.95.

- καταβολης] Μι!. ΐι·οομου €. (Η). το!.

(Και.) το!. Ι:Ιοοι

:ατ.84. Βοπι. ἱ. 20. οιο.) ¦ στη. Β. Ι. αἱ.

*(8.9 [8ττ.Οττ.5].ΣΕΠι. @τα Ηἰ.695·. (στα ου: - του που.] οιο. του Δ.

ο Για” (Επι. Πι

86. οικιαυ] Μι!. αυτου Ι. Λτττι. Μ88. Οτίο.

ΗΜ”. 4.. 442.. 481'. ' *ΜΜΕ ο Μπους

€. 0. το!. τι.. 8τττ.Ριτ.8ιΠοΙ.¦οτο. Β!).

1. (Μα.) @και

ο). ια”. ι ο."

7υντ) ένέκρυψεν εἰτ αλεύρου σάτα τρία, ἔωτ ου ἐζυμώθη

ὅλον.

84°Ταῦτα παντα ἐλοἰλησευ ὁ Ίησοῦτ ἐν παρα

βολαϊτ τοῖς ὅχλοις. καὶ χωρὶς παραβολῆτ 2οὐδὲν||

ἐλιἱλει αυτοΐτ· 85ὅπωτ πληρωθῇ το ρηθἑν δια τοῦ

προ‹ρήτου λέγοντος, Ρ 'Ανοίξω έν παροιβολαΐς το στομα.

μου· ἐρεύξομαι κεκρυμ.μ.ένα απο καταβολῆς*.

88 36Τότε οἰΦεὶτ τοιὶτ ὅχλουτ ·ι)λθεν εἰς τὸν οἰκίαν*·

καὶ *προσῆλθαν'| αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντεο,

ξΔιασα‹ρ·ησον|| ἡμῖν τὴν παραβολῆν τῶν ὲὶζανίων

τοῦ οἰ·νροῦ. 376 δἑ οἰποκριθεὶτ εἰπενἰ, .Ο σπείρων το

καλώ σπέρμα ἐστὶν ὁ υἰ.ἰκ τοῦ ανθρώπου· 88ο δἔ

οἱγρότ ἔστιν ὁ κόσμος· το δὲ καλου σπέρμα, ουτοί

εἰσιν οἱ υἰοὶ τῆτ βασιλείας· τα διἔ έκανα:: εἰσιν οἱ

υἰοὶ τοῦ πονηροῦ· 89ο δἔ έχθροο ὁ σπείροιτ αυτά

ἐστιν ὁ διοίβολοτ· ο δἔ θερισμοτ συντέλεια +αἰῶνός

ἐστιν· οἱ διἔ θερισταὶ ἄ·γγελοἰ εἰσιν. 40ὅσπερ ουν

συλλέγεται τα ἐὶζοἰνια, καὶ πυρὶ ἰκαἰεται,|| ουτως έστω

“ν τῇ συντελεία τοῦ αἰῶνοτ*. “ οἰποστελεῖ ὁ υἰοτ τοῦ

ανθρώπου τουσ αγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ

τῆι· βασιλείας αὐτοῦ πάντα τα σκάνδαλα καὶ τοὺς

ποιοῦντας τον άνομίαν, ..2 καὶ βαλοῦσιν αὐτῶι` εἰς

.694. | ιτρυψιν Ι.. Ι. 86. ττροοηλθαυ Β.Βιἰυ. 88. | Σπροσηλθου

τς. 013. τοι. ως. Μ. 4).Μ2..4818.

- αυτου] στα. Ι. 6. :δι-απο.

8ττ.0τι.(ΜυαΜνρυ 5.9.) - λιγοντις Οτι!). Μ. ο. “σε ιει·.'οιο.

Β.Βἰο.

- ο'ιαοαφηοου Β. ως. ἱν. 250.) επτα-τει

α.ο.ς'.Ιι. σκατα" ι Σφρασον € . 01). το!.

Οτίο. ἱἱἱ. 8.. Ο* 44%. Η!). οιΙἰικτο

(άἱοο.) νιιΙε.(.'Ι. (Δια). (ι·).|ζ(#").(-ο.).

απο. ο”. ο". 15.) 3.!.

87. ιιττιυ] πιο. αυτοις €. 0.το1.νοις.0Ι.

ο.(ι).|ῖυ'.Ιι. 8τττ.οτι.Ριι.8ιΠοΙ. Δτττι. '

στο. Β!). Α.. ...ΜΜΜ Μοαιρἰι. Σια.

Οτίο. ἱἰἰ. 4484. (ΜΙ.)

88. ὁ τοαμ.] στη. ο Δ.

- ιιοιν οἱ υἰοι Ρ] ' οἱ υἰοι ιιιτιν Δ. νυ|ε.

α.Ιι.ι:.17"·'· 8)·τ.οττ. (Θεσσα, ι.|ῖο'.ἰι.τιι.

$τττ.Ριι.8ιΗοΙ. Ικα. 288.) ' σαι. οἱ Μ.

(ιἰι:, Ιατροι υ).

8ττ.Οτι.

254-.

Οτίο. ἱἱἱ. 8°."ουα €.

απο. το. ασ. στο.

(πω. Ματ. νἰ. 88). - ΜΗΝ]

(ΜΗ. οι. τιν. το!. Επι.

.οι 18. το στο. Μια.

Ρο. 468.. 468.. Η..) 89. ο οι ιχθρος] στο. 8).τ.οτι. [ ο οι αγρος ἰϋ. 456...

ιχθρος Δ.

- ο οπιιρας αυτα ιοτιν (κι). τοὶ. νιιἰε.

(α.ο).ο.|:1Ρ.σ.,ι. | εστιν ὁ οπιιρας αυτα

Β. ¦ ο σττιιρας ιστιν 1). [η. (ιιιιἰ “ια

εουιἱιιανἰι το.) ' οπιιρας] σττιιρων Ι..

  

Μοτο”. και.. Οτι!).

ηλθιν Ι'. Πυρ. Μι. Η!" (Η.

φυτά αοοερωτο ιτωΠοτ ορ

κοιτώ: ἱτι τ°οτἱποο “πιο πιο".

Μπα: ῖετπιει1τ.ιπυτυ οι" ιοιιιιτι.

Ν θα” Παει: οπ111ἰαΙοααιπο

αυτ Ιοιιαε Πι "σώσω αι! απο”.

οι εὶτιο ρο.τουοΗι που Ιοοικοαιατ

οἰι; 8 οι ααἰαιρΙοτοτατ (μισο

ώσπου: ετα: ροτ ρτοροοιατυ οι·

σουκου Αροτὶατα ἱτι ρατο.ΒοΙἱο

οι τοπιο; οποια!» αρκοπιιυ.ο

ο. οοποιἱωιἱουο ΜΜΜ.

- θα'. "0 'Παω ΜΜΜ: ιατ

Νο κου ἰιι Μπιουτ, οι οικοκο

τιιτιι αι! αυτο αἱιοἱρο.Π οἱαι οι.

ωραιο. Παοκ αοΜορατουοΙατο

ιἰιατιἱοτιπτι ιιετι Οια το·

ορουαοιιο απ, Ου! ιοτιιἰτιαι ρο

τιιιτο καπου οι: ΒΙἱαι Βοιωτια,

8. αεοτ "και ο" αποκτάται ρο

πυιο πιο κατω, Μ και Πω

τομή; ιἱιιιιιἰο ιατροι ΜΗ πιο:

ραπτικη” ” ἱπἰταἰααο ΜΜΜ σοὶ

καιἱτιανἱτ. αι και αἱαυοΙιιοι απου

οἰο "το οου.ιαιαιραιἰο ιιαοουΙἰ

κι; ατοιοοτοο οιιιοιυ αοΒοΗοααι.

" Μπιτ οταυ οοΗἰςτιαιατ ΕΙΣ.

τιἰα, οι τυο οοτυοατοπιιιτ. τἰο

οτί: τη οοπιοαιτοιιιἰουο ΜΜΜ!.

4' Μἱτιοι Πω. ¦τοτυἰτιἱο απατα”

που. οτ. οοΠἱποτιι 4ο κατω οιο.

οιυτιἰα ιιαατκΙαΙα οι οσο σοὶ ία

οὶιιοι ἱοἰοαποιοπι. " οι ΜΜΜ!

οσο Μ @αυτο @και Μ οτἰι

 

89. ο διαβολος] στο. ὁ Β.Βιἰ_υ. ¦ σου"

·- αιιουος] τρτιοτο.του π. Ο.τοΙ. Μοτορο.

(Οι·ἰο.ἰϋ.444-.) ' στο. Β!). 88. Οτίς.ἱν.

40. συλληιται] μια τα ζιζαυια 1.. ¦ συν

λιγονται 1).

- ιταιιται ΟΕΜ. 88. εκπτωση)

2κατατ:αιιται 9.Βο. Ι.. Ι κατακαιονται Ι).

οοο. και Η..

- ιν] στη. Κ.

- αιωυος] ΤΗΝ. τουτου ς. ΟΡ. το!. ]υι.

87ττ.Ρει.8ιΗοἰ. Μεταρρ.)οπι. ΤΠ). Π. Γ.

(μια τά.) Β_γτ.(Στι. Απο. πιο.. Ικα.

ο". Οτίο. Μ. το. να. Η". πιω..

Η. αποστιλιι Οτἰο. ἰἱἰ. 4569 | αποστιιλιι

1,. ¦ αποστιλλιι Γ. (πιω: 0111. τους Δ).

- αυτου Η] οττι. 1ο”.

- τους ποιουντας] μπετου (ΜΜΜ 87".

Οττ.Ροι.8‹Η‹:Ι. (Οοιπτο. Ικα. 287. Οτιο.

42. βαλουσιν Β.τοΡ. το!. οτί!). ἰἰἰ. 444..

456! Ικα. 287.) βαλλουοιν ΒΧ. «κι.

ναΙ8. αρ. Μοοιιιατιιυ.ιω).

8.5. !ταρὶοτοιιιτ οι. ¦ 86. “το οι. ' 87. ..Η

47





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

Ο` κ να Ι ο ι- Μ ε Κ χ

την καμινον του πυροι·· εκει εσται ο κλαυθμοσ και ο

48 τότε οι δίκαιοι ἐκλοιμψουσιν

- ινε ε στ ο τ τ οι ` ι Α

απ ο ηλιοτ εν τι) βασιλεια του πατροτ αυτων. ο εχων

89 “Η μΟμοία έστιν ή βασιλεία των ουρανων θησαυ

ρω κεκρυμμένω ἐν τῷ οιγρω, ον εύρων ἄνθρωπο9

ἔκρυψεν· και απο τῆι· χαριἱο αὐτοῦ υπά·νει και *πωλεῖ

πάντα οσα ἔχει,|| και αγοράζει τον ιὶ·νρον εκεϊνον.

ΘΟ40Πάλιν ομοία έστιν ή βασιλεία των ούρα·
Α Α `

νων οινθρωπ|ω εμπορω ζητουντι καλο” μαργαρίται··

ενα πολύτιμον ιιαργαρίτην, άπελθων πέ

πρακεν πάντα ὅσα εἶχεν, και ·ι)γόρασεν αυτόν.
47 ν ι ν › ` ε ι .- ι οι

91 Παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων

| βλ θ | ' ` θοἱλ ` ' `σανηνυ η εισ2) ειι` την ασσαν και εκ παντο9

ΧΙΙΙ. 48.

Ποιοι οι “του” σ.Ιειιιἱαιο. °Τι"π

ἱιιοιἱ ίιιΙΒοοιιιιι. οικω: εοΙ ιο πετώ

ροττἰο ω. @οι Μισο: αυτοι οι..

ανα.

“ 8ἱιοἰΙο εε: "ομοια (πουν.

των τιιοεαιιτο @ΜΜΜ ἱη

αετο. οποιο σαι ἰονειιιι “01:10

αιιοι:οοιὶιι, οι ρτιιο Βαιιι!ἱο "Νικ

τω” οι νοοι!ἰτ. @νεται (Ιω

Παω, οι. οιοἰτ. αρτιο Μαιο.

” Πανω εἱιαἰΙο οετ "μια

οοεΙοι·ιιαι οποια τιοεοιιαιοι·ι

Σαινιι·οοιι Μπα: απανταει.

“παπα “απο απο ριοτιοοιι

πιαι·εατιτα. απο οι ποιαν

οιιιιιιιι οικω Μαιο, οι οαιιι Μ.

" Ιιετιιαι απών: ο" τεεοιιιιι

οιιοΙοτυπι αιμα” πικαπ οι

απο [οι] οκ οπιιτιἱ φωτο αν

τα καλοι ει: 2ιἴγ·νη,|| τα δε σαπρα ἔξω ἔβαλον. 49 οἱ;- καιω.

τ .Η ` ν .ι ` ` ι κ

οι αγγελοι και αςοοριουσιν του; πονηρουτ εκ μεσου

και βαλοῦσιν αυτου;` ει; τἡν καμινον ΜΒ ΜΗΜοω”Μπι- "Ιω

τοῦ πυρά· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμοε καὶ ὁ βρυ·)ιμοτ των

οι

30ΜΡΗ21.

1.1Δ. ` |

1.83. ° 'επ)ωαπ"- βρυ·›ιμοτ των οδοντων.

3' 8 τ ο ι

ωτα [ακουειν] ακουετω.

απο...» δὲ” σ

48. αναβιβ. ,
Βύρων] νεων: συναγα·γουσΠ,

τοκ· ἔσται ἐν τῇ συντε

των δικαίων,

τι τ οδόντων..π 51'

ν ὅτε επλ·ηρώθη αναβιβοί

σαντεο επι τον αὶγιαλον και καθίσαντεο συνέλεξαν ΜΙΒ ΜΜΜ ΜΒΜ' ΜΜΕ

οιιιαι οοιι;;τεΒιιιιιι. " φαω απο

ἰαιρΙει.α ααα ειιιιοοιιιοα οι και

ἰτι τα”, ιαο.Ιοε αοι.εαι αυτ-.ε Με.

" διο ετἱι ιι: οοιιιιιιο

ι·ιιο.ιἱοιιο οαει:ιιΙἱ: “Μινι αιι

λείει τοῦ αἱῶμο9· ἐξελεύσωπαι @Η οι αεροι·οοιιιιι ιααΙοε οι

οποιο ἱιιΔιοτιιι·ι1, ω οι. αυτια"

οσο ιο οιιπιἱποπι ἱειιιε: Μ οι"

ι.οΠειιἱειἰε απο οπιιιιιι? ασια"

συνήκατε ταῦτα πάντα; Λέγουσιν αὐτῷ,

 

43. ικλαμψουσιν] λαμψουοιν 1). ἱἰἱ.

“να”.

- του ·ιτατρος αυτων] ‹:αεΙοτοπι. Απο.

- ακονιιν (.ἶΒΡ. το!. νιιΙ8.6'Ι. ι:.|ῖ Μ·

..ω-ιι. ο”. οι. αν. αν. Πω· (να ι

Μ85.)]σαι. Β.Βο|ι.Βἰο. Δια. Γοτ. α.ο.ε.κ.

- ακουετω] 0811. Γ..

4-0. ομοια] ·|^ρτοεια. ·ιταλιν €. ΟΡ. το.

11. $ντι·.Ρει.8ιΒοΙ. Απο. θα'. ἰἱἱ 440.

ΠΕΙ. 677.. (νἱι1.νοτι·. 45. 47).[ οπ.ι.ΒΒ.

(Μι.) εκτ.()τι. Μοαιριι. αν.

- τιμ αγρφ 0τἰ9. ι. 186. ¦ 0111. τιμ Β.

- ανθρωπος · τις 1).

- πιολει (παντα) οσα ιχει (Β)1). Ι. Μι.

(ικα/ύ @τα Οτι. 8ι.Ρετ. (ΜοιτιρΙι.)

Οτο. ΙΜ. 890. (οτα). ἱἱἱ. ΜΝ.) (οπο.

παντα Β. Απο. Μ88. Οτι!). οι. ΜΗ.)

Ι :παντα οσα Εχει πωλιι ε. ΟΡ. το!!

8)·τ.ΗοΙ. Απο. Αχα. Οτἰο.ἰ. 188.

45. ανθρωπω ΟΠΕ τα. Οτί9. ἱἱἰ. 448».

45”. | στο. Β.

48. ιἰφων δι Β.Βιζν.Βἱο.ΒΒ. Ι.88. των.

α.ο.ο.(ε)!".Ιι.Ι. 8τττ.Οπ.8ιΡει. Απο.

πιο. (πιο αιιιοι·ι·ι ιιιτοιιιι ενω. 289).

2ο; ιἰιριιιν 9. ΟΡ. κι! ΜΜΜ.

Μοι:ιριι.

48

46. ένα νιιΙε.ι·.|ῖῇ". 8τττ.Ρει.8ι:ΠοΙ. Απο.

2201. Οτίο. ἰἰἱ. 440,. 801-(οί.ι).[οιο. Ι).

α.ο.ο.ο'.ιι.8ττ.Οτι.. £'νρτ.239.[ ?Μοιυριι.]

@οποια @τοι-ι.)

- πεπραι:εν 0τίο. ἱἰἱ. 4488. [ιπωλησεν Ϊ).

- παντα οσα] α Β. οιιοοι:ιιαιφιο α.ο.

ΡΑ. (Οοιπτιι, νιιΙ8. τα)

- ειχα] Μό. οι νεται.. @τοι-ι.

47. βληθειαο] βληθειοα ? Σ' οι τω. Β..

- συναγα·γουσν] ο·νναγουσο ΒΕ.ισυνα

παγουσο Δ. ' ο·υναγουσιν Ι..

Η. τιν ότι νιιΙ8. εἴ'. εχττ.(Ροι.)διΠοΙ.

(Μειοριι.) Απο. “οι” οτι δι πω.

(ελ/Γαλ. (5ντ.Οπ.)

-- αναβιβασαντες Β.:ΟΡ. ΜΙ. νιι!ε. ο!!

Απο. ¦ ανιβιβασαν Π. α.ο.ο.|._2].9'.λ.

Μαιο”. απο. Παω. αυτην Ι)Ρ.55.

α.ο.ε./Γ.ο'.λ. 8τττ.Οπ.διΡει. ' (.ῖοιιιι·ο,

Κοπή. νιι1ε. απ'. Απο. Βάι. τε”.

Ει:Ι. Μοιιη›ο. απο]

- "τι τον αιγιαλον και Β1)Ρ. το!. Με).

ο'.Ιι. ε)·π.(?τι.Ρει.8:ΠοΙ. Μοιοριι. Απο.

ι Βιιι.¦και "τι τον αιγιαλον Ο. Ι. νιι12.

ι:.πι.ο.. Οτιο.Ιιιι. Πι. 8590. ἱ οι”. και Ι. οι. 1

·- καλα] καλλιστα Ι). ιι.!ι.[Ρ.9'. Μα.

· ΑΠΕ.

48. εις αγγι, (Β.ΒΙΙν.αι τἰιΙ.)Ο.. Ι. 0,49.

Ηι.(454-.)456·.457Β. (αγγηα ρω Ιεο

ιιοοε Β εΧρτοειιἱι Ιι`οτι:ΗΜ.) · εις :αγγιιιι

9. Δ. το!. Οτίο. ὶἱἰ. 458',.:(αγια Ε. "για

ΟΦΣ.) | ως τα α]·για 1). ¦ εις αγγιιον

88. 'αν. 8ντ.()τι.

- ιβαλ-ον] εβαλαν-Ί). | εξιβαλλον Χ. |

ιβαλλον Αν.

49. αιωνος Οτίο.ἰἱἰ. 456.. ' κοσμου 1).

50. βαλουσιν αν). ἱἱἰ. 456°. ' βαλλουοιι·

[)"'Χ.

51. ουνηιι·ατι] *ριτσα λιγα αυτοις ο Ιη

σοι.ις <;. (1. τω. [951. 8)·τι.(Οτι.)Ρει.ιι

Πει. Απο. (οι ααα”. οποιο. ειναι

“ιἰἰεοἰριιΙἰε ειιἱε" @τοι-ι.) ' οιιι. ΒΕ).

δολοΙ. οτ. νιι18. ο.ο.ε.17]··· Μειιηιὶι.

απο. Οτίο.ἰἰἰ.457·. (οι νέα.)

- ταυτα παντα] παντα ταντα Η!.

- ναι] τῶι!. κυριε ς. Ο.τοΙ. ιι.ο.ι·.ε.!ἶ

..υ-ει. 8ντι.Ροι.8ιΒι:Ι. Πιατων Δια.

Οτἰο. Ι". Η. 554.. ' στο. Β.Βιζυ.ΒΙο.Π.

Ι. δο|ι.0τ. ναι'. στα. 8ττ.(:τι. εμ.

Ηιοι·. Βιιι.(Ριοπ.) Πι!. 8786.

 

Ι

43. ριπή! οοτι.ιια οι. ¦ κατα. οιιαιοικ1ι Η. ]

47. Δ (Η. Πιτ. ουι. Δια. ναι. ¦ 50. ΜΜΜ πιο·

ιη απο. ὶειιιο (πιο) Δια.

·-·-"ΜΜΟ-Ρ-ή--.-·-4-τ-

  

Χιν.

να”. ι

57”. 0.

Ποιο

·· .¦ Με". 6

χιτ.

' Η Πισω

. 'αι.





52. ι δι 8ττ.Ης!.ικι. δ.ι·.ῇ”'.υ'.|ι. (Μαι ο).

ν π

ΜΧ. 2. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

ν . .ιι . ~ . · οι· · · · ·8,:%'1,έ.” Ι£1`αί'. ὁ`δε.εἶ·ιτεν αυτοιι·,"Δια τουτο παο"γραμματευτ

ιεπἑἔι μαθητευθειι· 'τι, βασιλεια των ουρανων ομοια· εστιν

ΜΒ. . . | ' | ' Η

ανθρωπω οικοδεσποτΠ, δστιτ εκβάλλει εκ του θησαυ

ροῦ αυτου καινιὶ καὶ παλαιοί.

.μωρα-6. __ 92” @Καὶ εγένετο ὅτε ετέλεσεν δ Ίησοῦι· ται·

οι;" παραβολαι· ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν· “34 καὶ ελθων άι·

` ι ο- ο ι Χ .- -

την πατρίδα αυτου εδίδασκεν αυτους ἐν τῇ συναγωγρ
; .ο 4?

αυτων, ωστε ξέκττλήσσεσθαι|| αὐτοὺς καὶ λέγειν,

Π ιθ Ι ο ' αν ` ' κ ω , 1

“ως” ο εν τουτερ η σοΦια αυτη και αι δυναμειι·; ουχ
| Ω ε·- σ

οιἶτοι· εστιν 6 του τε|κτονοτ υιό” :ουκ| τ) |μήτηρ..

" ` ε ι ` ι Α
τ , αυτουφ λεγεται Μαρια” και οι αδελφοι αυτου ἱακωβοι·"

'0 Χ =ιΙ Χ ιι ι ι κ ο τ 56 Χ τ ο

και ωσηΦ και Σιμων και Ιουδα; και αι αδελ

Φαὶ αὐτοῦ ούχὶ πδισαι πρὸς ἡμᾶς εἱσίν; πόθεν οιἶν
σ πιο ' - 1 Α

έ αι __ τουτω ταυτα πάντα ; :'7 καὶ 9εσκανδαλίζοντο εν αυτοι.

·. . ; τ Χ ο .- ς .

”:3 ο, δε` Ιρσουι· ειπεν αὐτοι`ι·,: ουκ ἔστιν προΦήτξ·29 ιἴτιμο9
,- πιο ' .- `

;. έει μη εν το πατριδι *και εν το οικιοι αυτου. και ου

' | Α | `η· εποιησεν εκει δυναμειι· πολλα: δια την απιστίανφ

. σε·

αυτων.

ΚΕ' - 1 ο .- .. . ,Π. Έ] 03 υΕν εκείνω τω καιρω ή,κουσεν Ηρώδης ο τε

."Μιιι·.6·ιο-α | ` ' ` = "ι 2 ` 9 " λ

η." 95-99 τραρχηο την ακοην 1ησου, και ειπεν τοις παισιν
. . ~ , 4; ος ι ι ιΙ α α τ ι Χ

αυτοι, υτο9 εστιν ωαννης ο βαπττιστη9· αυτοι·

ααα”. "Αυ ΠΙΝ. Νεο οιιι

πιο εοι·ιἱιιι διιι·ιιιε ιιι ι·ειιιιο

αιοἱοι°ιιιτι σου". ι:ει ιιοιιιιιιι

μιιιι·ἰ ιιιιιιιιι.ι.5. ιιιιἱ μτοίοι·ι δε

ιἱιοε:ιιιι·ο ειιο ποια οι ταυτα.

·λ' ΙΞι Γ.ιι·ιιιιιι ειι οιιιιι οοιιιιιιιιι

ιιιιιεεοι “ΜΗ ματιιἱ›οἱαε ια”.

Μαιο Με. "ο". Μ Βι νο

ιιιιιιιι ιιι ιιιιιι·ιιιιιι ιιιαιιι δοοεοιιι

οσε ιιι ε]·ιιιιιἔοεα οοι·ιι.ιιι. κι οι

ιιιιι·αι·ειιιιιι· οι διοετοιιι.. Ειπα·

Με ειιριοιιιἱιι Μος ει τυποι?

'8 Νοιιιιο Με αει Βιβή ιΠιιιε?

Νοιιιιοπιιιι.ιιτ ειδε δἱειιιιι· Ματια.

οι "ΜΒΜ ειδε Ιαοοιιιιο οι Ιοιιορἱι

οι Μαιου οι ἱιιδαε? " Ετ. εο

ι·οι·ιιε ειδε ιιοιιιιο οποιοι αριιδ

οι” ειιιιι? Πιιδιι ει·Βο ιιιιιο

οι1ιιιιιι Βια? '7 Ιδι οοιιιιδαἱἱι.ιι

οιιιιιιιι· ιο οι). θα.» Μαιο αιι

ιοιιι .και ασ. Χου ειι ρι·ορἱιειιι

απο ἱιοιιοι·ε πιο ιιι ιιιιιτἱιι οιιιι οι

ιο δοτου σου. ” Εν. ιιοιι ως".

Μ τυπικα ιιιιιιιιι.ι οι·ορι.οτ ιιι

οι·οδιδιιαιειιι ιΠοι·ιιιιι.

'0.5.1, Πι Πιο ι.ειιιμοτιι ιιιι

.ιιιι Ηει·οδεε ιι-ιτιιι·οιιιι ι`ιιιιιιιιιι

Και. 2 οι ιιιι μια” ειδε. Βια

το: Ιοἱιιιιιιιοιι υ:ιριιιιιιι: ιρευ ευτ

ι 55. τιιιτονος] ιιι·ιιοιιι. .καμια α.ο]'Ρ.ο.. .

8)·τ.(:τι. (οδδ. ι.) · οιιι. να!! ς.ε.ί#Οτι-ο. ιιι.462°. Η. ΠΕΒ. 259”. Ευ.. ἱιι

Ρε. δἶ3'·'. 898.. αδ Βιορἱι. ἱ. ?28.

Απο. .ικα ' οιιι. Χ). 8)·ι·ι·.ετι.&Ρει.

Υιος. ~/!'·~ Μειιιρἱι. “ιιδδ. ιησους Ο. ;

ι

Ι

8)·ι·.Βοι.ιιι2. ; - ουχ ο·.Β.Ι3ιιυ.0.ι. 88. Η. Οτἰρ.ἱϋ.462'|. Ξ

- ιιπιν Βιαι.Ο. τα. ι λιγα Βιιη;.Β. . ιν. ΙΙ5°.2696. Εισαι Ρε.878<. Ε :ουν ι 57. Και ιν

Ι.ιιιι. :ετ. Ι). το!. Σια. αδ διειιιι. ι. 228. ' (Μ

- μαθητιυθιις] μαθητιυθη Β.

- το βασιλιια Βο. Ι.88. Κ. ε. Μετα”.

Ασια. .ειδ 0τίο. ἰἱἱ.459'. (458·.459.~):

ΜΜΜ, οποια. εν 1)”. (ΜΕ.) Ιτειι. -

287. Η”. 878.. ξ :ως την βασιλιιαν

ΜΒΜ ειπε ςιιιιι το!. ουχ οντος). :

- Μαριαμ Βιι).τοι. 0τἰο.ιἱἱ.462°.ἰτ. ΙΙΙ". ¦

269·,. ! Μαρια Ο. Σια. αδ δωρα. ι. 228.

(Οι·ἰο. ιν. 282€).

· - “κι” ΒΟ. 1.88. μια (εικοσι.) 5ι·ι·ι·.

Βίοι" ρἱι

ε. μπι. : Οτι.8ιΗοΙ.ιιιι;. Μειιιμἱι. Απο. 1. απο.

- ιιιδαλλιι] “βαλω ΣΕΟ. Σ προοιριι Ι. ιιι. 462.. Η. ΠΝ. Επι. αδ 8ι.οτιἱι.ὶ.223. (Μπα.

0"9· .ΜΒΑ πἱωσης ε:. μας. δ. δ)·ττ.Ρ:ι.&.Βοι.ικι.. 2. ουτος]

Δ.ι·ιιι.Ζοἱι. Ξιἱι.ῖ Ιωση 5. Πι πιο] Ιαιαν- ι

νης ΒΧΕΡ(Β'ιει.)ΟΜΒικιτΡΓ. 0ι·ιο. '

ιι. 282'.

56. προς ἡμιις] παρ' ἡμιν Δ.

- ιαπλιισσισθαι Βου(Ι.)ΧΔ. Ι. 83. (Ε '

Γ)0Εν. (ικπλησισθαι Ι..ΕΡ.) Ειισ.ιιι °

Ρα δἴ3'. ἱ ζικπληττισθαι €. Κλ.ἱο8.ι.

5

οι. ασ...] .μου 1. 1

, 52 Η.

0τίο.ϋἱ.46%. - ...η σαι. ιι. Μπι'

- τουτιρ] αδιἱ. πασα Ι). ΑΒΕ. Εντ. Πι - ταυτα παντα ως. Ι.88.Μ8.ιυΓ.Ειι.=. - αυτος

Ρε. 398.. αδ Βιι·ρἱι.ἱ.228 Φωτο., Οτἰυ. ιο Ρε. αν. παντα ταυτα ΠΙ.Χ.ΔΕΙ·` (αδ.)

ιιι. 462.'. Σια. ιιι Ρε. 37%'. ‹ινω.›οιιν. μια.›Οιίο.ιι·.269'·.Πι"]. (ουδ.)

- και αἱ δυναμη· Ευα. ιο Ρε. 893'.

ιιδ Μαι. ι. 223. στο. Ι. Ευα. Πι

Η. υπ.

57. ιι· αντιο] ως αυτον λ.

- Μπιτ] ληιι Ζ. ιΜο.ιιι.ιιι=.

- ΠΠΡιιιι-ι] Μαι. αυτοι· ?. Ο(ι·ἱιἱ.ἰιιΓ.)

Η

ιι·ιι. νιι.ἱ8. α.ι·!".,·9'.

.ι·οΙ. Χ”ιιις. δ.ι·,“Ρ.οΜ·ιι. 5_γτι·.()ι·ι.Ρει.

8‹Ηι:ἱ. Μοιιηιἱι. Απο. απο. Οιιο.ιιι.

·ι62".464(. ΙιτιιΕπι.ιι=ια 02.17.. 0τιο.

ιιι. ΚΠΡ.

Μι πιτ.. Μ. ιιιρι·ιι).

ί οιιι. ι.ιιτ. ΒΙ). 83. ιι.|ι. (Ο Μ

το οικια αυτου] σαι. Ι.. Ηατἱ.'

[οἱ. “πως ρτιιοιετιιιιιιἱι (να. ιιι.464).

58. την απιστιαν οτι!. Μ. 466€ | τας

απιστιιας 1).

Ι. πανω] ιιδδ. δι

. : Οοιιιι·ιι. Οτίο. Μια..

-- Ήρωὅης] ρτιιοιιι. ο Χ.

- τιτραρχης Βου. το!. δΙτ.Ηοἱ.ιιιε.

Ι). Β,τι·.οτι.οιΡιιι.

ι τιτριιαρχης (:ΖΔ. Μειιιρἱι.

ριιιειιι. μητι Ι). Μου.. Σ αιι

Οτἱο. ια αν.

- β(ΠΓι'ιστης] ιιιἱδ. ον (Τα. απιι·ιοα

λισα 1). παρισι. ι Ουιιιτιι, Ραμ-ς.

Βιτ)Ζ. τυἱ. σου. οι. 409€ 52!".

(λαο. οι. 52”.οντος Ε. ι.

51. οι ι·ιτι.ιιιςο Η. Ε Τὰ. "μια Δω.

ι. ιιιιδιιιι οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΙν. 8.

ται: τι τοοτιοἱο. οι ὶιὶοο νἰτιοιοο

οροτοοιιιτ ιο οο. ΜΜΜ Ηο

τσιλα οιιιιο “πιο”. ΙοΙιαοτιοπι οι

Βιἑ1ἔτ12ἔἔἰϊΠ1. Φώφη απο τῶν νεκι›3ῶν, και 'δια. τοῦτο αἱ δυνάμ.ειο

_ οι ο ο να - ε | Ι `

....2.8.ι...τ τουτο εμ . "ο οι. Βουνο απο(Η ἔΙωαννην εδηιτεν αυτον και εν η? Φυλακη απεθετο

οι. . : κ 8 | ` τ 5* ' "ἐξ" 8 'Μα δια Ηρωδιαδα την γυναικα Φιλίππου του αδελφου

Ίο

8 ο. αι:α6.

..οτ 4 .
αυτου. ἔλεγεν γαρ αυτοο ο Ίωάννητ, ουκ ἔξεστίν

.ΙΙ ο Γ ο ι Α οσοι εχειν αυτήν. ο και θέλων αυτον αττοκτειναι,Σ εφο

Ματ. ιι:;ιο. -

το ο... α ή!. βήθη τον ὅχλον, οτι οδο προφήτην αυτον εἶχον. 6: γενε

σίοιο δε γενομ.ένοιο|| τοῦ 'Ηρώδου ώρχήσατοή θυγοιτηρ
52 '- β'Η Ι ' Α , ` Μ Α · |

" τηο ριοδιαδοο εν τα) μεσα, και ηρεο·εν του ΗρωδΠ·
7 09 ο ο η οο οθεν μεθ ΞοκουΤώμ.ολόγησεν αυτ!). ι'ἱουναι ο · αι”

αιτησηται. η δε ·προβιβασθειιτα υπο τηο μητροι`

ο κ Ι | Φ ο χ | Κ `

αυτ”, Δω· μοι, φησιν, ωδε επι ττινακι την κεφαλην

:Ι | Α 9 ο. 9 ` Σ ` # ε `

δω ιοαννου του βαπτιστου. και λυττηθειο ο βασιλευ9

` `

Η· δια 'του;· ὅρκουο9 και. τουο5συνανακειμένουο ἔκέλευσεν

62 δοθηναι· 10 και ·πέ αι· απεκε οίλιο·εν μΙώαν ν έν
ιι μι ι ` · η

'- .'- ` τ τ η ` |Το το Φυλακι7. και ηνεχθη η κεΦαλη αυτου επιππινακι

| Η Α

και εδοθη τοο κοραιτίιο, και. ιἴνεγκεν η, μητρι. αὐτηο.

ιο -
καὶ προσελθόντεο οι μαθηταὶ αὐτου τἶραν το

- ι

*πανια | και ἔθαψαν *αυτου|| καὶ ελθόντεο οιπήν·νειλαν

ο.Πιςο.νιι. ωτα οι ροοιιιτ ια αιτ

οοτοπι ρωταω· Ποτοι1ιοιΙοπι ιικ

οτοπι Μπα οπι. ° Πιοοιιιιτ.

σήτα ΠΠ Ιοὶιο.ιιαοε. Νο" Με:

"οι Μοτο απο . Ει νο!οπο

Μοτο οοοιιὶοτο τἱπιοἰι οοριιιιιπι.

φωτ. .Μα οτορὶιοιοτο απο Μι

Ι›ουαιιι.. “Μι” Πο ιιιιιοπι πο

τιι.Πο ΗοτοιΙἰο “ποιοι Μο. Πο

τοι!ιο.ιΠο ἱο πιοι!ιο, οι Νασαι

ΗοτοιΠ; ' Μαιο απο ιιιτοπιοιιιο

ροΠἰοἰτιιο αει οι οιι" οιιοι!οιιοι

απο καποιον". ο.ο οο. ' Λι “Ια

ρτοοπιοπιια ο φωτο οιιο. 1.”.

ποιο. ἰοοιιιι, Μι: ιο οποσ οομιιι

1οιιοποιε Βορτἰιπο.ο. ° Η αοπ

ιτιοποιοο απ τα; ρτοριοτ Μπι·

"καποιο ιιιιιοπι οι οοο φα μπαι."

τοοοπιοοοιιΜ ἱι.ιιοἱι αοτὶ. Η πιἱ

οποιοι οι οοοοΝο.νιι Ιοιιιιιιιιοπι

ιο οατοοτο. " Ε: Μπηκα απο

αιμα οἰιιε Πι οιἰοοο οι “απο οτι:

ροοΙΙαο, οι τοϋ: τοοιτι Μαιο.

'2 Π αοι:οαοτιι.οο ι!ἰοοἰριιΙἱ οιι"

ωΙοτιπιι οοηιιιο οτ. οοροΠοτιιοι

Ποιο, οι νοοὶοοιοο οιιιιιιιινοτιιιιι

Και.

η , η

τῳ Μιτου.

 

2. αἱ δυναμη; ενιρνουοιν] ενεργ. αἱ δυν.

Μ. πιο” αι Μαιο" ο]ιιο @οποια

(ιναρνουοιν 1)”.

-- εν 0τἰ9.ἰἱἱ.52μ. ' στο. 2.

8. Ήρωας] ααα. τοτε Β. ¦ απο". (:1)Ζ.

το!. Οτίο.ἰϋ.469°.

- αυτον @τα ἱἱἰ.489°.|οια.Β._ύ".|ι. Οτ·ιο.

οι. "06.

- και εν το φυλακυ α·ιτιθιτο Β. πώ. |

και α·ιτεθετο εν το φυλαιου Ι. Οτἰο. Μ.

Η”. [ιν φυλαηι και αιτιθιτο 88. Οτἰο.

ΝΑΤΟ”. ' :και ιθιτο εν φυλακη 'δ.

(πατώ. νέα; ο.ι.·.|.1Ρ.9'. 8)°ττ.οτι..Ρει.

διΒο]. Μοαιρο. Απο. ] εν το ιουλακυ

Μαιο: Β. α(ιιτ τω. ο ιιρια.)ο.κ. Μ.

0τἰ9.ἱΠ.469°(υἰα.) | εν τν φυλακοΖ (ποπ. οι οιι. ο οριιι.ιο και ιθιτο ο. Γοτ

“ο” και αττιθετο.)

- το φυλακυ ΒΙ)Ζ. 1. Μοτο”. 0:49.

ἰἱι.469°.47Χ',. Ι "οπι. το ετ. ΟΧ(οίο).

88. τοι. Οτίο. ΝΑΤΟ”.

- Φιλι·κ·κον] οπι. Ι). πιο. α.ο.οό".ο'.λ.]

@απο θα!. Λία. ο.[.ῇ”.ρ'.|ι. Οι·ἰο.470!.

4. ουιι] ρταοαι. οτι Η.

- απο Πα] ιι:ιοτοτο Ποια! τιιἰ /!'..]οιΜ.

ἱο οκοτοπι 8νττ.Οττ.8ιΡοι.

5. οτι] Ντ" Β.ι::ι. (οοι·. ἰτι πιο..)

- ειχον] ιχον Δ. ] πιο. δοοαΜιο111 8”.

Οτι.. βιο.

8. γενουιοις δε γενομενοις ΒΪ)ΖΣ. (γινε

ιτιιιιν οι γενομενων ΟΚ.) 8τττ.οττ..Ρει.

8ιΒοΙ.αι.. Ποιο”. Απο. Δω. 'γενε

αιοις οι αγορινα; Ι. ¦Σγενεαιων δε

αγομενων €. ΧΑ. 88. ΕΟΜ8ιΠντ.

εντ.Βο!.πι8. (Μο: Ρ). ] Με οιιιοαι οιι

τιιΙἱο. (Με.) κι! οιιιτι οιινοιιὶποι οἰοο

παταω Ρ. : τιοιαΙο οιιιοαι “στο ο.

- της Ήρωιδιαδος Οτίο.ϋ.Μ^. ] αυτου

“Πρ-ιδιας Β(ἱτ.

7. μιθ'] μετ' Χ.

- οιμολογηαεν] ιιιιιοοεν Ζ. 85°τ.Ρου.

·- αυτο δουναι] δουναι αυτο Ι. Κ.

- αν Β!). 88. ] των 8. 02. το!.

- οπι.] ααα. ου οο Μπι.. (Μα: α). 22111.

8. δος μοι φησιν 1302. τοΙ. ναι. ο'. 8ττ.

Ηι:Ι. Μοαιριι. Απο. ] “στον δος μοι Ι).

α.ο.ι:ώ(!"·)··λ.Ι. δ)·ττ.Οττ.8ι.Ρει.. ΕΚΕ.

- οιι Βιμ] Μι!. ότι αυτην ηαιιηοεν ι - Μι] οπι. α.ο.ο!!'·%'.|ι. Μπομπ. |

ΖΕιιι.ιπ.α.

4. αυτοι] ρω: Ιωαννης Β.Βι.·|ι.Ζ (ιο απο·

Οοοιτα,ναΙ8. οι ΑΜ. Γοτ.(ειο)ο=. (Μαι ο).

κιν. το!.

οπο Ιοοο Β.Βιἰν.) ] Οοιιι.το, οι). 1. 88. ι - "τι πιναιι·ι ΒΟΖ. τοΙ.] οπι. 1).

το!. Σα”. το!. Οι·ἰο.ἱἱἱ.4ῖ'0<.

- ο πιο ιιιιαν.] σαι 1).

Ξ -- την] οπι. 1).. (ασκ του Ιιναν. Δ).

: 9. λυττηθιις Β!). Ι. α. ' :ιλυττηθη €. 0.

το. νιιΙε. |ι.ο.[[ΜΈ'.'ι. ενττ.0τι.Ρετ.8ι

Πο!. Μοτο”. Απο. ΣΕΦ. Οποιοι Ζ. ση.

9. βαοιλιυς] Μι!. ΠοτοιΙοο Μα. οιιο.

νιι|8.

-- δια] των δε ε. ΟΖ. το!. νιιΙα. (ο).

[9.. 8νττ.(Οττ.)Ρει.&ΠοΙ. ιδιοτητα.

Απο.]οαι. ΒΙΠΕ'. Ι. α.υ.#”'·'·ο'.|ι. απο.

·- και τους Μ. τοι. ναι. ενττ.Ρια.

&Ποι. ΜοπΙρἱι. Απο. ] και δια τους 1).

α.ο.ι:$ Μ οι. 8)·τ.Οττ. απο. @οι 21.

- ιῖοθηναι] Μι!. αυτο 1. 8νττ.οτι.ΕιιΡω.

Απο. Λέικ

ΙΟ. Ιιοαννην] τρτοοπι. τον ετ. 01). το!.]

στα. 1320. Ι.

Η. επι] "τι τοι Ι). ] ιν τιμ Ι.

- ηνεγκεν] ααα. οποια ό.ο./1Ρ.ο'.Ιι.

8ντ.Οι·ι. Μαη”. ] (Μισο, κι". 93.

νν. το!. (Ποιοι α.ε). ] Μι!. αυτην Ν.

Ω. προοιλθοντες] ιλθοντες Ζ. Οτίο. Μ.

..78-

- αυτον] ΜΗ. και Ε..

- ·ιττοιμα 1301» Ι. 38. 8]'".0Π.&Ρ8Ε.

Μοιτηι!ι. [Μαι 2.] Ι: σωμα ς. Χ.τοΙ. 8)”.

Ηι:Ι. (“οοτραο" μια. απο νοοιιιιιιΙο

Νο πτώμα οι. οι.ῖιιιι ιιιοοιιιτ). Μινι.

αυτου ΠΙ.. νιιιι:.()Ι. οφ ¦·,τι:.|ι.Ι. 8τττ.

Οτι.8ιΡοι. Μάι. Ι οοιιιι·ιι. 130. το!. Λικ.

α.ο.ο.. 8]·τ.ΠοΙ. Μοαιρο. Απο.

 

Η. ποιοι. οι. | 12. ι:οηιοο οιι" οι.
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-.ατ. -
`

--Τ

Έ το.
-_ ·ι-.

ΟΕ. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

"Παω-β 94187νΑκαύσας· 88 ὁ Ίησοῦι· 6ιὶνεχώρησεν ἐκεῖθεν

.οι .ε .Λευ-Β. 7 εν πλοίω εὶι· ερημον τόπον κατ' ιδίαν. και. ιιικούσαντει·

τ.Πα.τ.6:8ο-". οι οχλοι ηκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ απο τῶν πόλεων.

Η καὶ εξελθων* εἶδεν πολυν ὅχλον, ικαι ἐσπλαγ

°~ Ψ8α·"°· χνίσθη επ, αυτοιἶι·|| και εθεραπευσεν τουι· αρρωστουι·

παι·.8. ι.ειο. Ο __

μα αυτων.

°'9'88Έτ' ἶιτ 951ΐοψιαι· δε γενοι.ιἔνηι· ξ:ιτροσῆὸθαν|| αὐτῷ οι

4 Ι. ιι."ιιιθη·ι.:αι+ λεγοντει·,'π , Βρημοι· εστιν ο τυπου, και η

ωρα ηδη παρηλθεν· απολυσον τουι· ὅχλουι·, ι.,να απελ

51' θόντει· εὶι· ται· κώμα·9 οιγοράσωσιν εαυτοῖι· βρώματα.

16 6 δε Ίησοῦι· εἶπεν αὐτοῖι·, Ου χρείαν ἔχουσιν απελ

νε θεῖν· δότε αυτοΐι· ὑμεῖι· ιραγεῖν. 17 οι δε λέγουσιν

πιι;τω, ουκ ἔχομεν 6886 εἰ μη πέντε ἄρτουι· και δύο

18· ΗΜ ἱχθύαι·. 18 ο δε εἶπεν, Φέρετέ μοι *αδδε αυτούι·." 19 και

Ί! κελει.ισαι·"Ι πιο· ὅχλουι· οινακλιθηναι οι ττοῦ χόρτου||

' λ κ ` τ υ κ ` τ ο Ι ι

αβων του; πεντε αρτουι· και του: δυο ιχθυαι·, ανα

| Π ` ' ` : , ' || ` |

βλεψαι· ειι· τον ουρανου ηυλογησεν, και κλασαι·

ἔδωκεν τοῖι· μαθηταῖι· τουι· ἄρτουι·, οι δε μ.αθηται. τοῖι·
.υ 20 κ Μ Ι κ ι | `

οχλοιι·. και ειραγον παντα· και εχορτασθησαν· και
Ω ·- |

ηραν τὸ περισσευον των κλασματων, δώδεκα κοιρίνουι·

Ησαυ» ΩιιοιΙ :και ιιιιι1ιεεει.

Ιοειιε. εικοσι" Με ιιι τιιινιοιιια

ιιι Ιοοιιτιι ιΙοτιοι·ι.ιιιιι πιστευα”

οι απο ιιιιιιιιι.ιιοιιι. "Μαιο, εο

ι:ιιι.αο ειιιιι ιιιιι·ιι ριιιιιιιιτιιιι ιΙο

οινιιιιιιι.ιιι.ι. "Ετ @οτι- που

ιιιι·ιι:ι.ιιι ιιιιιΙι.ιιιιι. οι: ιιιιιοτιιιο

οι: οιιιε οι. ι:ιιτιιιιιι Ιιιιιιςιιιιιοι

ιιοτιιιιι.

'0 ( 'Πι ω νο-ιιιιτο ιιι:ιιιιιιι ίσκιο

ιιοι:οεοοτιιιιι. οι! οιιιιι ιιιιιι:ιριιΙι

οιιιιι ιΙἰοι:ιιιοι. Βοιωτια. σει Μουτ.

οι Μοτο ιιιιιι ιιταοιοτἱιι: ιΙἱιιι.ιιιο

απο”. οι. οιιιιι.οι ιιι οιιιιοΠιι

οιιιιιιιι Μα οσοι". " Ιοοιιι αιι

απο σου ου. Νου ιιιιιιιιιιι. ιιιι

Μαιο ιτε: ιιιιιο ΠΠ. του ιιιαιιιιιι

οιιτο. " Βοεροιιιιοτιιτιι οι, Νου

ΙιιιΙ›οιτιιιι Μι: "οι ιιιιιιιιιιιιι ριιιιου

οι δυο. μου”. "' @οι οι: αι.

ΔιΤοι·ιο Μου ιιιἱιιὶ 'πιο. " Β:

οιιιιι ιιισσιεοοι ιιιι·ιιιιιιι Δικαιο

Ιιοτο εαυτο Βιιιιιιιιιι. απορια

ιιιιιιιιιιιο ιιιι.ιιιιιιιο οι. ιιιιουιισ

ριιοιιιιιε, ωραια” ια ι:ιιιιιιιιιι

Μουσικα. οι [που οι “ο”.

άπειρου. ουσια. σωμα αιι

ιοιιι ιιιτιιισ. ='ΗΜ Μουσικοκι

πιο: σπιτιου οι ιιιιιιταιι ιιιιιι.

Β: ιιιιιιτιιιιι Μαιου”, ιιιιοιιοοιιιι

οοριιιιιοιι ι”ταςιιιοιιιοτιιιιι Μαιο..

 

Η. εθαψαν] ιθαψιν Γ..

- αυτου Βουνο. ια!. [ιιἰιιιιι 2.881'.

"αυτο του. τοΙ.(νιι!.Πιιτ.) [σοι. Δτιιι.

Η. ακουσας οι ΒΒΖΙα Χ. 88 (οι. τω.)

“τι (8υττ.Οτι..ΒΡα.) (Μοιιιριι.) οτα.

ΜΑΝ.. ιιιιοι:Ι οιιιιι "διοτι". νιιιις. ιιιιο

ΜΜΜ: “οι”. το.) | :και ακουσας 9.

- Ο. το!. 8ττ.Ηι:Ι. Δτιιι. (που.)

- ο Ιησους] οιιι. Ο.

- οι πλοιιιι] οιιι Γ. 8ττ.Οτι.

- ιτιξη 130!). το!. Οτιο.ιιι. 470. Ροδι

οι” οί'. | ιτιζοι ΖΕΙΣ.. 8,τ.ΠοΙ.αιε.

'πουτσο. νους. μια. το!.

- πολιιιιυ] πιο. οι. ο οιιιιιι1Ιἰι 8ττ.()τι.. ο.

Η. και Η] στο. Ο.

- ιΕιλθιιιυ] μου. ο Ιησους€. ΟΠΣ. τοΙ·

_|'.λ. 8τττ.Ριι..ΔιΠοΙ. @τα οι. 509.. ' οιιι.

Β!). 1. 88. νιιις. Μιά-ως'. Βυτ.οι·ι.

Ηειιιριι. Δτιιι. απο. [Μουτ Ζ0]. (μια

° που Ια. ο.) "και ιΞελθιιιυ ιιδιιι....και]

οι (οι) που α.ἰι.(1Ρ.) 5γι·.(.ῖτι.

·- πολυν οχλον σκοπο. Η”. 5094. |

οχλου πολυν ιι. 88. Σα".

- ιπ' αυτοις· Β.Βι:|ι.ΟΧΔθ. Ι. ΒΕΟΜ8υ

να 0ιιιι.ιιι.ιει=. [Μαι 2]. ' Σεπ' αυτους

ε. 83. κι. (-οΐς ια: 8ι.8).|ιπ' αυτον Η.

0τι9.ιιι.ουσι. [εναυτοις1.ι. [ πιριαυτιιιιιυ.

·- αρρωστους ()τιο.ιιἱ. κι.. 48”. 5094. ¦

αρριιιστουντας Ι).

Η. προιτηλθαν Β. 88. [τύποι. 21”. ι

Σπροσηλθου €. ΟΙ).ι·ο!. Οτίς.ϋἱ.475°.

476.. 509..

Η. ι.ιαθηται] °[ιιι1ιἰ. αυτου 9. 013. το!.

(Μια.) 8τττ.Οτι..Ρα.8ιΗοι. Μοιιιριι.

πιο. Οι·ἰς.ἱἱἰ.475°.476τ. | οιιι. Β.Βιι_ιι.

.ΒΙο.Ζ (οι Ποια:: ο απου). 88. ΙΜ. Δτιιι.

Οτίο. ιιι. 4818. 509.. [Μαι ιη.

- ηδη παρηλθιν ιιουιι.ι παρηλθιν

ηδη 2 (οι τω.) Ι. οτα. ΜΑΠΑ 5094.

(παρηλ.... Ζ).

- απολυσου] Μια. ουν ΟΖ. Ι. Μειιιιιιιι.

Οτιο.ϋι.4754.476··. 8_ττ.ΒοΙ.ι:ιις. Μοιιιριι.

ιΟοιιιτιι., 1301!. το!. Οι·ἰο. οι 48”. τν. το!.

- κιυμας] χιιιρας· Δ στη ρτιιεια.κυκλιιι Ο..

88. 8ττ.Πολ.ιιιι;. 8γι·.Βιιιι·. Δι·ιιι. Μα.

Ματ. οι Πιο.) ιι που Ιιιι.Ιι. 130211. τοΙ.υν.

Οτίο. ΜΑΗ". (478€) 48 Η. ' 01102 αυτοις

1.).

ΙΕ. Ιησους ΒΟΡΖΠ. το!. (Ευα.) 8.γι·.ΠοΙ.[

στα. 1). ιι. 87τι·.Οττ.8ιΙ.'ια. Μοιιιριι. Δι·ιιι.

που. (οι. Ματ. οι μια)

-- απο· αυτοις] φησιν Ι. ¦ οιιι. αυτοις

“οι Μοιιιριι. Διτιι.

- αυτοις Ψ] ρου'. ιραγιιν 1). ¦ Οοιιιτα,

στη. ιιι. αν.

17. λιγουσιν Βιο13Ρ. ι·οι.¦..ον (ιο. ειπον

ο. ιλιγον) Ζ [ιιιιιιΠ].

-· ιχοιιιν] -ιιιιιιιν ΜΚΟ.

Η. ιιπιν] που. αυτοις 1,.

- μοι Μι αυτους Β.Βι:|ι.Ζ (οι ο ιιιιαιιο ι

ι

Πιιιιοι.).

9. ΟΡ. το!. νιιΙς.Ο!. Σαβ. Δτιιι. οιιι.

μια). Πιο. ιιιιιιιιιιιο Δια. Πιτ. εγτι·.Ριι.

8ιΠοΙ. του. Ι οιιι.ιιιδι ποιοι). Ι. σ.ο.ι:.

Γ.ς'.ιι.

19.κιλευσας Β.(:Β].).". Οτίο.ιϋ.4ΐ9-. '

ιτιλιυσατε Β.'Βι.·,ι. | ικιλιυ[σιν] 2.

_ιιιιιιἰι οι. (Δια-679”. | κιλιυιι στα.

(οσοι. τισ-.ι

- τους οχλους οται.ιιι.ιτο·. Ι του

οχλον 1). (μια.) Δι·πι.Ζοτι.

- του χορτου Β.Βιἰυ.Ο.Π. 1. 83. Μια.

Βυττ.Οτι.Ροι.8ιΗι:Ι.τιις. Μοιιιριι. Δτιιι.

ΣΕΒ. Οτἰ9. Μ. 479.. 482.. 509'. Μο'. |

του χορτους :ιο [ι. ] :τους χορτους· €.

0.1). το!. εχτ.ΠοΙ.ι.1ι. [ τον χορτον Ι).

- λαβων] Νιτιιοιιι. και €. Ο..“Χ.π'.υ.

Μοιιιιιιι. Δι·ιιι. ! οι·ιι. Β(="ΒΙ.*ΣιΔ. Ι. 88.

ιιτοκιιουν. (Μια.) 8ττ.Ηι:Ι. ως.

Μπεν. [$γττ.Οι·ι.8ι.Ριι. του] (ιλα·

βιν Η).

- ηυλογησιν ΟΠ1.η.Ι. οτα. ιιι. (79'.

ΕΠΟ..! μια”. ι:. Β.ι.τοΙ. οιι9.ιιι.ιιιι.

- μαθηται] ααα. ροιιιιοτιιιιι ο. ατο".

Μοτο”.

- τοις οχλοις] τους οχλους Χ.

20. των ιιλασιιατων] ιιιιι. 8. α. [ πιω. ιι

οοιιη›ει:ι.ιι ιιοτιιιιι Βιιτ.0τι. (πιο: ιβ' Β).

88. [Μαι. [1]. ] ξιιοι αυτους ιιιιιι

8_τι·.Οτι. Μιιιιιιιιι. (οι τἱι:Ι.)

Η. ιιιιισοτειι.σ οι: οιιι Γ!. | Η. ιιιιιιι “Ιου ιιιιιι οι.

51





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΙν. 2!.

πληρειι·. ειοἱ δε ἐσθίοντει· ησαν ἄνδρα· οδσεὶ πεν

τακισχίλιοι, χωρὶι· γυναικῶν καὶ παιδίων.

00 226.” κ ι ν ο ν 4. ι ι η ι

· Και ευθεωι· ηναγκασεν τουο μαθηται· εμ

βηναι εὶι·+ πλοῖον καὶ προοιγειν αυτον εἱι· το πέραν,

Β(ΠΠΡ)(Π).

Ι.ΧΔ(θ).

1. 88.

ΒΡΟΠ8ΙΤ".-

52 κτ νέα

= "Βίαια ικα-5ο.

[Πο. 6:|8-9|. ·| Φ , τ ` .τ 25 χ ο Ι )

πι, εαπ· ου απολυση τουι· οχλουι·. και απολυσαι· τουι·
ν ι τ πι ' κ .Μ , ι Ι |

Φ Π Ἡ οχλουι· ανεβη ειι· το οροι· κατ ιδιαν προσευξασθαι.
ο ι : ι ·ο ι .- ι. ο

ο οψιαι· δε γενομένηε· μόνοι· ην εκει. “ το δὲ πλοιον ηδη

24. · · . : ε - -θ° σταδίο`υι· πολλουι·|ἀπο τηι· γω: ἀπειχει/| βασαι:ιζόμε_

ο Α ·; ι ε '

νον υπο των κυματων· ην γαρ εναντιοε· ο ανεμοι·.

2-3 | δ` .- Α κ ο η η ` ι ι '

τεταρτη ε ιρυλακη τη; νυκτοι· · ηλθεν προι· αυτου;

περιπατῶν ἐπὶ :τὴν θάλασσαν.|| 86 καὶ ὶδόντει· αυτον οἱ

μαθηταὶ ἐπὶ :τηε· θαλάσσηι·μ περιπατοῦντα ἐταροιχθη·

2'' Μιιιιιιιιοιι.ιιιιιιιιι ιιιιιοι·ιι του αιι

ιιιοι·ιιε ιιιιιιιηιιο ιιιιιιιι ι·ἱι·οι·ιιιιι,

οκοοριἰε Μαιο-πιω οι οποια.

πιω. Η Ει ιιι.ιιι.ιιιι ἰιιεειι αιο

οἱριιΙοε ιι=οοιιιιοι·ο ιο ιιιινιοιιιιιιιι

οι ρι·ιιοοοιιοι·ο οιιιιι "απο ιι·οιιιιιι.

ιιοιιοο ιΠιιιιιιοι·οι. ιιιι·ιιιιιι. Η Μπι-λ

Ει. απο” ιιιι·ιιο. ιιεοοιιιιιι ἰιι

ιιιοιιιοιιι οοιιιο οι·ιιι·ο. Μαν) νοο

ροι·ο ιιιιιοπι ωεω ιιο!ιιιι οι·ιιι Μ.

" ΝιινιοιιΙο ιιιιιοιιι ιιι ιιιοι1ιο

παπι ιιιοιιιιιιιιιιι· ιιιιοιιιιιιει οτι".

οιιιιιι οοιιιι·ιιι·ιιιε τοιιιιιο. Μ @μου

ιο. οιιι.οιιι ι·ιδιΒιι ιιοοιιο που οι!

οσο ιιιιιιιιιιιιιιε ει.ιρι·ιι ιιιιιι·ο. 'Η.

ι·ιιιοιιιοιι οιιιιι απο” ιιιιιι·ο ιιιιι

Ιιιιιιιιιιοιιι ιιιι·ιιιιιι ειιιιι. ιιιοοιιιοε

ιιιιιιι ιιιιιιιιιο.ειιιιι οοι. οι. 'παο ο.

Μοτο οιιιιιιιινοι·ιιιιι. "7 $ιαι.ιιιιηιιο

Ιοει.ιι Ιοοιιιιιο οει οιιι ι.ιιοοιιε. Πο
Ι 'Ι | Ι ι ` ο ` οι !

σαν, λεγοντει· οτι ι|ιαντασμα εστιν. και απο του Φοβου

Η Μ

εκραζαν.

ξἐλθεῖν πρόι· σε|| επι τα

29. και ήλθεν

π =ευθυι·|| δὲ ἐλοἱλησεν αὐτῶι· 6 Ίησοῦι· λε,

2ο»
γων, θαρσεῖτε· ἐγώ εἱμι, μη ιροβεῖσθε. αποκριθεὶι·

` εν . ε; ι

δε αυτοι ο Πέτρα· ειπεν, κύριε, ο συ εἶ, κἐλευσον με

.

υδατα. 'Η δε εἶπεν, Βλθἐ.π

κ κ ι κ Α | η ι '

και κατα/:Μο απο του πλοιου Πετροι· περιεπατησευ
, . __ _ ..
επὶ τα ἱΪδατα, ἐλθειν προ; του Ίησουν. “0 βλἐπων δε

ο ` `

Βετο ιιιιιιοιιιιιι: οπο ειιιιι, ιιο!ἱιο

ιιιι·ιοι·ο. 2“ΜΜΜΤιουροιιιιοιιιι

ιιιιιοιιι Ροιι·ιιε απο. Ποιιιιιιο. οι

ιιι ιτε. ιιιιιο πιο ι·οιιιι·ο ιιι1 ιο οιι

ροι· ιιηιιιιο. "Λι ιροο ιιιι. νοιιἱ.

Ετ ιιοοοοιιιιοιιο Ροιι·ιιο ου πανι

ι·ιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιι ευρω· ιιαιιιιιιι

οι νοιιιι·οι ιιιΙ 1οιιιιιιι. :ω "Με

πιο ι·οιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιι. οι

οιιιιι οοοριιιοοι ιιιοι·ι:οι·ι. ι:!ιιιιιιι

να ιΠοοιιο. Ποιιιιιιο. 8ιιΙι°ι.ιΠι πιο

Πιο. "Πι οοιιιιιιιιο Ιοειιιι οκτω
`

τον ἄνεμον ἱσχυρον ἐΦοβηθη· καὶ ἀρξαμενοι· κατα·

Α | ..ποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων, Κύριε, σωσον με. “πευ

Μ

Ή. ειναι Β.ιΟΡ. κι. ' ώς· 1)ΠΔ. |. 83.

ιι οπι. Η. Μια. (ο:ιο. .τα Μαι ο). @πιστα

ΒΡΩ. Μειιιριι. (να. ιιι. 478·..ιοοιιιι·ο.,

ά). 8)·ι·.ΗοΙ. Απο. του..

- γυναικων και παιδιων ΜΩΡΗ. τοι.

νιιιις. ι”. το!. ι παιδιων και γυναι

κων 1). Ι. Με. τοι. (Μαι ο). Μοιιιιιιι.

0,49. οι. αν'. (αν).

22. ευθιως Οτίο. ἰἱἰ. 480! 48%. | οπι. Ο..

8γι·.Οι·ι.

- ηναγκαοιν] *Μιλ ο |ηο·ους ισ. Ι.ΧΜ.

τοι. απο. (α.ο.ο!2.9'·,·Λ.) ' οπι. Βου

ΡΠΔθ. 1. 88. .απο ε,|ἶ_ῇ". 8,τι·.0ι·ι.Ρει.

8ι:ΗοΙ. 8ι·ι·.Ηἰοι·. Μοαιριι. Απο. που.

στο). οι. αν. 482..

- ραθητας] μια. αυτου €. Β.ιΡΧΕΓΚ.

α.ο.ε·.!'·.·ο·2· ο. ευ". οτι. Ρει. 8: Πο!.

Μοτο”. αν. | οιιι. ΟΒΙΙΙ.ΔΘ. 1. 88.

(;Μ8Πν. νοιε..):ι. .άι-αι. Οτι!). ιιι.

4808. .ατε-ι· (οικω).

-- εμβηναι] εμβειν (οἱο) Χ.

- ιτλοιον] τρωει". το π. Ο1):ΡΠ. ι·οΙ.

Οτἰ9 Πι. 480.'. 48”. 48201. ' ΟΠΣ. Β. Ι.

3.3. Λι°ιιι. Επι. 1).Ε. 448.).

- αυτον ΒοΩΡ. το!. τοις. τοι.

"και οι. 480... αν. 482€* Ειι.ι·. Π.Ε.

μου. | οι". Ι). α.ο.ο.(_υ".)··η'.|ι. Λι·ιιι.|

αυτους ΝΒ.

- απολι·ου] απολυοιι Η.

.)..2

22. τους ογλους] τον οχλον Ε". Διοτι.

Μ58. (Μου ε_ιτ.()ι·ι.)

28. και). ιδιαν 1).

- μονος] οπι. Γ.

24. ηδη ΒΟΡ. ι·οΙ. ο.ι.·.ο.η'.Ιι. 8γι·.ΠοΙ.

Βια. 118. 448€ (Μαι. Η). Ι οπι. 1).

νιιιι;. α,|ἱ!'. 87τι·.οτι.&Ριιι. Μοιιιριι.

Απο. πιο. (ι·ἱιὶ.Μιιι·.)

- οταιῖιους πολλους απο της γης απει

χω Β. $γι·ι·.Οι·ι &Ρ". Μοιιιιιιι. (εοιΙ

ιιιι!ιοι ο·ταιδιους ὡς ιικοοιπεντε ο σου.

τι. 19). Απο. (Βγι·.Πἰοι·. ιιοιιοι Μαιο

πιο! Ιοοιἰοιιοιιι μεσον της θαλαο·

σης ην 901.). το!. (Μπι. ναι.) 8)·ι·.Πο!.

ΑΜΒ. ()τἰο. ιιι. (480. 480* οι νία.)

ΙΙ”. ΟΤΕ”. (για. Ματ. νι. 4.7). ¦ ην εις

μεσον της θαλαοσης Ι). 8. (ην εν

μεοιρ της θαλ. Εκο. Π.Ε. ΔΟΝ).

- αν του] ο του Β'

25. τεταρτη ιτε ουλακυ] τεταρτης δι φυ

λακης 1).

- ηλθιν 1301). 1. 88. μια. 8γι·ι·.οτι.Ρει.

&Ηο!.πη;. Μοιι·ιριι. Διοτι. απο. οποιο.

(88ο (να). Εκο. 1).Ε. 99.4. ια Ρ.$.588°.

:_'απηλθεν π. Ο.(?)Π. το!. ε)·ι·.ΗοΙ.ιιιι.

- περιπατων] ιιιιιο προς αυτους 1).

"τ ρι·ιιοιιι. ο Ιηοους €.(: ΣΧ. ι·οΙ. α.υ.ο.ε.

_/,ΙΡ.η2.|ι. 8)·ι·ι·.(.'ι·ι.&Γοι. Λιιιι. Ευ.ι.Π.Ε.

02". (ιιιιιο πρ. αυτ.) ια Ρο. 588". | οπι. 130"

ΒΡ.Δθ(ναἰ.) ΠΠ!. εν. φοβο-και. 8)”.

Πο!. Μοιιιιιιι. ΣΕΦ. θα!). ιιι.ιιιοι.ινω.

25. επι την θαλαοοαν Β.Βο|ι. 1·Δο.ι. ()τία.

ἰἱἱ. απο. ' Σεπ". της θαλαοοης (3. 01).

το!. ει". ]).Β. 92'. ιιι Ρο. 588.. (της

θαλαοοη οι: Μ).

26. και ιδοντες αυτον οἱ μαθηται ΩΡΕΧ.

88. το!. 8)·ι·τ.οτι.1'οι.αΠο!. Μι·ιιηιιι.

(Λι·ιιι.).Ει.Ιι. οἱ δε μαθηται ιδοντις αυτον

Β!). (_|ζ) να!. Ματ. τι. 49. | και ιδοντες

αυτον ‹ιο.ιιι.ιιιιι) Ι (ιιι μια») Ι.ιιιι. οιιο.

τι): εαν. |).Β. 92°. (τω. Ματ.)

-- επι της θαλαοοης Βου. Ι. 88. Ενα.

.Π.Ε. 924. 440. ' $ειι·ι την θαλαοοαν

ετ. ΡΜ). το!. (οπι. ι.)

- ττιρατατουντα0!)Ρ. το!. (μια.) τι: το!.

οι το!. · ιιιιιο "τι τ. θαλ. Β.Βι·|ι. 88. ο'.

8_γιτ. Οτι. Για ιι: ΠοΙ.. Εν.. Ι).Ε. 92".

(τω. Ματ.) | οπι. ο. Εκο. 1).Ε. “οι

27. ευθυς Β!). ¦ :ιυθιως Ξ. 0. το!. (Μαι.

1,.) Σια. Ι).Ε. τον.

- αυτοις ο ιηοους ον. ι·οΙ._|ἱ 8)·ι·.Πο!.

Λι·ιιι. .και ο |ηοους αυτοις 1.3. ' οπι. ο

Ιηοους 1). 17''. δι·ι·.Ωι·ι. Μοιι·ιιι|ι. Βια.

ΜΒ. 446€' ιιιιιο ιλολ. (Μπι.) 8)·τ.1'ιιι.

- Οαροειτε (να. ιιι. 485”. ¦ θαρρειτε Η.

28. αυτ‹ρ ο Πιτρος “την Ο(1))!.Χ. Ι. το!.
 

22. Ει. ιιιι..·ιιιιιι οοιιηιιιιιι .Νικαια (Η. | ιι:ι.νιοιιιτι

Δια. ι κι. ιιιιροτ Οι. ι το. οι. ι 28. οι! να "απο

οι. ι ου. ιιιοηςι ιι.





4. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

7 . .22. .0.

¦.'.Ε63..Ψ
'απατα.

.ΚΑΙ-..Εσυ ρνβ

[ίλθόντες] .

:σα

.~:“ “τι

β

θα” δε 6 Ίησοῦτ ἐκτείναι· τὴν χεῖρα ἐπελάβετο

αὐτοῦ, και λέγει αὐτῷ, 'Ολιγόπιστε. εἱι· τί ἐδίστασαο ;
Ι ι :- ' Α ο ο

32 Και $οἱναβαντων|| αυτων εις το πλοιον εκόπασεν ο

ν 38 ε ι ο ο τ τ Ι Ι

ανεμοι" οι δε εν πρ πλοιτρ ελθοντεο προσεκυνησαν

αὐτῷ λέγονται, ,Αληθῶτ θεοῦ υὶοι· εἶ.
τ .ο . '

97 'Β και διαπεροισαντετ τ]λθον ζεπι|| τὴν γην ειι`||

Γεννησαρέτ. 8" και επιγνόντει` αυτον οι ἄνδρα· τοῦ
| , | Ό | η Ρ' ` |

τοπον εκεινου απεστειλαν εκ ολ ν ν πε ι ω ον
, η `

, | ` , .- Ι Α

εκεινην, και προσηνε·γκαν αυτιρ πανται· τουσ κακωι`
"- ι | 0'ἔχοντα· “ψ και παρεκα.λουν αυτον Ϊνα μονον αψωνται

τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱιιατίου αὐτοῦ· και οσοι ήψαντο

Μπα ιπιιπιιιπ ιιρπτώιοπάἰι οιιιπ,

οι: απ ΠΠ. Μοαιοπο πω. απατα

ιΙιιοἱιιιαι.ἰ? " (Μια) Ετ οιιιπ τιτ

οοπιιιεεεπι ιπ πιινιοιιΙπιπ. παραι

ι·ἰι νοπιιι8. " οιιι ιιιιιοτπ ιπ πα

πιω.. ι:τιιπι "παταω οι ωστο

νοι·ιιιιι ειιιιι απατα”, Υπο αι...

(ια οι.

Μ Ο”. ,ο Ει οιιιιι ι:τ.ιπείτοιαι

εοπι. νεποτιιιιι ιπ ιοττιι.ιπ Ποπ

ποειιτ. 1:15: οιιπι οος:πονιιιοεπι

οιιτπ ναι Ιω πιω... τιιιαοτιιπι πι

ιιπινοται.ιπ το;;ἰοποιιι ιΠιιιπ. οι

οριιι|οτιιπι. οι οτπποε ιπιι.ιο ται

Ι›οπι.εο. Μπι τοΒιιοαπι οιιιιι πι

το! πιπιιτιιιιιι νοειιιποπτ.ι οι”

ι.ιιπροτοπιι οι αιιιοιιιπαιιο ιού

Ι;οιιιπι ...να πιω ειπα.

διεσώθησαν.

'Η. κιν Π

"Κοινω-απ. ·:

Ή· τί καὶ ὑμεῖτ παραβαίνετε

828] ΜΜ- τι)ν παράδοσιν ὑμῶν; ο

οΕπ.ιιι:ι·.·.

98 Η Τ Ι | Α Ί ”
οτε προσερχονται πρ ησου

ι 2 - κ ει ν τ 2 ι

σολυμων Φαρισαιοι και γραμματεια λε·γοντεο, Δια

τί οι μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν

πρεσβυτέρων; οὐ γαρ νίπτονται ται· χεῖρατ [αὐτῶν,]

ὅταν αρτον εσθίωσιν. “3 ο δε αποκριθεὶι` εἰπεν αὑτοῦ. Δια

] ἔντολι)ν τοῦ θεοῦ δια

γαρ θεοο ξεἱπεν||6 °Τι1α.οι.

τον πατέρα' καὶ τὴν μητέρα· καὶ ί1.0 κακολογῶν πα

τ

Κ

την

.ιι

, Κ 2

απο Ιερο
|(Μ»··)'Ι'ιιιιι: ιιι:οοιιιοτιιιιι το

παπι πο Βιοτοεο!)·ιπιε και»...

οι Ριπιτιοαοι πωπω, 'Ου-το

ιΠε.οιριιΙι και ιταιιοετοιιιιιπιιιτ

ιτιιιιιιιοπεπι τοπἱοτιιπι? ποπ

οπιιπ Ιιινιιπι ιπιιπιιο πιο.. οιιιιι

ριιποπι τπιιπιιιιοιιπι. Πωσ αιι

ιοιπ ταεροπιιοπε ιιιι ΗΜ., @απο

οι να: ιταποετοοιιπιιιι τπππιιιι

ιιιπι πει ιστορια ιτιιαιιιοποιπ

νοιιιτιιιπ? Νιιτπ ασια Μπιτ. 'Πο

ποτιι ριιιτοιπ ιιιιιιτι οι τπιιι.τοιπ.

οι, οτα πιιιιι: ΜΜΜ: μια νο!

 

πιω Ρ.) ο!! '·'·ρ'.λ.8ττ. Πει. Λτι:ιι.

Ε... ].).Β. Η". (Ι).0ιπ. ὁ) | ο Πιτρ.

· απ. αυτο: Β. 9'. 8ττ.Ροι. ΜιιιπρΙι. ] ὁ

Πετρ. αυτ. απ. 88. 'οιπ. αυτῳ Δ. νιιΙ8.

ιι.ο. πω. [8]·τ.Οτι.]

28. με Ειιτ.1).Ε. Η". ] μοι ΟΔ.

- ιλθιιν προς αι Β.ΒΗν.ουΔθ. Ι. 88.

(Μπι Γ.).4ιπ. Ι.ιιιι.το!. 8νττ.Οτι.Ρει.&Ηι:Ι.

Χωρα. Λττπ. ακα.. Εν... 1).Ε. 92%]

γ :προς σε ιλθειν ετ. ΕΚ. το!. νιι!ε.(:Ι.

29 .ι οι] πιο. Ιηαους Η. ε)·τ.Ρει.

·- Πετρος] ]·πτιιοιπ. ο. ς. Ο. το!. ' οιπ.

ΒΕ). Εκ... ]).Β. 92". (Μπι. Ρ).

- ελθαν Οι). το!. Οια. ΜΑΝ!... τι'. (0.

ΙΩΝ-αι ηλθεν Β. 8]ττ.(.:τ8. Αππ.]οι νι:

ιιιαιι ΑΜ. (Μπι Ρ).

80. ιαχυρον] οιπ. 83. ΜΜΒΡιι.

·- κι] οιπ. Ι.

8!. ο1τμτους] οιπ.Β.. ] οιπ. .ι Β.

82. αναβαντων αυτων Β!). 83. 0τἰ9. πι.

483.. ] Σιαβαντων αυτων ετ. οι). το!.

Μ. ιλθοντις ΠΡ.ΕΧ. 38. το!. (ΙΑΝ.) ΒΙΠΕ

οτι.Ρα.διΠο!. Αττπ. ] οιπ. 110. 1.!".

Μοιπρὶι. πω.. (Οτἰα. ιιι.αισι.) (οἱ δι ιν

τ. τλ. πι Ο ιι 2. ιπιιιιιι παπι: Μ Ο. π.Ι.)

_ θιου ναι; ει Β.ιΟΡ.ται. 0τἰρ.ιἰἱ.486”.(Μν)

ΜΒΜ θιου οι συ Η. @απο ειπα αν).

Μ. "τι την γην Β00.ι. 83. ] :εις την

τιν τ. Ρ. το!. Μιιιπρ!ι. Λτιπ. σήμα.

“οι ατι. 502... η αι. ως" ΒΒΔ. :κι

8)τττ.Οττ.&ΗοΙ.(οι πια. Οταεα). Λττπ.

'Οοπιτιι. π. ΟΡ.τοΙ. 8)·τ.Ρει. Οτι9.ιιι.

488·.502).(νιιΙ.Ματ.) Η ιπ ιοττιιιπ (πιπ

ιιιιιι) Σπα. απ.. (ω ι.οττπιπ ο).

84. Γεννησαριτ Β.Βο|ι.Βἰο.(: 1. 88. 8... 8ττ.

Ποια Με. (;ι·αει·ε. Ατιπ. ] Γινηοαριτ Β.

ΒΙΙν..|. Οριο. κι. 487€'. 502". (Γενιααριτ

0τιρ. Μ.ιο:ι·.ων·.)] Γεννησαριθ ΡΧΕΟ

κιιυν. (ΜεΙπωι.)] τ.........σωτ.9=.

Ζω] Γεννησαρ Ι)..Λοι.α.ε1,".8νττ.οτι.

ο”. Ηἰἰ.684°. (Οοποοιιτ πιατα. ἰι.ι:.

Ρα.) | Γεννησαρατ Η'. (θοπποειιτ ιι.)

85. επανω] πιω. οι: Μοτιινοτιιπι. σπιτι α.ο.

ε!"·'· Πέ!. 680'.

88. ινα] αιω.καν 1.38. Οτία.ιιι.480°.48μ.

- ιιψιιινται] αψονται Χ. 1. Ε.

- του Ρ] οιπ. Δ.

- όσοι] ...ια αν Ο.

Ι. προαιρχονται σκακι-ων. οι!. (κά

Μπα ιιι εαπ. απο. απιρχονται) ] προ

ιρχονται 1)..

- τα: Ιηοου] προς αυτον Ι). Μιι.(0Χ0..β)

/Ειἱι. Πει. 084'. ] αυτι!» Ι. ()τίρ. πι.

487ω· ' Οοπιτιι. οικω. οι νι·. το!. [

- απο] τρωω. οἱ σ. (31). τι:Ι. ] οιπ.

ΙΙΙ). Ι. Οτἰρ. κι. “ΤΜ”

- φαρισαιοι και γραμματα;; 131). (Ι). 33.

ε. 8)·τ.Ριι.. Μοιππιι. Μπι. Οτι!). κι.

487."·· ] .Σγραμμ. και Φαρ. €. ΟΕΜ'

(Μια.) $χττ.0τι.&Πο!. ΖΕιἙι. Πι!. 684€·

(απτο απο Ίερ. Ι. α.ὐ.ι:./ἱΓ.ρ'. 87ττ

@απαιτει τα!. ] Οοπιτιι, νιιια..

ε4,".98. (ΜΜΜ. Δττιι. απ.. οτι...)

2. αυτωνουΒ το!. (ΗΜ.) ] οιπ. Β.ΒΙΙν.Βα:.

Δ. Ι. /:9'. Αττπ. οτα.. πι. 487-. ιν. Η”.

8. αυτοις] οιπ. 1.). ο.

- παραβαινετε] παραβαιναι Β. ] παρα·

βενιται 1,.

4. απεν Β!). Ι. (μια.) 8)τττ.οτι.διΓ.8.8.:

Ποια". Μι:ιπρἱι. Λι·ιπ. πω.. Ικα. 288.

Πάπα. (πρ. Βρἰρἱι. κκιιὶιἱ. 4). οτι!). ια.

489.. ] :ενετειλατο λιγων ετ. Οι). το!.

1. (....λιγων πιο. Θ). [5γτ.Ηι:Ι.ι.κι.]

- πατερα] μια. σου €. 01. 88. ΚΕΠ).

Δια. ααα/Γρ'. 8)τττ.0τι..διΡοι.8:ΗΜ.+

Μοτπρὶι. Λττπ. (ΜΜΜ. Οτἰρ. ιιι.ιοο·.

αει!. πι. υπ!. ο να. Τακ.) να'. Ματ. υπ. 10.

] σαι. Β.Βο|ι.0°Ι)ΧΔθ. 1. απο”.

νιιΙα.(.'Ι. Για. Παπ.. ε.!”.ρ'. 8)·τ..Βο!.τ

Μι.. [και. 288. Οτιο.ιιι.·890-.

-- ρητιρα] πιω. σου α.υ.ο$ 8τττ.οτι..8ι:

Ρετ.. Μοτπριι. «να. πι. 4.89.. κι..! απ. ο ν.

Τοει.) | Οοιιιτα, Μ85. νιι!8. αΙ|Μ·ρω·

δττ.ΠοΙ. .και Παπ. οπ.).ιιι.ιοο·.

- ή μητερα] οιπ. α.

 

3-1. “σπαει” (Η.

4.. οτα. ταινια οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. τον. 5.

Β Ο Β [2]. ( "Α Ι | · Ι . 5 ο το ι τ

1.1Δ(θ). :απο μητερα θανατου τεΛευτατω υμειο δε λενε",

1. 88. οτ αν απο τω πατρὶ τ) τῇ μητρὶ, Δωρον, ο έδινε ἐμοῦ
ικ2τιοιιιιουτ. , .- σέ' , ` Σ ') ν ι ι ο ο ο ι

ο. [η του μητερα ωφεληθρο, ου μη τιμησει τον πατερα αυτου η την

' - ε ι .- ιι .ΜΜΟ μητερα αυτου, καὶ ήκυρώσατε *του λόγον|| του θεου

` ` | Α Λ

δια τηιι|παραδρσιν ιΞμων.Δι7 ὑπιικριταξ, καλου; 2επροφή·

τευσεν περι υμων Ησαιαο λε·γων, 'Η 0 λαος αυτος'

'αν Ι- 0. Οι. '

τοις χειΛεσίν με ταου.ι, δὲ καρδία αυτων πόρρω απέχει
, οι. .

απ έμου· 9μοἰτην οι σέβονταί με διδάσκοντες διδα
! -

σιιαλιας, ἐντοἰΛματα ανθρώπων. 10 Καὶ προσκαλεσοἰ
μενω· τον ὅχλον εἶπεν αὐτοῖο, ἰΑκοιἰετε καὶ συνἰετε·

11 ου το εἰσερχόμενον εἰο το στόμα κοινά τον ἄνθρωπον,

αλλα το έκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματοο, τοῦτο κοινά
` # 12 ς τ τ `

τον ανθρωπου. Τοτε προσελθοντετ οι μαθηται

, Α 8 | Ι( 9 Α '9 ο! ο ο- ο !

αυτου λεγουσιν αυτοι, Οιδαο οτι οι Φαρισαιοι ακου
`

σαντεο]Τ τον λόγον έσκανδαλίσθησαν; 613 '

'Βο.ο9:ι8.

ρνε

Η. οἱ[μαθηταἱι

6 αυτου] 1

Β:: ο δε απο
9 .ο

κριθεὶο ειπεν, Πασα Φυτεία θα οὐκ έΦύτευσεν ο πατήρ

.ΕΠ-6:39 ρε? μου ο οιἰροἰνιοο, έκριζωθήσεται. Μα ετε αὐτούτ°

Η. [τυολιιΐυ]-Ί ”τυφλοί εἰσιν οδηγώ” τυφλων· τυφλά· δε τυφλὸν

ο λ ευ ' .

ρ:ζ έαν ὁδη·υρ, οἰμι¦ιοτεροιπ εἰο βόθυνον πεσουνται. 15 απο·

κριθεὶο δε ὁ Πέτρα· εἶπεν αὐτῷ, Φροίσον ἡμῖν τὴν πα

τιιο.ιτἱ. τιιοι·ιο ιτιοτἱοιιιτ. "'08

ιιιιιοιιι οιοἰιἱε. Ωιιιοιιιιιηιιο ωχ

οτιι ματι νοΙ ιιιιιτ.τι. Μιιτιιιο

ηιιοιιοιιιιιηιιο ο". οκ πιο πιο ιιτο.

ιΙοτἰι. σοι που ἱιοτιοτἰιιοονιι Ρη

ιτοιιι οιιυιιι ιι.ιιι. ιιιαιτοιιι: οι ιτα

ιιιιιι ίοοιειιε ιιιαιιιιιιιιιιιι .κι

ρτοριοτ ετοιἱἱιἰοτιοιιι τοοιτιιιιι.

] Η:ηιοοτιιιιο. Ιιοιιο ρι·οριιοιιιι·ιι

ι.ἱο να”. Εειιιο.ο ιιιοοιιο. " Γυρο

ἱιιο Μο “απο πιο ἱιοιιοτοι. οι›τ

ιιιιιοτιι οοτιιιιι Ιοιιιιο οοι ο πιο:

“Με οιιιιου. ιιιιιοιιι οοἱιιιιι πιο

ιιοοοιιιοε ιἱοοιτιιιιιο οι ιιιιιιιιιιυ.ιι

ἱιοιιιιιιιιτιι. Η) Ει οοιινοοιιιιε οι!

ιο απο σου οιο. Λιιι1ἱιο οι υι

ι.οΠοειιο. '' Νου ιιιιοι! ιιιιτιιι ἱιι

σε οοιτιιιιιιιιο.ι ἱιοιιιιιιοιιι ι ουιἱ

ηιιοι! ρτοοοιἱἱι. οκ στο. ἱιοο οσοι

οποιοι. Ιιοιιιιιιοιιι. ""~”·")·)

'Γιιιιο ιιοοοιιοιιιοε ι1ιτ.οιριιιι οιιιιι

ιΗ›ιοτιιιιι οι. υπο ιιιιια Ι'ιιιιτιειιοι

οιιιιιιο ι·οτἱιο ιιοιιιιιιοΗιοιι οιιιιι?

Η Λι. Πιο τοεροιιιἱοτιο ιιιι. Οιιιιιιε

ι›Ιοιιιοιιο ιιιιιιιιι που μιιιιιιιινιι

μποτ ιιιοιιιι οιιο!οιιιιο οπου-οιο

ι.ιιτ. "("··'~) 8ἱιιἰιο Νοε: οιιοοι

ειιιιι οικου οιιοοοτιιιιι. Οιιοοιιο

ιιιιιοιτι οι οοοοο “οποιοι ρτιιο·

ικα.. πιο!» ιιι ίω·οαιιι οιιιιιιιιι..

"μπω Ποοροιιιἱοιιε ιι.ιιιοιιι Γο

ιτιιο ακα οι. ΒιΙιεοοτο ιιοἱιἱε

 

5. αν] εαυΒθ.88.8. 0τἰο.ἱἱἰ.49μ.]δ'ανΒ.

- απο] οιιι. 8ττ.Οτι.. (τοι “και οποιο

ιιιιἰοιιιιο ματι ειιο οι τιιοι.τι ιιιιοο).

- ο εαν Οτἰο.ϋἰ.491°. 498..ιι) δ' αν Β..

| ο αν Β'. Ι.

- "Ι.λ,'8,)ς] ωφελης Ο.

6. ου μη] °[Ρτοοιιι. και 9. ΒΧθ. τοἱ. Β.

νιιἱε. ι.·ω 8_γττ.Ροι.8ιΠοι. Δτιιι. · οιο.

ΜΒ. Ι. 88. α.ο.ε.ΙΡ.9'. 8)·τ.Οττ.Μοιιιριι.

Βια. Η”. οποιοι. ΑΘΗ). Οτίο.Ιιιι.

84!...

7. επροοητευσεν ΟΒΙ... Οτἰο. ἱτ. Η”. ι

ι;προειρητευσευ π. Β.τ).ίθ. το!. (προ

ρητευοεν Δ).

- περι υμων Ἡσαιας] 'Πα. περι υμων

88. Κ. σου" ρτορἱιοι.ιι 8.τττ.Οτι.8ιΡει.

Μοιιιρἱι.)

ὁ λαος ουτος ΒΒΒ. 88. Σουι. απο!)

$υττ.0τι.διΡει. Μοαιρἱι. Απο. ΖΕιἱι.

σου.. Ποιο. οι! Οοτ. ι. 16. Ρω!εοι. Οσοι.

461. οτι... ιι. 728.. ἱἱἰ. 49%. (ιἱἰεοτιο) ιτ.

Η). του οχλου] των οχλιιιυ Δ.

Η. ου] Μι!. παν Β.

- ειοερχομενου στο..υι.ιοι··.ιου.ιουε·

(ειοερχομενα. ΟΙουι. 175.455.) | ιρχο

μενου Β.

- ιιοινοι Με] ιιοινωυει Β.. (2". οοιιιιιιιι

Μου.: ο) ' οσοι”. Η. σου. υπο.

- εε] απο 88.

- τουτο] εκεινο Β. ' στο. σε!)

-· τουτο ε·οινοι του ανθρωπου] Μ". Ι.

- τιμησει Β.ΒοΙι.ΟΒΔθ. 1. 88. Ε'. Οτι!).

ἰἱι.49 Η. ι ; τιμη” 3 .Ι.. το!. ἱιοιιοιιιὶοιιοιι

νιιΙ8. οι. -οο.νιε Δυι.α.ο!"· Ιιοιιοτι

Βοαι ο. Ιιοιιοτονιι. ο.

- αυτου μια πατερα] στο. Ι. Οτι!).

- η την μητερα αυτου (ΗΒΗ). το. τους.

(ιμΠτι·φα·).(ο. 8)·τι·.Ροι.διΗοΙ.

Μοιιιρἱι. Δτιιι. που. ο,... οι. 49”.

1 οιιι. Β.Βι!_υ.ΒΙο.Β. α.ε. 8γτ.Οτε. "αυ

του] στη. 88. Δια. απἰ'.ο'.ἱ.

Η”. Οι·ἰρ. Ιιιι. ἱἰἰ. 84". Βια. ἱιι Ρε.

478.. οι; οτι. Μαι ο. 75. Το". οι”. Μοτο.

ιν. ιι. 6'υρτ. ιιο, πιο. Μι..οοοε.ι

·ι·ρταοττι. εγγιζει μοι οι πιω. τιμ ιττοματι

αυτων και π. ΟΧθ. το!. _|ὶ Β›ιτ.Ηοἱ.

(παρέθετο ρητου απο του Ἡο·αῖου.

υπερ αὐταῖς λέξεων οἰἱτως ἔχει, καὶ

εῖπε κύριος. ἰγγἱξει μοι ο λαος οιἱτος

ἰν τα] στόματι αυτόν. καὶ τα απο·

καὶ προεἱπομἱυ γε οτι ουκ αὐταῖς λέξεων

αυέγραψευ ο Ματθαΐος το προφητικόυ.

(Βία. ιιι. 492€.) ' ὁ λαος ουτος εγγιζει

μοι ι.ατιιιιιιι Ι. ] μοι] με. ουτος] οιιι.

Δ. ουτως Β..

(Πο Μο οἱιιιιειιἱιι ιιἱιιιιιιο εἱἱοι θεια. ι.

του. Ποιον!. απο. που.)

12. προο·ελθουτες] πιω. αντιο Βλπ.. @τι

Πο!. Μοτιιρἱι. (8)·τ.Ρει.Μ8.)

- οἱ μαθηται αυτου] σοι. αυτου ΒΒ. |

Οοιιιτο.. ΟΠΠ). το!. τν. οιιιιιοο.

- λι·μουσιν ΒΒ. Ι. 88. (_!|.'.) @τι-ποτε.

οιΡει.. Απο.) 1 ειπαν €. σου. τοι. (Ειπε.)

διτ.Ποἱ. ΣΕΦ.

 

- του λογου ΙΙΙ). α.ἰι.ε.ιἶω° 87ι·ι·.0α.Ρει.

8ιΒο|.τιιι.τ. Μοιτιρἱι. Απο. που. Ικα.

288. (Βία. ιιι. 4904. Επι. Πι Ε8. 448.. |

του νομου Ο. Ριοἱοιιι. (ιιρ.Πριριι.ιιιαιιι.

ι). ] Στην ευτολην ετ. Ι.ΧΘ.τοΙ. νιιΙΒ.

εως'. $1ιτ.ΗοΙ.ιιιι. Δι·ιιι.Μ58. (στο).

οι. 690.). Οτίο. ΙΜ. ιιι. ΜΝ.) νία. Με”.

πιο. (στο. την Δ).

- απεχει απ' Οι·ἰο. ιι. 728- (ιιἱιεἱειιι ο

Το". εοροτιιι.ιιιτι οει. Φορτ.) ¦ εστιν απ'

Ι). (οει ο. πιο μου.. Πι!. Μπιτ.)

9. με] οιιι. Δ.

- ενταλματα] οι πιοιιααι.ο Σια". (οδο. ο.)

- του λογου] οιο. Κ. Μάι.

Η. ειπεν αυτοις Δ.

Η. αιρετε αυτους ΒΟ20. τοἱ. ου). ἱἱἱ.

4988. | αιρετε τους τυφλους Β.

- τυφλοι ειιτιυ υι=ηγοι Β(Π)2(ιιι υιι|.)Β.

Ι. 88. (ιὶδαγοι Η.) ΑΜ. Ενω. α.ο.ε.

_/ἶ_#ω·'ἱ·υ'·'· (Μαι. ο.) δ)·ττ. Μι. δι Πο!.

(Μοιτηι|ι.) (Λτιιι.) (Πάλι.) Οτίο. ιο.

ο. ιτιιιι.τοιι:ι οιιιιιιι οι. | 12. "τυο Με οι. 1

14. οι οικου οι.
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ἶ.Χν. 25. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

Ε

: ==Ξφέ* ραβολήν,. 16ὁ δὲ) εἶπεν, .Ακμι)ν και ὑμεΐο οισύνετοί

έστω 1? οι):| νοειἶτε ότι παν το εἱσπορευόμενον άι· τὸ

:Ξ Ξ στομα εκ την κοιλίαν χωρεί, και-άι· οαρεδρωνα εκβάλ

λεται; 18 τα δε εκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματοο έκ τι):

έιτζ καρδία: ἐξέρχεται, κοικείνα κοινοί τον ἄνθρωπον. 19 έκ

;_ γαρ τῆι· καρδία ἐξιἔρχονται διαλογισμοι. πονηροί,

11' Φόνοι μοιχεῖαι πορνεῖαι κλοπαι. ψευδομαρτυρίαι

βλασφημίαι. 20 ταῦτα ἐστιν τα κοινοῦντα τον ἄν

ς ,ἐ|Δ θρωπον· το δε άνἰπτοιο χερσὶν] Φαγεῖν ου κοινοῖ τον

τ ἄνθρωπον.

.Ιω-7:22” ` θα Μικρα, εξελβων ἐκεῖθεν2ἑ Ίτισοῦε οινεχώρησεν είε·

τα μερη 'Γυρω 'και, Σιδωνοο. .- και ιδου γιαν? Χο;.ναναια

ξ απο :των οριων εκεινων εξελθουσα *εκραἀν ΐλεγουσα,

Βλεησον με, κυριε ξυίοι· *Δαυείδ-|| ή θυγάτηρ μου

_ 5 Ι, κακα-ιι· 9δαιμονί(Ἑται. 98ὁ δε ουκ απεκρίθη αὐτῇ λόγον.

.1 ιι και προσελθόντετ οι μαθηται·π αὐτοῦ 2ἡρώ·ι·ουν|| αυτον

· __ λέγοντεο, ,Απόλυσον αυτήν, ότι κράὲει όπισθεν ἡμῶν.

"η 2ιό δε οἔποκριθειι` εἶπεν, Ούκ άπεστάλην εἰ μι) είιι τα

25. προσειιυ- Π

νησεν τ

πρόβατα τα οιπολωλότα οίκου 'Ισραήλ. 25ἡ δὲ έλ

θοῦσα προσεκιίνει αὐτῷ λέγουσα, Κύριε, βοήθει μοι.

ριιταιιοΙιιιιι ἰειιιιιι. ” Λι Με

δικα, Λαικα: οι. νου ειπα απο.

“και σου", ”' Νου ιιιιοΠοι.ιιιιε

ιιιιιιι οιιιιιο οιιο‹ι ἰιι οι απτο.: ια

νοιιτι·οιιι "μια οι ιιι καποια

οιιιἱιιιιιιι·? " Ωιιιιο ιι.ιιιιιιιι ρι·ο

οοιιιιιιτ ασ στο σε οοι·οο σκοπια,

οι: σο. οοιιιοιιιιιαιιι ιιοιιιιιιιιιιι.

'0 Μ οοι·ιιιι ιιιιιιιι οποιοι σειρι

το.ι.ιοιιιιιι Μαιου. ιιοι:ιιιι:ιεΙια, οδοι

Μαιο. Γοι·ιιιοιι.ιιοιιοιι, (απο. τα..

ιοοιιιιιοιιιο. ιιΙοεριιοιιιιαο. "Ποσο

ιιιιιιι αμυνα ι:οιιιιιιιιιιαιιι ιιοιιιι

ιιοιιι; ιιοιι Ιοι.ιιι οιιιοιιι Μαιου.

ιιιιιιιιιιιοαι·ο που οοιιισιι.ιιιαι αο

ιιιιιιοι·ιι.

ΗΕ: εατεοαιιι να. Και” εο

οοειιι. Πι τοπιο: τα οι. δωσω..

*Ι Ετ εισαι ιιιιιιιιιι· οιιιιιιιιιιιισα ο

αιωνια πιο αετου” ι:Ιιιιιιιι.νιε

απο”. Μἰωι·οτο πιώ. ιΙοιιιιιιο

αι Πανω: Μια πιω. ιιιιιΙο ιι

ιιιιοιιιοιιιο νοιιιιιιιτ. 2:' Ωω που

τοοροιιιιιι οἱ νει·ιιιιιιι. Ετ προο

ιιιιιιιιιε Διαιτα” ειιιιι τοι.,·οοιιιιι

οιιιιι ιὶἰοιιιιισε. Βιιιιιτιο ιιιιιιι. ιιιιιιι

οιιιαιιι.ι 'και ιιοιι. “ων” @το

:ιατροι τοεροιιοοιισ ιιιι. Νου απο

ιιιιιιιιιε πιο ιι.ι1 στου οποσ γιο

ι·ιοτιιιιτ ιιοαιιιιι Ιστοιιιιι. “Μι”

Λι οι. του” οι ιιιιοτιινιι απο

(Μεσοι, Ι)οιιιιιιιι, να." πιο.

 

η.. · 497.. Οτίο. [οι. ιν. 488.. Φορτ. 54.200.

Εἰ!. 685. (οιιοοι ειιιιι οι ουσια νιιιι;.()Ι.

.- Μιτου'. οιιιιιι οικου. Γ.) | των!...

εισιν τυφλα ια. ΟΧΘ. το!. Βγι Οτι. Ι

“υηα εισιν Κ.

,~_ Ι4.τυολων ΟΖΣ..ῖΘ. 1. 88. κι. Μα.

” δγττ.Ρει.8ιΠι:Ι. (Μοπιιιιι.) Λται. Μάι.

στα.. οι. αν.

(:&ρτ.54.200. ΠΠ. 685.. ' οιιι.ΒΙ). δισ.

θα.

- εαν] σαι. Γ.

- όδηγη] ὐιδαγη 1).

- εις βοθυνον πεσουνται ΜΧ. 38. το!.

' στα. ΙΜ. ἰἱ. 489! Ι πιο. εις βοθ. (ο)

21). Ι. .και (ενπεσουνται 1).) "εις

βοθρον ΜΜΜ Ι). Ι. Η εμπεσουνται εις

βοθυνον Γ. (ειπα σο ιιι (οποιο οιιι1οτ.

δγι·.Οι·ι.)

Η. ὁ Πετρος] Βιιιιοιι Γιατι” Βτιτ.Οι·ι.8ι

16. ειπιν] Μια. "Η 8γττ.οτι.&Ποι.'.| ειδα.

ΠΠ.. Βιιι·.Ρει. Μοοιιιιι. ΜΒ.

Η. συ ΒΒΖ. 83. Μια. 8_γι·ι·.Οι·ι.8ιΡει.

(Απο.) του.. | :συπω .8. οι.. το!.

8)·ι·.Ποι. Μοιιιιιιι. (ετι ου Οτίο. ιιι.498·.

ιιι ι:οιιιιιι.)

-- εισπορευομενον ΟΠΖ. το!. Οι·ἰο.ἰϋ.

4999 | εισερχομενον Β.ΒΙΙιι.Βἰι:. στο).

ἱἱἱ. «Με.

18. εξερχεται] εξερχονται ΡΜ.

- κακεινα] εκεινα 1). οί'. Μερφυ.

- κοινοι] κοινωνει Η..

Η). φόνοι] φθονοι Ι.

- ιιιονοι μοιχειαι πορνειαι οτἱρ. οι. 500€.

Σια. Πι Ρο. 650.. ' πορν. μοιχ. φον. Ι..

(πορνειαι] σαι. Β. ι μοιχ.] σαι. α.)

- βλασφημιαι 1302. το!. (Βια.) 0τίο. ι.

768.. Πι. 500€. Σα... ιιι Ρε. Πι!. 88%.

448'. [ βλασφημεια 1).. ε. Βγττ.Οι·τ.8ιΠοΙ.

οτι... τα. οι. αν.

50!!-.

Βια.

685.). [$γι·.Ρει. Μι] ' ξεκραυγασεν

€. ΟΚ. το!. | ειιραι.ιγαζεν ιι. (ειιραυα

σεν ΣΒ.. | ειιραυαγασεν Δ.)

22. λεγουσα] (μαρια. αυτιρ 9. ΒΧ. το!.

[πΧ Βιιι·.Πο!. ' οποια. οπισω αυτου Ι).

Ισια. 1302. Ι. (Σουι.) Βγτι·.οτι..ΒΡει.

Μιιιιιιιιι. Δι·πι. απο. στο. ἰἱἰ. 508..

(πιω. οι νιι!8.6'ί. ασ.)

-- υιός ΒΙ). ¦ :να €. 02. τοι. οτί!). οι

- ή απτο θυγ.] στο. οι!. Οοριιιι|ιιοι. σου

ιιιιια σε: ΒοιιιΙοἱιιιι ια ι:οΠαιἱοιιο Β;

οσο ασ οιιιιιιιιοιιο Μαριε νοοιιι οιΙιιιιι Βάι.

- καιεως] δεινως Ι. Οτίο. οι. 503.. 505..

28. λογον] σαι. 2. .

·-· ηρωτουν Β(:1)Χ. ' ]ζηρωτων €. 13. το!.

(-τον Κ.Μ.)

- οπισθιν] μπαι. οι τιιιιἱι. 8_γι·.Οι·ι..

Ρα. Σια.

- ειπεν αυτῳ] αυτοι ειπεν Β. (0111. αντιρ 20. εστιν τα ιιοινουντα ΒοΖ. το!. Οτἰ9.

ΑΜΣ) Πι. Επι. ια 1,8. [ εισιν τα κοινωνουντα

- παραβολην] ΐαιω. ταυτην ὅ. ΟΙ)Ϊ..

Η!. Η". δια-τ. Απο. Λιλα. (αυτην

Δ·) ' 0111. ΒΖ. Ι. Μαριώ. αιμα.

498..

16. ὁ δε] μια Ιησους 9. ΟΙ.. το!.8ττ.Ηι:Ι. Λι·αι. ' οιιι.Βι)Ζ. 88. (ΕΜΣ.)

ΒΣτι·.Οι·ι.&Γει. Μοπιιιιι. Δια.

1)..

- ιιοινοι ΒΖ. το!. στα.. ἱἱὶ. 502..]Κοινωνει

Β.. ' κοινει Ο.

9!. ὁ 'οσους Οτία. ἱἰἱ. 502". Ι οιιι. 88.

ι 22. ειιραξιν Β!). “και Μωαβ". 8γι·.(:τι.

Μειιιριι. Απο. ' εκραξεν Ζ. νιιΙα. α.ε.

_|ἶο'·'° ΜΜΜ. Οτίο. οι. 508.. ΠΠ.

24. προβατα] ιιδιι.ταυτα 1).

-- τα 2°] οιιι. Η..

25. ελθουσα] προσελθουσα Δ.

- προσεκυνει 13.41). Ι. 38. (Μ. -νη) δ.ο.

_ϋ".9'·.' ΑΜ. Οτἰο. ὶἰἰ. 505.'. ' προσε

ιευνησεν (Π.ΧΔΕ(οιο)Ε ινω.0κ8Πν.

ΥιιΙα. α,|.Ι.(οπι.ιιετ.ε). Βγι·ι·. Μοαιριι.

- αυτοι] αυτον Δ.

Η'. .οσο-αι ατι. ' 22. ι·|ιοοι.ιοοι οι. ι ιιιιι Δια.

Ι
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Χν. :28.

28
(| . `

τοτε αποκριθεια ο
.

"οπο

πιο.

πιο..

Μα]ΧΗΜ.

τῶν κυρίων αὐτῶν.

τῆι· ωρας εκείνητ.

Λ' ρξ

η|Π.ο.τ.7:3ι-87. ετ

100 2911καὶ 9 μεταβιὶο ἐκεῖθεν ὁ Ίησουο ιἶλθεν

ο? παρα την θάλασσαν τῆι· Γαλιλαίαο· καὶ οἱναβιὶιε` εὶο

το ὅροο εκάθητο ἐκεῖ.
80

26 ὁ δὲ άποκριθεὶο εἶπεν, Ούκ ἔστιν καλον λαβεῖν ποιο ι·ειροπιὶοιιε απο Χοπ αι

τον αρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοιο.
27 ο Χ 9· ` ι κ κ κ ι ο ι

η δε ειπεν, Ναι κυριε· και γαρ τα κυναρια εσθιει

απο τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων απο τῆι τραπέζι”

Ι›οπιιπι αποκτα ροοεπι ΒΙἱοι·πω

οι ιπἱιιει·ο ι:ιιπἰ!ιιπι. "Πιτ Μο

ιΙἰκἰι.. Ειἱαπι, ιιοπιιιιο: παπι οι.

οο.ιεΙΠ Μουτ άι: οποιο ειι.ιοε οο

ι1ιιπι οι: πιοπιιιι ι!οπιἰποι·ι.ιπι επο

τιιαι. 2' Τιιιιι: τοεροπιὶοπε Ιοεπε
· η

Ι770'0128' πιτ ΠΠ. Ο Μπα. πωπω. σε:

9 0 τ 9 ι ι ι

ειπεν αυτη, Ω ·μυναι, μεγαλη σου η πιστα· πανη
| ο Ι χ , | Ο Ι ο .ο ο `

θητω σοι πιο θελεις. και ιαθη η θυγατηρ αυτι” απο

Η

Μαι ιοο: πια απ πει". να. Ει

ιπιποιιι αει πιο. Μπα οκ πι..

παπι..

'σωρο Η: οιππ ιπιιιιιἱειει

ἱπιἱο Ιοοιιο, νοπἰι πιο” πιιιτο

(ἱιιΙἱΙο.ιιιιο, οι οοοοποοπε ἱπ πιοπ

καὶ προσ.Ι3λθου αὐ.,.ῷ ὅχλοι ιοπι ΜΜΜ.: τα '°Ει οποι

ιοτιιπι οι! παπι “πάπια πιιι|ιιιο.

πολλοὶ ἔχοντες μεθ' ἑαυτῶν χωλοιὶο τυφλοιὶς κωιρους ΜΜΜ" που” “πιο” @Με

`

κυλλουο καὶ ἑτέρους πολλούε·, καὶ

511 81 Η

81. [κυλλους υγι

εἰς]

ΔΕ

'"Μαι·.8:ι-ιο.

ο. “πορεια

Μοτ.6:δο,οιο.

Σα. 9:ιο.οιο.

.Το. 6: απο.

Ίσραήλ.

ὅτι ήδη

9παρα τσιπ· πόδαι` 2αυτου

'ιο

Β Α .||

Ο

. οιιοι:οε οποια οι πιω πωπω.

“η” αν αυτοι-Β' οι πτοἱεοοι·ππι οσο οι! ροιΙοε

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτῶι"

` 6” | | `
51, ωστε τουιι οχλουτ θαυμασαι, βλεπονται· κωφουιι

λαλοῦνταο, κυλλουι· ὑ·μιεῖτ,

τας, καὶ τυἔὅλουο βλέποντας· καὶ ἐδόξασαν τον θεον ΜΧ”, Μπα..." ΜΜΜ., ...οι

"ο δε Ίησοῦο προσκαλεσοἱμενοο πιο·

μαθητιὶο αυτου εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τον ὅχλον,

ήιιέραι|| τρεῖο προσμένουσίν μοι, καὶ ουκ

ειπε, οι οιιτονἱτ οσο. "πει οι.

ιοτοο.ο πιπατοπιιπ· νἰιΙοπιοι πιπ

ιοε Ιοιμιοπιοε. ι:ΙοιΙοο οπιιιιιΙοπ

τοο, οιι.οοοε τἰιΙοπιο.ο. οι πιοαπι

καὶ" χωλοι.Ἀ` περιπατοῦν- πειιιιιιπι ιὶοιιιπ Ιει·ιιΙιεΙ. .1 Ιοοιιο

οπιεπι οοπνοοιιιιο ιΠει:ἱροΗε απο

πιο... πιω ροπιενετιιπι πιοοιιπι

οι ποπ Μπα οιιοι1 πωπω

 

26. εστιν καλον να!. αββά. Οτιο. ἰ.ἱ.

Η”. ] ιΞεοτιν 1). α.ο.οό"···ρι.!. Οτἰς.

505°··· Εἰ!. 686”. (εστι ι.ιιιιιππι Επι

ΒΜ Βια. ιο Ρε. 838. οὶο ειὶο.πι Το".

οι". Μοτο. ἐν. 7.)

27. η δε] εἰ σε Κ.

- καιγαρ (1αιι.)8Υπ.Οπ.8ιΠο1. το!. στις.

πι. 506.] οπι. γαρ Β.Βι!_ο.ΒΙο. ε. διπ·..Ρει.

- εοθιιι] εοθιονοιν 1).

-· ψιχιιον] ψειχων 1).

- κυριων] κυναριων 0.'.

- οι! 6...] πια. οι νινιιιιι 87ττ.Οτι.8ι:Ρει.

8ττ.Βιετ.

28. αποκριθιις] σοι. Βγι·.Ρει.. 8,π.Β.ἱοτ.

- ὁ Ιηιτους] σοι. 1). 8ττ.Οττ.

- αυτη στα. α.ο.ο. ' αὐτό εἰο. 88.

- οι] στο. Ι). | Οοιιιτιι., Β)·ι·.Βο!.πιε. Οιποοο.

ως. οι. την.

29. τοιιιι “απο αι.ιππ·.9ι. -

80. πολλοι αιμα. 509-.¦οπι. Χ.ορ'ς'.

-- χιολους τυφλους κωφους κυλλους ?Χ

πουν. 8_γττ.(.¦τι.8ιΡει. Μαιου. Απο.

' Χαλ. κυλλ. τυφλ. εινα. Β. ¦ χωλ. κωφ.

τυολ. κυλλ. ΟΚ.Ιπωφ. χωλ. τυἰρλ. κυλλ.

ΣΑΜ. ΑΜ. Ρα”. 8]ι'.Ηι:ι. ¦ πιο. τυφλ.

χιολ. ευλλ. 83. νως.ι:ι. ΣΕΦ. Οτίο.

οι. (Ιώβ). 509'. | χιολ. τυο. κυλλ. 1).

ι:Ιιιιιιιοι εποε. «οποσ 92.!. ' χωλ. κινιρ.

κυλλ. 5. ' ι:ΙοιΙοο οποι:οε πιο” πιιιιοι

α.Ιι.#'¦. οο.οοοο ι:ΙιιικΙοε ιἱοΙιἰΙοο :ποιοι

ο.οι. Μπάσο πιιιΙιοε εικοσι οΙοιιιιοε ο.

ι:ΙοιΙοε Με απποε παπα 1. επιασε

οοοοοο οΙαοιὶοο πωπω! ΜΜΜ.. _β''.

80. και ετερους πολλους] στα 1ι.¦οι οι...

οοατοιοο πωπω Βγι·.Οι·ι.

- ερριψαν] ιριψαν ΒΕ.

- παρα τους ΗΡ. το!. ] σαι. Ο.. ' υπο

τους 1). ο.

- αυτου Β1)Ι.. 88. (Σεπ.) εποε.

Μεπιριι. ΑΜ. ¦ :του Ιησου €. (Η?Χ.

121.! 8τττ.Ρει.διΗοι. ΕΦ.

- αυτους] αυτοις ο". ' πιω. παντας Ι).

ο.ο.#-|.9'.

81. τους οχλους Β.Π.)Π. το!. ιι'. ¦ τον

οχλον (”)Δ. Ι. 88. Π.

- θαυμαξαι Β.

- βλεποντας] απτο θαυμαααι Β. ¦ οοπ·

ι.ι·α, ΟΠ!). τοι. νν. Οια. 500'. ' βλε

ποντα 88. ' βλεποντες Δ. ιο.

- κιοῷ. λολ. ..τυολ. βλεπ.] σαι. α.

- λαλουντας ΟΠΕ τα. ¦ αιιουοντας Β.

Βχι·.ΒοΙ.πιο. Επι.

- ιιυλλους ίσως Μ88._|ἱ ενττ.Ρετ.&Πο1.

(εἱιὶεταιοο ἱπι:οΙππιοε ά.) Ι οπι. 1. να..

ο.ς.ε!'·2·ρ'·'·ί. 8_γι·.Οι·ι. Μοιιιριι. απο.

(μια χωλ. περιπατ. ΑΜ.) “ΙΜ κυλλοῖς

ιιιοιιπ, φπα απο ο οοπιπι.ι·ιο πιο”,

ποπ ιιιιΒοοιιι." Είσαι. πι ιοο. (Μ. Ι 1 Β.)

Πε να. 80 ιἰἰεριποπε πολλους πωπω

Ιιιιιιἰανοτο.ι Πιοτοπ)·πιιιο. "οτ-.οοπ και

1). 8τττ.Ριι.8ιΠο!.

81. και απτο χωλους παπι. Ι. Μ. 1:

8νττ. ΜοτπρΙι. πιο.. ' .οπι. επ. ΒΧ.

το!. νιι!ε. Ιι.ο.ε!'·2·ρ'·"· Άπω.

- τυφλους] ρπιοπι. τους 1). (οσοι βλεπον

τας ιιιἱιἰ. οι. Μπάσο ιιιιιΙιοπιοο. Μοιπριι.

- εδοξαιταν δ)·ττ.Ρει..δι:Ηι:Ι. | ιδοξαζον

Ι.. Ι. 88. Μπι. απο.) εμαθα. Απο.

Οτίο. πι. 508€

- Ισραηλ] σαι. Χ.

82. ειπεν .ΜΠΕ το!. Οι·ἰς. πι. 509€ 1

λεγει Ο. ¦ πιω. αυτοις ΟΚ. Μοπιιιιι.

(8)ιτ.Ηο!.πις.Μ8.)

··- σπλαγχνιζιομαι Ια.

- οχλον] πιω. τουτον Ι)Β,. @λινκ-βη.)

Μεπιριι. πει. 686..

- ηδη Οι·ἰο. πι. 509.'. Ι οπι.Β. Ι.

- ἡμεραι ΒΟΠΡΙ.ΧΔ. Ι.33. Γ(ΗΠἰΜ5Π

ν.πήιιερας .5. Ε. Οτἰ9. ἰἱἰ. 509". δω".

- τρεις] Ϊ· ιιοιν και 1). α.ιι.ο.(εφυ'.'.9'.

(0οιπτο.. Οπα.) [ωστε μου ΔΣ..

- ιχουιτιν] ιχιοοιν Χ.

- μη ποτι] μη Ι. ι μη ποτε....ιἔιὅιμ οπι.

Η'. (ιιιω..).

88.αυτον ΟΙ)Ρ. το!. ιν: 8_γπ·. ι·'Ει.ιι.]

28. Μια απο οι. ' π·ιιιικιο οποι:οο οιοιιαοο Ο!.
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Χν1. 2. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

Υπ18.α. ο. ε.ε.

8τττ. Ο. Ρ. Ε.

Ποιοι».

ΑΜ. 88.3.

36. ἱδωεεν

ἔχουσιν τί Φοι·)ιωιτιν· καὶ απολῦο·αι αὐτῶν νήιττειι`

οὐ θέλω, μή ποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ 6893. Μ και. λόγου·

σ·ιν αὐτῷ οι μαθηται [αὐτοῦ,] Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημία

Α " σκ

δίρτοι τοιτουτοι ωστε χορτιέιται ὅχλον τοσουτον;
"ι, .- ε ι

° και λέγει αύτοιτ ο Ίηο·ουτ, Πόσουτ οΐρτουτ ἔχετε;
ι δκ ·; τ ε κ τ ι ν | 35 κ]

9 · -
οι ε ειπον, Επτα και ολιγα ιχθυδια κε? παρων

! .'- ” || 3 Α Π ` 8 Ο ||

γειλατ τεο`οχ:Χπο αναπειτειν`επὶ την γην, Φελαβεν

ε ` ' 1

του; επτα `α·ιο·ι:οντ και το” ιχθυαι·, ειιχαριστηο·αι:

εκλασ·εν και νεδιδου των μαθηταιτ [αυτου,] οι δε

μ.αθηται ξτοι-ε· ὅχλοιτ.|| 37 και ἔΦα·νον πέντε: και

| ` .- 4- |

ἐχορτασθησ·αν, και 2το περισσευον των κλασμ.ατων
·τ τι ι κ νδ τ 88 ι δ` ο ι

ηραν, επτα σπυρι οτε· πληρειτ. οι ε εσθιοντετ

ὅταν τετρακισχίλιοι ἄνδρα, χωριε γυναικῶν και

ποπ:: οι ιΠιπΜοτο οσε ἱεἱπποε

ποΙο. πο απο”. ἱπ τἱπ. " Ετ

άἱι:ιτπτ οἱ εΙἱεοἰριιΠ, [Μάο παο

ποοἱε ἱπ ιΙοεοτιο ρπποπ ιππτοε

οι επιπτοτπιτε ωτοπτπ ιππτπτπτ

" Η: Με ΗΜ Πειτε. Οοο: οποοιι

Μπαντ? Αι ΠΠ ιὶὶ.κετιιπι. Βερ

τοπι, οι ρπ.ποοε ρἰει:ἰοπΙοε. Β Εκ

ρτοοοορὶι απο” ιι: ιΠεοπτποοτοτ

ευρω· κοιταω. 36121: ποειριεπε

οοριετπ τυπικο ετ. ρἱεοοε ει ατο.

τὶπε "απο Ι`τοαἰι. οι @Με ιὶἰειτἱ

ΜΙΒ το”. οι ι.Πει:ἱριιΠ @απατα

ΡοριτΙο. "ΒιοοπτειΙοτππτ οπτ

ποο οι “απο” ποια. Ετ παοκ!

ευρετίοἱι οι: ίτοιττποπτικ τιπο

"Με, εορτοπι εμοτιπε πωπω.

"Ετπ.πτ πικαπ ιμιἱ Μετώπο

νοτοπι φιοπιιοτ ΜΗ». Μπιτ

πππτ. απο ρωταω. οι του

Νοτια.

παιδιων.

|νἱβη

Η.

‹' |ΠΙΠ'.8

ο. 'ΜΟΒ-40.

Πι. τα : δι-56.

'οξύ αὐτοιἶε,

οπι. Β.Βι·|ι. οι Βια). απο. 1. «Με. α.6.ε.

παο". ΜοτπρΙτ. Απο.

88. ποθεν] πιω. ανν Ι). Ι. Μι. (στο. 1.)

να».

- ερημια] ερημιμ τοττιρ Ο. Μωαβ... οτί!).

ἱἱἱ. 310".

36. απου] “πανι”. Ι Με'. αντω Β στ. δ)°ττ.

- επτα] ...τι παπα. δ)ιτ.0ττ..

35. Παραγγειλας ΒΠ. Ι. 33. Μοπηιπ.

πωπω: μια. (ι·ιττπ μπήκα ι!). ἑν

(τάδε δέ οὐ κελεύει. αλλά παραγγελλει

η? δχλω άνακλιθῆναι. Οκτ!). ἰἱἰ. 510..

απελευσεν ετ. ΟΡ. το!. Λτπτ.

- τω 0χλφ 131). Ι. 33. Μπα |ι.ι:17"···

να. ΜΜΜ. Απο. .ΕΜ θα!). τι.

5ιο·. ' :τοις οχλοις 9. Ρ. το). των.

8τττ.οττ.&Ρ52. αν. 386.. ' τους οχλονς

(.)Π.(εοττ.).

:33. ελαΒεν Β!). !.33. Μοπη›Ιι. ¦ Σπιτι

λαοι" π. ΟΡ. το). Λτιπ. Λ·:Πι. (οι οι:

τερἱι ιι.ι..σ.ι.ρη.9·. οι πεεεριἱε Η'. οι

πα·ἱρἰεπτ.. ΥπΙἔ._|. ' τον!. “Με ποσα: ;

Ριν.) [ιππ. έτττιτ α.ι:.]

- :οι τονς ιχθνας] 01". Ι...

- ΜΥποιοτηιτιτς] ρτποπτ.και Ι). Ι. (ΙΑΝ.)

εϊττ.€.Μ. κ Ρετ. Μπι”. ' οοπττπ.

ΒΙΟΙ'. τι:Ι..[1,". 8ττ.Πο|. Λττπ. ΣΕΚ”.

: "την" Ο. πι τω.

τ ετλα€Ην] οπι. Ο'.

ρανοῦ επιδείξαι αὐτοῦ.

101 :Η Και απολύο·ατ] τῶι· ὅχλουτ ξανέβω|| εὶτ

το πλοΐον, και ῆλθεν εἱε τα δρια 8Μαγαδάν.||

"ωΞἔ; η Και προσελθόντεο οι Φαριιταῖοι και Σαδδουκαῖοι

πειράζοντετ επηρώτησαν αὐτον σημειον ἐκ τοῦ ού·

2 ὁ δε άποκριθεἱτ εἶπεν

'οψίατ γενομε'νητ λέγετε, Εὐδία, πυββάζει

36. εδώ” ΒΒ. Ι. 33. | :εδωκεν 9. 01,1..

το!. Η". 8)·ττ. Μοτπρπ. Λτι11. (τω.

Μπιτ. κάν.)

- αυτον ΟΡΙ..τοΙ. (Ευα.) 5νττ. ) οπι. Β.

ΒΙΙ_ν.1). 1. 88. ι.·,π'.9,. ΜοτπρΙτ. (ΑΜ).

- τοις οχλοις Β.Β:||.ΒΙΟ.Ιο. Ι. 33. ΚΜ.

ε._|.!)". 8τττ.Οτι.&.Γετ. Μοττητπ. | :τω

οχλω π. ΟΠΣ). το!. (Σεπτ.) @ωτα :

Δττπ. (τἰιΙ.Μπτ.) "ρτο.οτπ. ιΙοιΙοτιιπτ..

Ι Μ". 8τττ.Οττ..8ιΡα. Ματια..

' ΒΤ. το περισσενον των ιτλαοματων πρωι

130. Ι.33. (Σπα.) [ΕΠΙ. ¦ :Ήταν το

πιο. των κλαοι.ι. €. ΟΡ. το!.(ετη.) Μοπητ¦ι. Λται. μια. Ματ.)

- επτα σ. πλ....ανδρες (τοτ.38). 0111.

1).. (ΜΗ. .) ' ιτιουριιδας 1).

38. ησαν] 1133. ως Β. 1. 33. _π.. ε)Π'.Η0).

ΑΜ. 21:31. (τω. αφ. κιτ. 21. Μπτ.τἱἰἱ.

9. Μπακ. 14. οι .Ιο!ι.νἱ. 10.) ¦ Οοπιτπ,

ΟΒΙ). το!. (Μια.) $τττ.Οττ.&.Γει..

; - γνναυεων και παιδιων ΒΩΡ. τομ-β 8)°ττ.

Ρε8.&Ηι:ι. Αττπ.ι παιδιων και γυναικων

' 0.1. (βαττ.) 8ττ.οττ. Μιιτπρπ. ΣΕΦ.
Α 39. ανω») (Π.Χ.1.ΕΓ(ΗΠ(Μυν.πινεβη

π. Β.τ. Ι8.388.83.)τνβαινΗ Ι). (πιΜ.εοιΠι .

ΜΜΜ.)

- το] οιπ. 1.

Ι - ηλθεν] ηλθον Ο.

' - "αμα-αν ΒΙ)(της Μιιγ.) εποε.

:9Η Μπήκε"ποπ πει:οπιἰἰι ἱπ

πεντοπ1ο.πι. ο: τοπὶι ἱπ Ιὶποο Μιτ

Βιιι:Ιο.π. ' ο”. Μ Ετ ποι:εεεετιιπι

οι! επτα Ρ!ιπτἰω.οἱ οι ΒοιΙι!ιτι:ιιοι

τοπποπιοε. οι τοαπνοτιιπι απο

πι εἱεπιιτπ οι: ι·ποΙο οιιιοπάετε:

εἰ.. Μα· '0 Λι Με τοεροπιΙοπε

Με εἰε. ?πιο νωροτο. παπι...

δοτοπιιτπ οτὶι, τιιΜοοπι.1πτπ ο"

 

(εοά -ιἰοπ) 8ττ.Πἱετ. 1)ἰπ.ττοιΙο.π Σπα.

(-ιἰιιττι αρ). ΜπεπιΙοπ ι|. Μιιττἱιὶοπ 92.

1)[Μ;τωο 8ττ.Ρ52.[ Μαγδαλαν Ο. 33. Μ.

Μοιτη›π. Ι :Μαγδαλα π. Ι.. τω. εττ.

Πο!. Απο. απο..

Ι. οἱ] οπι. Ι. 33. Οτίο.ἱἱἱ.5Π°. [οἱ οι.. Δ].

-- επηρωτησαν 8_γτ.Ηω.Π18.0τ. ¦ -των

Ι" ΜοπτρΙτ. Οτἰο.ἱἱἱ.5Π°.

- αυτον] στα: επηρωτησαν Ι). ) Φωτο.

οιι). πι.

2. αποκριθεις] οπι. 8ττ.()τι. πιο..

- αυτοις των.. ο.εώ9=.(Γ). ι οπι. 1).

α.ι:!".9'.

3. 3. οψιας γενομενης. . .. Διὶ πα. τετ. 3. ον

ιῖυναιτθε (ΗΠΑ. το!. (Χ Μποστ τοτοπ ο

τοτ.8 ἱπ Οοπιιπ.) Σπα. 8τττ.Ρει.8ιΠεΙ.

ΜοπτρΙι. Ψ.8.:.8. Βάι. Εντ. ἱπ Οοποπι:.

'στο. ταν. (Ε πο!). οιιτπ. πω.) 8ττ.Οττ.

ΜετπρΙι.πρ. ΜΗ!. Αττπ. (πω ο Ι.ιιι.ττππε

"Με Εεε.) στα ιΙο Με τετοιο .Μπι .πω

ἱπ αντι.. πω απο τετοιο γενεά πονηρά

τοεροποπιπ δικο ἱπεἰρἱι. πι. 51.”. “ Που

ἰπ ρΙοτἰιιιμιο εοιΠι:Η.πιε ποπ Ιπιοοιπτ."

Πἰοτ. ὶπ Ισα. (τἱἰ. Η). τα). οπο. ΜΜΜ.

- στυρρα..'ει 1). το. ] πυραζει 000121:

] (ΠΠΣ.

 

οι. ΜΒΜ. οποια οι. | 8.5. ιται:οπτιιοτοπι τι.

2. τα Με. οι.

Ι 5?





:στα 2.
ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

σου:: οι ι1ἱπιἱττοτο οσο και”.

ιιοΙο, πιο ι.ὶιείὶι:ἱο.Μ ιο και. Ν Ει

Μαιο: οἱ ‹ΠεοἱριιΠ. Ποιὶιε παο

ιιοοιο Πι @απτο ροποιι ιιιπποε

κι: ΜΝΗΜΗ "Μαιο τοπτιιπι?

Μ Ε: οἱι Με Ιοειιε. Οοο: ροοειι

βεβαιο? Αι ΠΠ ι!ἰκετιππ. δορ

τιιοι. οι ρο.ιιι.νοε ρἱοοἱι:ιι!οο. 16 Εκ

ρτιιοι:ορὶι :στοπ οι ιΠει:ιιπιοοτοι

ευρω· τοττοιτι. ΜΕ): οι:οιρὶοοε

ιιοριοτο 'ποιοι οι ρων” οι ατο

τιιι.ο πατα των». οι Μάι: ακό

μια ιιι.ιἰιι. οι οἱει:ἰριιΙἰ οιιιιετιππ

ροριιΙο. ” Β: οοπιοιΙοτοοι οπι

ιιοε οι οοιιιτοιἰ ποια. Εκ οικω

οιιροτίιιἰι αι: ίτιιαιιιοπιιιι ων:

τοπικ, εορτοπι φωτια Νοτια!.

“Σποτ πικαπ ιμιἱ πιιιοιΙοοο

νοτια: οιιο.πιιοτ "Μια Ποιοι

παπι. απο ρο.ττι.ιΙοο οι πιο

Νοτια.

"Π οποίο”. Μιτου. Ματιά” ιο

πονἱοιιΙιιιο. οι τοιιἱι Πι Επι:: Μο

Βοιὶιιιι. ' (Μι Μ Ε: Μ0088ετιιΠΕ

οι! αυτο Ρὶιοτἱου.ιιἰ οι ΒιιιΜιιου.οι

ιοιοτο.ιιωο, οι τοειινοτιιπι ειπα

οι οἰεπιπο Με ι·οοΙο οιαι:οιἰετει

εἰ.. ΜΒ· '0 Λι Μο τοεροοιΙοοε

Με εἰε. ?απο νοοροτο. ιΠοἰιἱο,

:,':.1ξέ'έ' ευχουο·ιν τί Φά·νωιτιν· καὶ ἀπολῦιται αὐτοιὶτ νήιττειο

;;:12ά οὐ θέλω, μή ποτε ἐκλυθῶιτιν ἐν τῇ ὁδο3. “καὶ λέγου

σιν αὑτῷ οἱ μαθηταὶ [αὑτοῦ,] Πόθεν ἡμῖν εν ἐρημ.ία

ἄρτοι τοιτοῦτοι ώστε χορτάιται ὅχλον τοιτοῦτον;

5"καὶ λέγει αὐτοὶ-ο ο Ίησοῦο, Ποσο” ἄρτουτ ἔχετε;

οἱ δὲ εἶπον, 'Επτά, καὶ ολίγα ἱχθύδια. 35καὶ 3παραγ

γείλω· τῷ ὅχλῳωοἱναπειτεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, 36 2 ελαβεν||

τοιὶτ επτα ιΐί)οτουι` καὶ Τα.. ὶχθύαιτ, εύχαριστήσαο
οι. εδωκεν ευκλαιτεν καὶ ξἐδίδου|| τοΐο μαθηταῖτ [αὐτοῦ,] οἱ δὲ

μαθηταὶ =τοῖι· ὅχλοιε·.” 37 καὶ ἔΦα·)ιον πέντε; καὶ

ἐχορτάσθηο·αν, καὶ 3 το περιιτιτεῦον τῶν κλασμάτων

τ)ραν,” επτα σπυρίδαο πλήρειε·. 38οἱ δε ιἔιτθίοντεο

ὅταν τετρακιαχίλιοι ἄνδρα, χωρὶο γυναικών καὶ

παιδίων.

]ΕΜβη 101 39 Καὶ οἱπολύιτατ'Π του;` ὅχλουτ $ιὶνέβη" εἱτ

το πλοΐον, καὶ τ)λθεν εὶτ τα ορια *Μαγαδάν.||

ηΒέ:"η8ξ 1] καὶ προιτελθόντεο οἱ Φαριιταῖοι καὶ Σ,αδδουκαῖοι

πειραζοντεο Αεπηρωτηιταν αυτον ιτηυ.ειον εκ `του Βυ

· π ρανου επιδειξαι αυτοιο. " ο δε αποκριθειτ ειπεν

) αυτοιο.

στο. Β.Βι:κ. οι. Βαν. (είε). Ι. νιιΙε. ο.!ι.ο.

!”Μ·υ'.Ι. Μοπιριι. Απο.

83.τοθεν] πιω. ουν Ι). Ι. Μι.. (οκο._|ζ)

ω

- ιρημια] ιρημιμ τοπιμ Ο. Μαϊου". Οτι!).

ἰἰὶ. 51ο).

36. ιιπον] ειπαν 88. Ι ωι. αυτιρ 1) οι'. ἔτι-τ.

- ἔπτα] Μι!. 'καιω. @τιποτα

Η. παραγγειλας ΒΙ). Ι. (Η. Μο11ηιὶι.

Μερα Μα. (απο )ι.ιιιοἰοεοτ ο). ἑν

θιίδι ει ου κιλιι$ιι. αλλά παραγγέλλει

τῷ ιὶχλιμ ἀντικλιθῆναι. Οι·ίο. ἰἰἰ. 510..

¦Σιιιιλιυοεν 9. ΟΙ'. το!. Απο.

-- Ριρ οχλι'ι Β!). Ι. 83. Μου. (ικά-Μ·

να'. 8)·ι·.Πι:Ι. Απο. .και αν). ἰἰἰ.

510'. | :τοις οχλοις €. Ρ. το!. ιι.ι·.|:

8Πτ.οτι.8:Ρα. Πι!. 688'. ' τους οχλους

οΠ.(ιοπ.).

36. ιλοιἰιν Β!). 1.38. Μοτιη›Ιι. ' :και

Μήδων ετ. ΟΙ'. τω. Λτιο. ΖΗΝ. (οτ οι:

ι·ερἱι α.υ.ι:.2.!”.9..

Δι:οἱρἱειιο. νιι!ς._|: ¦ πιω. δικο: ιι.6.ο.ῇ

Ρο.) [οιτι. Ηττα α.ι:.]

- Και τους ιχθυακ] 0111. Ια.

- ιι·χοοιστηοιις] ρτο.οπι.και Ι). Ι. (Μια.)

επτα-..κ Ρα. Μοτο”. ' (ΜΜΜ.

ΒΙΟΙ'. ι·οΙ. [1]". 8)·τ.Πι:Ι. Απο. Π·ῖι!ι.

“που” 0. οι τω.

` ι[Μπεν] ων. Ο..

οι ιιι:εερτ.ἱε 17". οι ;

36. ιδιιῖον Β!). Ι. 83. ' :εδιναν €. στο.

το!. Σκια. @τι ετων.. Απο. (τω.

Μπιτ. τών.)

- αυτου ΟΡΙ..τοΙ. (Μα.) @τι Ι οπο. Β.

ΒΙΙυ.1). Ι. 83. ι:.!)".93. ΜοπιρΕι. (Λι-πι).

- τοις οχλοις Β.Β.:|!.ΒΙ°.Ι·. Ι. :!3. ΚΜ.

ε./.!)". 8νττ.0τ:.&Ρει. ΜΜΜ. | :τοι '

0χλιν ς. ΟΠΕ το!. (Μπι.) Β_γι·.ΠοΙ. ὶ

Απο. (για. Ματ.) "μτιιοπι. ιΙο‹Ιοτυοι.. .

Μα. 8τττ.Οπ.8εΡεκ. Μοπιρὶι.

(ΙΤ. το περιιτσενον των κλαοματων ηραν

Β!). Ι.38. (Ειπα.) 20ο. | :ημιν το

πιο. των κλαιτμ. ετ. ΟΡ. το!. 118".

(8_νττ.) Μοπητὶι. Απο. (νία. Ματ.)

- επτα ο. πλ....ανδρες (νοτ.88). στο.

1).. «οι. .) ¦ ιτουριιΐας 1).

38. ηιταν] πιω. ὡς Β. Ι. 88. _#". ΜΜΜ.

Απο. ΑΒΕ. (νἰιΙ.οορ. κἱτ.21. Μιιτ.νἱἱἱ.

9. [Διακ. Η. οι δο!ι.νἰ. 10.) ¦ (ΜΜΜ,

ΟΠΕ το!. (Μια.) 8τττ.Οτι.8:Ρει.

- γυναικων και παιδιων Βου. κι! @τι

Ρ88.&Ηώ. Ατπ1.ιπιιιδιων και γυναικων

Ι). Ι. (Ειπε.) @τιποτα Μοπιρὶι. ΣΕΦ.

ι οι). ανιβηΟΕΧΔ.ΒΡΟΠΚΜυν.”ενιβη

'οψίαι· γενομ.ένηο λέγετε, Εὐδία, πυ

 

ετ. 13.8. Μ.38.τ.8κ. ]ινβαινει 1). (ιιιΜ.8οι!ἱτ .

8)·τ.Οπ.)

- το] οπο. Ι.

Ι - ηλθιν] ηλθον Ο.

7 - "ογιιι-αν ΒΒ(της Μιιγ.) 8ττ.(:".

[Μάι
8οι·οοιιπι οὐκ. τιιΜουοι1οπι ο"

 

(εοιἱ -ιἰοιι) 8ττ.Πἰοι·. ΜοαοιΙοο Σκια.

(Μοτο Με). Μοεοιιοπ ι!. Μαιο” ο”.

Μιιι;ιιιΙο ενι·.Ρα.] Μαγδαλαν Ο. 88. Μ.

Μοπη›Ιι. ι :Μαγδαλα ετ. Ια. το!. 5”.

Πο!. Απο. του..

Ι. οἱ] στο. !.88. Οι·ἰο.ἱἱἱ.5ΙΡ'. [οι οι. Δ].

- επηρωτησαν δγτ.Ηω.Π18.οτ. ¦ -των

Ι" Μοπιρ!ι. Οτἰυ.ἰἱἰ.5Η°.

-- αυτον] :απο επηρωτησαν Ι). [ οσοι”.

Οτίο. Ηἰ.

2. αποκριθεις] σοι. 8ττ.Οι·ι. ΑΜΒ.

- αυτοις νιιΙε. Ιι.ι:./:93.(1Ρ). ι στο. 1.).

ιι.ο!'.ο'.

2. 8. οψιας γενομενης. . ..Διὶ Μ. τι”. 8. ου

δυναιτθε (ΗΠΑ. το!. (Χ Ιιιι'.›οτ "Μπι ο

τοτ.8 ιο Οοπιοι.) Μια. 8τττ.Ρει.8:Πι·Ι.

Μοπιριι. Ψ.8:.8. ΖΕιΙι. Ειιο.ἱιι (ΜΜΜ.

'οπο. 113". (Ε ΜΒ. οιιπι.οειτ.) 5]~|-~0"~

ΜοπιρΙι. πιο. ΜΗ!. Απο. (κά ο βια. επιπε

ιιιΙἰτ. Εκ.) Οτίο. αλο Με τοτΙ›ὶει "ΗΜ Μάι

ίπ οσοι.. :και οιιιο "ΗΜ γενια πονηρά

τοεροπειιπι .και ὶοι:ἰρἱι. ἱἱἱ. .ΙΝ-τε. “ Ποιο

ιο ρ!οτἰειμιο οοιὶἱι:Η›ιιε ποπ Μοοιοτ."

Παπ. Πι Ισα. (νἱἰ. 19). τω. οιιρ. ΜΜΜ!.

- πυρρα:ει Ϊ). το!. | πυραζει Ο(Ι.)ΕΡ

(ΠΠΣ.

 

οι. ΜΜΜ. απο” Οι. ' 315. ι·ΜοουπιΙ›ετοοι Η.

2. οι: ΗΜ. Οι.

Ι

-

δι





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. 1071. 8.

ποπ.

Ι.ΣΔ.

1.88.

πιιοπκποπν.

π
ς

ΑΒ' ρΕδ

-"Μοτ.8:ι5-οι.β

8 καὶ πρωΐ, Σήμερον χειμών, "βράζειγαρ ο οὐρανόο.

γαρ στυ·νναζων ο οὐρανός·' τὸ μεν προσωπου τοῦ

οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεῖα τῶν και·

ρῶν οὐ δύνασθε ; 4·γενειὶ πον·ηριὶ καὶ μ.οιχαλὶο ση·

νέον έπιζητεῖ· καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ

το σημεῖον Ίωνιῖι*. καὶ καταλιπιὶ›ν αὐτοὐο άπῆλθεν.

5 ΙΕΚαὶ έλθόντεο οἱ μαθηταὶ κι. Τὸ πέραν έπελά··

θοντο άρτο” λαβεῖν. 6ο δε Ίησοῦ9 εἶπεν αὐτοῦ,Ι

'ορο-ντε καὶ προσέχετε απο τῆι· ζύμη” τῶν Φαρισαίων

καὶ Σαδδουκαίων. 7 οἱ δὲ διελογίζοντο έν έαυτοῖο

λέγοντεο ὅτι ,'Αρτουο οὐκ έλαβομεν. Βγνου: δε ὁ

Ίησοῦο εἶπεν*, Τί διαλογίασθε έν ἑαυτοῦ, ολιγο

9οὐπιο νοεῖτε, οὐδὲ

ρ.υηρ.ονεύετε τοὐο πέντε ιἴρτουι` τῶν πεντακισχιλίων,

καὶ πόσουο κοιρίνουο έλαβετε; 10 οὐδὲ τοιὶο ἑπτὰ ἄρ

τους τῶν τετρακισχιλίων,.καὶ πόσαπ σπυρίδαι· έλα

οπἰιπ οποΙπιπ: Με πιππο. Ποιὶἰο

ιοιπροοιο.ο, τπιἱΙπι οπἱιπ "πιο

οπο!πιπ. “Μ·°·)Γοοἱοιπ οτι!)

...ο (ΙἰὶπιΙἰοπτο ποειἰι, ιο...

ιπιοιπ ιοιπροτππι ποπ ροτοειιιι.

Οοποτοπο Μπλα οι οιΙπΙιοι·π

οἰαπππι απποτἱι, οι. εἱι,ςππιπ ποπ

απο.. οι πιο επ.τππιπ Ιοππο.

Βι τοΙὶοπε πιο οπι. ° Ει οππ·ι

νοπἱιιοοπι ιΙἰοοἱρπΙἰ οἱπο Μπι

ίτοιππι. οΜἱιἱ ιππι μπω ποι

ποιο. “Μ·'·) @οἱ απο. πιο,

Ιπτπιππιπι οι αποτο ο ίοι·ιποπιο

Ι.)ποτἱεποοι·ππι οι Βιιοι!ποοο

οτπιπ. "σωρο Δι Η” 4:οΒἱιο

Μπι. ἰπιοι· πο ι!ἱι:οπτοο οπἰπ

παπα ποπ ποοορπ:ππο. " 8οἰοπο

ιι.πιοιπ Ιοοπο ΜΧ”. @πω οοςἱ

τοπ. ἱπι.οτ Με, π·ιοι!ιοο.ο πω,

ηπἰο παπα ποπ ΜΜΜ? . Χοπ

ιΙππι πωπω.. ποοπο παπ

ιΙππππι ηπἰποπο ποππιπ ιππο

απο ...πω Πιοπιἱποτπ. οι. ηποι

οορπἱπο: επιποιοιπι Ρ Ν Νοοπο

οοριοιπ ριιππιπ οποιιποτ ππΙἰπ

ποιπἱπιππ. οι. ηπα φοτο" επιπ

οἰπιἱ.ι? Η@πονο ποπ ἱπιοΠο

11 σε 8 λ ο· . `

βετε; ποιο ου νοειτε οτι ου περι

Ο `

απο

8 ν '9

αρτων ειπον

τῆο ζὐμηο τῶν Φαρισαίων

.πιο ππἰκ ποπ πο μπω οι...

"πιο, @πονο ο ῖοτιποπι.ο Πιο

 

.Ι.π. ιο:ι.

σε
Ψ

πιστα, ὅτι ιΐι|ρτουο οὐκ έλαβετε;

ο ο 8 ν 8!!!

υμιν; προσεχετε ε

2. γαρ] οπι. Μ.

- ὁ ουρανος] ὁ ουρανιος Β.. ' πιω. και

γινιται οὐτως κ. ' πτποιπ. οπιπ ππ

Μπι", ...ιοί-4,'. ) Οοπιτπ, νπΙ8.

ε.|Σ!".ο..

3. και πρωι....ὁ ουρανος] οιπ.Ἑ.

- Ώροι-ι] ρτποτπ. παλι.υ Κ. ¦ πρινιας

88. Β(πιο Μωβ.) | πιω. ιΠοἰιἱο_|ῖ 872.

Ρ".

- πυρραζιι] ·ιτυραξιι ΣΕΠΕ. (ποπ 01)

πιο τοι.)

- στυγναζιν·ν] 0111. 8.

- ουρανος] αηρ Β (Η.

- το μιν στο] τρωω. ὐποκριται ε.. Ρ..

το!. δ.ο][.ρ'. 8]τ.Ρει. Μιππρπ. (·νἰιΙ.

Πιο. .κπ. 56.)|οιπ. (ΣΟΕΛ. 1. 33. νπ|ς.

α.ο!".Ι. 8χτ.ΒοΙ. Επι. (ρ.ιν] οπι.

Ξ. ο.) ' ΡΜ111. και ο'. 88.

-- δυνασθε ΟΙ). το!. Δια/:ρα 8ττ.ΠοΙ.

Μοιπρπ. | πιο. δοκιμαζιιν 88. οπο.

8_γι·.Ρει. (κι... ΨπΙις.ΟΙ. ι:.ε.#".Ι. :απο

α. οσε-πασοκ ΜΡ.) ' δοκιιιαζετε 1.. |

Με" 8. | γινιοσκετε (Χἰ11001Μπ.)

απο..

4. και ροιχαλις νο!! δ.οώ οτι... Η.

51”. ' οπι. Ι). α.ο.1)*·,·ρ'.

-- ιιτιξητιι Β.ιπε'.Βο|ι.()Π. το!. Οτίο.ἰϋ.

] αιται Β.α$.Βολ.]ζητοι (ππιο σημειον

Β.) Μο στο. οι”.

- οηριιον 20.] σημιαυ Π.. οπι. ο.

- Μονο] μια. του προιρητου €. 0. το!.

νπΙα.(:Ι. α.ο.ο.οφ @τα Μοιπρπ. ΑΜ.

πιο.. ως. ἰἱἰ. Η”. (υἰι!.οπρ.πϋ.89.)

]οιπ. Β.ΒοΙι.ΒΙο.Ι)Ι.. Λικ. Για. Πιτ.

Ποτί._#'.ο'.Ι. ΠΠ. 888.'.

4. καταλιπιον] κατα.λιιποιν ΧΔ. 88. Β

Ι.=Π.

5. οἱ μαθηται] οιπ. Δ. ¦ με'. ι·ιτιλαθοντο

1). α.Ιι.ο.ο!"·.·ς'. 8›π.(.ῖπ. | Οοπιτα,

νπΙς. [9.. 8)·ττ.Ρ"..8ιΗοΙ. ως. ἱϋ.

5Ι7-. Η μπα. αυτου εἴ. ΕΚ. το!. (Μπι.)

@τι-τ. Μοτπρπ. πιο.. Οτίς. ἱἱἱ. 517.. ]

στο. 1301). ο. Δτιπ. ΙΜ. 689”. (Δ νἰα.

αφτο..)

- αρτους λαβιιν 0131). το!. οτί!. ἱἱἱ.

517.. ' λαβιιν “στους ΒΚ. οπιοτο

ρπ.ποπ ο.

6. Ιησους] οπι. νπὶ8. 8›π.Ρπ. '

Οοπιτπ.. “τι το!. 87ττ.Οτι.8ιΠοΙ.

- αυτοις] οπο. Β.ΒΙο. Η τετ. Β.)

- ιὶρατε και] οπι. α.ο.ο.

- και Σαιὶδουκαιων] οπο. 0. ο.

7. οἱ δι νπΙ8.1.#".ρ'. ] το" Β. α.ὐ.ο.ο.

Γρ'. ιο!. 2-8.

- λιγοντις] οπι. Κ. @ποια (πιω: “πο

οοροτππι” ΜΜΜ 8γττ.Οτι.8ιΓοι.)

8. ποιαν] μπω. αυτοις €. 0. τα. ο.ῇ".

8υττ.οτι.8:Ρπ. Μοιπρπ. ] οπι. Β.Ι3'ι:|ι.Ι)Ι.

Δ. Ι. 88. ΚΜ8. νπΙ8. καλοί!. Β)π.Πι:Ι.

διΠοι. Οτίο. πι. 519€ Βια. ΒΕ. ]

εχετε 131). (πιο.) 8_ττ.ΠοΙ.Μ8.ιπε.

Μοιπρ!ι. Δτπι. απο. (πο. Ματ. νἰἱἱ.

Η.)

9. ουδε μνημονευετι] 0111. Χ. | πιο. ότι

ΒΔ.

- των πιντακιοχιλιων Επι. 1).Ε. ' τοις

- πιντακιοχιλιιοις Ι). (οι. οπἱποπο ιπἰΠιι

οπἰ οκ οἰο οοιποιΙοι·ππι 5)·τ.()τι.)

- ἰπ ππ.] πω. ιι οοππροοιπ οοι·πιπ. δρ.

Οτι..

10. τους] οπι. Ε..

- των τετρακιαχιλιινν] τοις τετρακιιο

χιιλειοις 1). .πιο οπι οοιποιὶοτππι οκ οπο

οπο...

- οπυριδας Φακο!. [οουριδας Β.Βιἰυ.1).

Η. αρτων ΕΚΠ.. Ι. 88. ΚΜΒ. οφ 8".

πα1πε. Μο1τιρι1. [ :αρτου τ. 1.)Χ. τοι.

(μια.) οτι!. πι. ΜΒ'. 1.012

- ιιιτον ἰιριν νπ!8. ι:.ε./._β".92. Οτἰο. Μ.

δω'. [ ὐρ.ιν "που Ο.ιοπ1. ὐριν Β. ού!...

ο):

- προσεχε" δε ποπ.. Ι. Μοιπρο. ./Ειὶι.

(πιο.) Οτίο.ἱϋ. 518". ¦ προοεχιτε 1)..

Μι. (εντ.].'ει.) Δο_|ἶ Η. ' Σπροοιχειν

<:. Χ. το!. 5)·τι·.Οπ.8ιΠοΙ. Ατιπ. ] προοι·

χιιν προοιχιτε οι 0.. 33.

Αππ. που. Οι·ἰρ. πι. 590.. ("ππἱοπε" ! - Συρος] πιω. δι Χ.

πό ἰπἱι. να. α.ο.9'· Ζω. 24.)

- ἱαυτοις 0τίο. πι. Βια. ΠΕ. Με. [ αυ

τοις 1.. οι τοπ 7.

- ελαβετε ΟΙ.Χ. το!. 1: 57ττ.Οπ.Ρ88. '

Ο. ΜΜΜ." κοπο οι. Ι .ῖοππο πτορποι.πο (Η. Ι

7. ἱπι.τοκο οι. '8. υπ” το. Ο!. Η. Η: πωπω:

οι. | 10. “ο σφι-πιω· οι.
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ΣτΠ. 15). ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

γιι)8. α. 2.. ι:.ι:.

Μ. Ο. Ρ. Χ.

:απορια

Ασια. πιο..

και Σαδδουκαίων. Ωτιιτε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσ

ἔχειν απο τῆι· ζόμπι· θτων ιἴρτων,|| ΜΜΜ απο τῆι·

διδαχῆ9 των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων.

102 ω'"Έλθων δε ό Ίησοῦο .ο τα μέρη Καισα

ρείαι· τῆο Φιλίππου ήρώτα τουσ μαθητιιο αὐτοῦ λέγων,

Τίνα Υλέγουσιν οι ἄνθρωποι είναι του υιον τοῦ ανθρώ

που ; 1'οι δε 2είπαν,” οι μεν Ίωοίννην τον Βαπτισ

τήν, ἄλλοι δε 'Ηλίαν, έτεροι δε Ίερεμίαν ]

ΑΙ" ρξτ

-Μ:-.τ. 8 : ·:ιτ-ου. α

ΠΕΠ. 9:ιιι-:ι.

18. τιν.. [μι]

η ένα των

προιρητων. 15 λέγει αὐτοῦ, .Υμεῖο δε τίνα με λέγετε

- είναι; ω οιποκριθειο δε Σίμων Πέτρο: εἶπεν, "Συ εἶ

ο χριστοι· ὁ υιοτ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντοι·. Η ιοιποκριθειο

δεί| ὁ Ί·ι)σοῦτ εἶπεν αὐτῷ, Μακάριοι· ειδ, Σίμων Βιιιρ

Ίωνίὶ, ὅτι σιιιρξ και. αιμα ουκ οιπεκάλυψέν σοι, οιλλ,

ο πατήρ μου ὁ έν [πιο] ουρανοιο. 18 κοιγω δε σοι

λέγω ὅτι σι) εί Πέτρα. και επι. ταιιτρ τῇ πέτρα οικο

δομήσω μου τὴν έκκλησίαν, και πύλαι δίδου ού κατισ

- δ0.6:δο.

τιειιοοτιιιπ οι Βιιιιιιιιιιιιι:οτιιιπι

" 'Ι'ιιιιι: ιιιιι:Πιικοτιιπι αιιιιι ιιοπ

ιιιιιοτιι: οιιτιιπιιιιιιι ιι (οτιποπιο

ριιιιιιιιι, οσο ιι ιιοιιιτιιιιι Πια

τιιιιιοοτιιιιι οι 8ιιιιι.ιιιοιιοοτιιιπ.

Η θα'. ω νοτια ιιιιιοιπ Ιοειιι

ιπ 'πιασει ()ιιοειιτοιιο Πιπερια. οι.

ιπισττοαιιιιιιι ι.ιιοαιριιιο8 Βιιοοιιι

οοπε, ()ιι0Πι ιιιι:ιιπι: ιιοπιιιιοα

απο ιιιιιιιιι ιιοιτιιπιιι? '' Δι ιιιι

απατα". Αιιι Ιοιιιιπποπ Βαρ

ιιιιιιιιιι. ιιιιι ιιιιιι:πι Ηιιιιιιιπ, πει

νοτο Ηιοτιιιπιιιιπ ιιιιι. ιιιιι.ιπι οι:

ιιτοριιοι.ιιι. Η Μαι απο. νοε

ιιιιιιιιπ αποτο ιπο απο οποιοι

" Βοοροπιιιιπα Βιιποιι Ματια

απο, 'Τα αι οιιτιειιιε ιιιιιια «οι

τινι. " ΜΜΜ Πι.·οικιιιιιοπιι αιι

ιοιιι “απο ιιιιιιι [οι] Βιιιιιιιο οι,

διτποπ Βιιτ Ιι›ιιιι. ιιιιιιι. απο οι

ειιιιιιιιιο ποπ τοιιοιιινιι πιο, ειιιι

μποτ πισω φα ιιι απο. οιπ.

" Ετ οσο .πιο πιο ιιιιιιι. ιιι οι

Ροιτιιο, οι ευρω παπι: πατατα

αοι.ιιιιοιιιιο οοοιοοιιιιπ ιποιιιπ. οι

ροτιπο πιω ποπ ιιτιιονιιιιιιιιιιιι

ιιιινοτειιιπ ιιιιιπ. '9 Ε: πιο ιιιιιιο

χύσουσιν αὐτῆτ.

βασιλείου των οιιρανων, °και. ο.σ.ι8:ι8.

19 και. δώσω σοι πιο ικλειδαι|| τῆι`

θα” δήσρο επι τῆι'

:πινω παπι οιιοιοτιιιπ: οι απαι

οιι.ιιιοιιο ιππική; ειιροτ τοι-πιω,

 

ια. της-ζωης] οιπ. ι. ο. (0αο.ιιι..ιιο·.) ιι. ειπαν ασια.. :ιιι. ι :απου σ. 01).

ναι 8ττ.(ῖτι.. ιπίτιι.

- των αρτων ΒΤ.. Ι νιιιι;. (ο) ρ'·.·ί.

Μοιπριι. Οπα. ιιι. 519". ' οιπ. Ι). ιι.ίι.

@7. Ατιτι. 1.4 | :του αρτου €. 0.

το). ο! ] των φαρισαιων ιιιο. 83. (ιιο

Γιιτιπιιιιιο Πιιιτιιιιοοτιιιπ οι Βιιιιιιιιοιιιι

οτιιιιι οι οιινοτιιιιι .οι ιι ιιοι:ιτιιιιι

Ριιιιτιοιιιιοτιιιιι οι Βιιιιι1ιιι:ιιιιοτιιτιι. Β_ι·ι·.

στι..) .

- αλλα (:ΒΤ.ΧΔ. Ι. ΠΠΚΜΠ (Μα.

οι των.. ] :ιιλλ. :. Μποστ.. ] οιπ.

88.

- οαρισαιων και σαιῖδουκαιων οτἰρ. ιιι.

ΜΒΑ] ...μια και οαρ. Β. (στα. και πιο.

α.ίι. πιο.. πια οι.)

κι. ιλοιιιν] ιἔελιὶων Η. εγτ.Βοι.Π18.

- οι οτι". ιιι. Η”. | οιιι. (ΒΕ.

- αυτου Οτι!). ιιι. Μι. 689.'. ' οιπ. Ι).

- τινα] “ιιι.” €.).)Ι.. τοι. (ΕΔΕΚ.) 8)".

(Λι-Μ.) Ιτσπ.2ι0. Οτι!). ιι. 490". Πει.

87%. μια. τετ. 15. Ματ. για”. οι Βου.

ια. 18. 'Ηχοι. πιο. Πιιιιιιιιιιι ο απορια

ιοοιιοπιι.ιιιο απο. ιιιιιι:ι.ιιτ.) ] 'και λιγουσιν

ο· (Ατιπ.) ] σαι. Β. ναι. Ποτ!... ο.

δια. "ο". Μοιιηιιι. πιο.. Ικα. 210

(ΜΒ.) ()τια. ιιι. Η”. (αι ναι.) Με).

ιιι. ιιι. οι”.

- λιγοιισιι·] μια. ανθρωποι π. ιι.ίι.ι:.ρ3.

ι οοπιτιι. Πιο. ι·1]πι.ρ'.

- ιιναι] ιιπιιι οι ανθρ. 1.

τ τον] οιπ. 1.).

το!. ] πιο. ι1ιοοιιιιιιι οιπ. 8_γτ.(ῖτι.

- οι μιν νιιισ.ι:./: 0τιιι.ιν. Πέμ.. οτι).

ΙΜ. ιιι. .'32 12. ] οιπ.!). α.ίι.ο!"·.·σ·"· ] αλλοι

Δ. μια. ιιιι:ιιιιι εγττ.(.:τι.8.:Ρει. απο.

(ιι. μια αλλοι οι ιτεροι Β_γτ.Οτι.)

- αλλοι 01). το!. Οτο). ιν. Που. θα!).

Ιιιι.ιιι. ] οι Β.Βιίν.Βίο. Ευ... οιι διοριι.

ι. 228.

- Πριμιαν] Ϊηριμειαν Ι).ιιηριμιαν Β.

- η ένα] ιιιιι ι.ιιι:ιιπι ιιιιιιτιι 8γι·.Οττ.

Η. αυτοις] ...οι ιι ιι)σους Ο. 88. νιιισ.(:ί.

ίι.οφα'. (π.Ι.ι:.) Δτιιι.Ζοιι. ] Οοπιτιι.. Δω.

Βάι!. φιλων'. 8)·ττ. Μιιιιιριι. Λτιιι.οιιι1.

Βάι. στο. !αι.ιιι. 521.!. ] τιτιιοτπ. δι Κ.

16. ειπιν] πιω. αυτοι π. Ατιπ.υι.ο.

(στα. Ζω.. πιει. αποφ. ιιιιιιοι Ζοιι. κι!

στο. οι Μαιο. πι.) ] οιπ. Μια. Ιιιι.ιιι.

52”. Επι. 1).15.ι2ιιι.

- ζωντος] σωζοντος 1).. α.

Η. αποιιριθιις οι Β!). 1. 88. πας. ο...

!'1.9'~"~!. Μι:ιπιιιι. Ενα. 1).Β. Η”. [α.ι.·.

1,". 8)·ι·.Ρει. Δτιπ.] ] :και αποκριθιις

τ. 0. τοι. _|ῖ 8)·τ.ΙΙι:ι. (απο.) ] οιιι.

δραση..

-- ο ιησους] οιπ. ύ 88. Δ.

- αυτοι Βια. μια. Η”. ] στα. 1). Δια.

πιο.

- τοις ουρανοις (:1).τοι. Οίι:ιιι.807. οτί!).

ιι. 496”. ιιι. 68”. Εαν. πιο. Η”. :ια

διοριι. ι. 228.] οιπ. τοις Β. απο. ιιι. 5203.

ι ὁ ουρανιος απο. 4.50". Πιοπ. .·ιίε.τ.

πρ. Βια. Π.Β. οι. 25 (8.58). Σια. ο.

Δια. Η”.

Ι8. δε σοι] σοι δε Δ. ] οιπ. δι Β. Η”.

Μιιιπριι. Απο. Σα... πιο. θα”. 87.

195.

- ότι] οιπ. Ι.

- ταυτο τι) πετρα Οτίο.ιιι.524°.688".

ποιον.. ] το πετρα ταυτρ Η... ] ταυ

την την πετραν 1). ] ταυτην τη πιτραΔ

] οι”. μου Ρο". ταση) Χ.

- μου] μια ειι·ιι·λησιαν Ι). Σπα. Ορια]

(Μπαρ, στο. ιιι. 524... 68.”. ιιι. και.

Ενα. 0.18. Η”. Πι Ε8. “ιι-.487€ σου.

ιιι ΡΒ. 68.. 280,. 850". 860,.

- κατισχυσουσιν] ιτατισχυουσιν Δ.

19. και Η δγτ.Βοι.ιιιι. ] οιπ. (71). !.38.

8)·ττ.Οι·ι.8ιΡει.

- δωσω σοι ιι. οποια. 525-.5294.530-.

(ΗΜ. ] σοι δωσω ΠΙ). (Βιιι.ι..) ] πιω. δι

83 αι νία. 8)·ι·.Ηι:ι.ιπΕ.

- ιιλειδας Β.Βοίι.[.. στα. ιιι. 525.. .5290.

580.] : κλοιό ισ. 01). το!. ()τια. ιιι. αν..

Βια. 1).Β.121°.

- ο πιο πως. α. ] οι". Ι. ίι.ι:.α/!'·"α'.

στα. πιο”. Ειι.τ..ι).Β. Το". ιιο Ριιι.ι.

2!. εορτή". ΜΒ.

' - αν Β!). 1. @ιαπωνια | :ιαν τ.

ι 0. το!.

Ι

6

 

ιο. ιΠιιι που. (Η. ] ΙΤ. οιπ. οι Δια. | 16. ο).

τοπια οι.

60





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΚΠ. 9.0.

[1285. γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοι-τ ουρανοῖς, και 8 *αν|| ετἱιΙἱΒαι.ιπα ἰιι Μια, αφου
1 38 . ι ο ` ε - ο ν ο ν. .ο .- οιιαιοιιε οοΙνοτὶε ευρω· ιοττοιη_

Π.ωήΠ“.” ΜΜΜ' επι "79 για, εστω. λελυμενον εν τοκ ουρανοιι·. ως @πωπω ως., ωρα,...

νεο

υ Η Ματ.8:8ι--ω.

20 Τότε διεο·τείλατο τοῖι·

β τν ι Ι ο κ ε

οτι αυτοι· εστιν ο χριστόο.

108 21ΓΔΜ) τότε ·ι7ρξατο [6] Ίτμτοῦε· δεικνύειν

.. *ο ` υ

αι: ινα μηδΕΙ". ειπωσιν
'Παω ρτοει:ορα άἰοοἱροΠε ειιἰο

οι οεπιἱαἱ Φωτο” φαει. ὶρεο

απο: Ιοειια (Πιτάκια.

'1 ΜΜΜ οοορἱι Ιοοιικ οικοπ

"Ι·°· 9:22- .. .. .. .. @το Μιτου” ευὶο φαει οροι·ιο

5 η: ο τοι; μαθ·ηταιι· αυτου ὅτι δει αυτον 2εἱι· Ίεροσόλυμα το: ειπα ἰτο Βιοτοοο!υπτοια,ω.
Μι,- ο .- ν κ ` .- › ` - ε- αιιι|ι.ο. μια ο καιω-"Μ οι απο

απελθειιι, , και πολλα 3 παθειν απο των πρεσβυτε- Μ. ω ΡήΠάρΠω. ΜΜΜ”
` Π - κ α .

ρων και αρχιερεων και ·νραμματεων, και αποκτα» έ°2%.33

ρω θῆναι καὶ τῇ τρίτη ήμερα έγερθῆναι. 22και προο·- και" Μαι ἰποτορατο “απο
τ τ ο ` Έ τ ' ο ο - ο .- οποια.Δοεἰιοιο,ι1οιαἰαο:αοο

λαβομ.ενοτ αυτον ο Πετροι· ηρξατο επιτιμαν αυτερ "ΜΗΜΜ_ να." ...Πω-ω,

( " ( Ι . ' ` τ τ (Παπ ?ατα νιιι!ο ροει πιο. αι

ζι8ε?ιων, 1λεωτ οοι,9κυριε Βου μη εισαι σοι τουτο. “Η” “μι-Μπα, 'Η 'ΡΜ' πως

23· @να ο δε ιττραφεικ ειπεν τω Πετρω, Υπα·νε οπισω πω ωΡΗωφω ότι "Με κι!
ενο οιιο.ο ιιοπιιιιααι. ''(""Μ·)

2, μου, ιτατανίὶ, σκάνδαλον :εἴ ἐμοῦ( ὅτι ού Φρονεῖι· '.ΓιιοοΙοοικ ωωι..ω..ια.....,

.. .. .. ~ · ι · ο.
"Ηἔ:·3=οι-οΣυ τα του θεου, άλλα τα των ἀνθρώπων. '1 24 τότε εξέ.$28:0282:

· : ρ ' , Α 3 Α ” , " ι' " ' οεωειιο.ιοιιιοε ααιοτιιιο."Ωιιι
το. “τα ο @σουτ ειπενΑ τοις μ.αθηταιτ αυτου, ` Ει τι: ,θελει “ω 'οωωρωΜω “Μη

οπιιτω μου ελθειν, απαρνησασθω εαυτον και αρατω "απο Γιατε.φωο”ωι οι"

' ο ιο· ` ` ' · ` ε ι 25 8 ο. ` πατατα ρεταιαετιι αιωνια: "απο

έα. Ι_:ἔ Το” 0'Ταυρω| αυΤ0υ, και αΚ0λ0υθ€ι°Γω μοι.. 09 γαρ πιο, (πγωῇος @Μπι

(' ' λ | λ η να

.τα ια:α6. εαν| θέλρ την ψυχὴν αῦτου ο·ωεται, απολέσει αυτήν·
Α 88 ελ ο 2 ` ` ο Α ιν ο το

09 αν απολεο·ρ την ψυχην αυτου ενεκεν εμου,

 

Η. δεδεμενον νο18. α. ' δεδεμενα Ι. 83.

Β. (αφ. του.) ο.ι:.εώ Μο'. Οτίο. ἱἱἱ.

525.. Ευο.Π.Ε. Τα!. (Με. ντακαρ.

κτἰϋ. 19. (33 Με 8 οι τοσα λιλυμε·

νου).

- αν Βια του. αρ.ΒεΙυ.1). Ι. [ “αν €.

0. το!.

- και ὁ εαν....εν τοις ουρανοις] σου. Χ.

·- λελυμενον] λελυμενα Ι. ο.ι:.εαφη···9'.

Εεεε. 1).Ε. ?στα δρα. (υἰιἰ. στις. οι.

του).

20. διευτειλατο Βικαιι.τεο.ΟΕΧ. 1. 83.

τα!. 8τττ.Ρια.διΕοΙ. Ποιο”. ΣΒΒΕ. Οι·ἰρ.

Μ. 582Κοἱε.) 58". 560. 710€. ρτο.οοορἰτ

νως._Μη.υ. Βυρετανὶι α.ο.ο=#'°. ι επε

τιμηοεν Β.Ι). @ταῦτα Απο. (αι υιό.)

υιοτορονἰε ο. @Με Εἰ!. 891.. (υἰιἰ. Ματ.

80). ὁ μεν ουν Ματθαῖος πεποίηκε

κατά τινα τόν αντιγράφων το, τότε

διευτειἱλατο τοῖς μαθηταῖς, ῖνα μηδενἱ

ιἰκωαιν οτι αυτός ἐστιν ὁ χριστός....

ιστών μέντοι ὅτι τινα τόν αντιγράφων

του κατά Ματθαῖον ἔχει το, έπετἰμηοεν.

Οτο.. Μ. κατά·

- μαθηταις] ΐαιὶά. αυτου 'Ξ. 1.. το!. Σεπτ.

8τττ. Μαιο”. Δια. Οτίρ.ἱϋ. 582'.587".

Πω( οιο. 1301). Απο. Οτἰ9.ἰϋ.582°. Ε

566.'.

- εικτυσσιν] που. ιΙο σο ετε-.στα

- αυτος Οτίο. | ούτος ΒΕ'.

20. ο Χριστος] (Ίπποι. Ιηοους ε. Ο.τοΙ.

νιιΙ8. ατα. 8ττ.ΒοΙ. Μουν”. του..!

οιο. ΒΙΑ. 1. ;ο.ο.ε,ῇ".ς'. 8_γττ.Οττ..8ι

Ρετ. Απο. στο. ἰἱἱ. τα· (Μαι 88.)!ροει

Χριστος Ποτ. Ενω απ..

21. ο Ιηιιους ΟΕ. τοΙ. Οταν απειρα. ¦ στο. ο

Β.Βι(υ.Β. ' Μιά. 6 χἔτος Β.Βο|ι.

Μοαιρο. [Μια 88.]- καθως”.

- δεικνυειν 013. το!. Οτίο.ἱἱἰ. 585.. 586".

5:~$8-.580'.. ἱν.800·. | δεικνυναι Β.Βἄυ.

Βἰο. Οτίο. Μ. 58". Οι. 88.]

- αυτον εις Ιεροαολυμα απελθειν 131).

1. 8!! (οι τω.) ε. [ται. 210. Οτίο. ἱΞἱ.

585-. ὁδω.. 587". 58804' 580». ἱν. 800..

[ΠΙ. @Η (αυτον εις 'Ιερο....88). Μου·

τον απελθειν εις 'Ιεροοολυμα 9. ΟΙ..

το!. (Ευα.) τν.

-- απο Οι·ἰο.588".5884 το! | υπο .0.

- και αρχιερειον και γραμματεων Γεια!.

απ'. ' και γραμμ. και αρχ. Δ. νιι18.0Ι.

οι Αρι. Δια/ποθ· ¦ και!. του λαου Ι.

(Απο.) στο. ϋὶ. 1588.. (ικά που Παρα:

ΔΗΜ; ο 8. 580!) [στα. κ. γραμ.α.]

- το τριτο ήμερα ναι8. '.92. 87".

τω.. Απο. τα». ένα. Ττ.5Ι,76.

[του. ΣΗ). Οτίρ.ἱἰἰ.580°.7Ι0°. | μετα

τρεις ἡμερας 1). α.ο.ι·.ε!'.9'. Μεα1ρο.

-- εγερθηναι Οτίο.ἰἱἱ.580°. Πω. ' ανα

ιττηναι 1). .που (ικά τω. Μιιτ.νἱϋ.81).

' 22. αυτον] αυτοι Η.

22. ο Πετρος Βιιοοιι Ροετιιιι Μια-ι.

- ηρξατο επιτιμαν αυτιρ λεγων οι. το!.

ν1118. Οτἱ9.ἱϋ.5“)·. “ω λεγοιν

που οἰτο.νἰτ..) ' ηρξ. αυτιρ επιτιμαν λη.

Ι. Οτἰο.ἰἱἰ.710°. ! ηρξατο αυτοι επετει

μιαν και λεγειν Ι). οοοριι ιοοι·ορια·ο οι

Φωτο α.ο.ι:.π,.ρι. ' λεγα αυτοι επιτιμων

Β. ' ι:οορἰτ @απο π'. | οι @οι οἱ ο".

θα. (αυτιρ] αυτον Η. ¦ λεγιον] Ρτοοπι.

και Ε). [ο.

- «τοι τη οιο. 8ττ.Οτι.ιο.ο.ε!'. Πι!. 691".

900. ' οσοι τουτο Ι). Οοαετιι, Οτέρ.ϋἰ.

Πω. ιν. 80".

2.3. ο δε] δινει” ωπου.

- ιττραφεις 110. το!. Οτἰο.54Ι". 710».

ι ε·ιτιοτραφεις ΠΕΚ. (πιω. Ματ.)

- ειπεν τω Πετριρ] Μαι-ομοια! 8ἱΠ80ΠΕΠ1

οι ιΙἰ:εὶι οι 87ι·.(.ῖτε.

- σκανδαλον ει εμου (ο. μου ει) σαι. 83.

- ει εμου ΙΜΟ). (ει μου Ο). | :μου ει 8.

Η. Ι. το!. Οι·ἰς. οι. 54”. 54 .. ΜΙ..

589”. Η!» Ν. 801.). ' ει εμοι Β. σου..)

Με!. αρ. Ευ.. ο. Μο!. ΙΟΝ· (απλοί εε

ΗἰΙ.447°.) ¦ μοι ει ν. ο!

- αλλα τα των ανθρωπων ()τίο. ἱἱἰ. 589».

710”. ἰν. 801... Ευα ο. Μο!. ιο”. | αλλ'

α του ανθρωπου 11.2”. ΤΙΜ). του.:

0111. ε.

Η. οι ια ειναι. Με οι.

60





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

Ι

σε

ψυχῆο αυτου ;

Β . λ

πραξιν αυτου.

· , ||

«Πιατων.

 

ευρήσει αυτην·
οοιι

| .Ο να

βασιλεια αυτου.

τι γαρ :ειὅιρεληθήσεται|| ἄνθρωπον,

ιἔιὶν τον κόσμον ὅλον κερδήσρ, τὴν δε ψυχὴν αὐτοῦ

ζημιωθῇ; ι) τί δώσει οἶνθρανιτοι` αντάλλαγμα τῆι

27 μέλλει γαρ ο να” τοῦ ανθρώπου

ἔρχεσθαι ἐν τῇ Με!) τοῦ πατροο αὐτοῦ μετα τῶν

αγγέλων αὐτοῦ, και τότε αποδώσει ἔκάιττερ κατὰ τὴν

@80 κ .ο .

104: Αμην λέγω υμιν, εἱσίν τινα· των ώδε

Π ` Ι

οιτινεο ου μη ·νευσεονται θανάτου, ο.»
ἱ ο! λ .Χ Α ο Α

αν ιδωσιν τον υιον του ανθρώπου ερχόμενον έν τι;

1 τ Κ ` σ ' | Α

αι με ημερα; εξ παρα

| ( , Α Χ

λαμβανει ο Ιησουο τον Πέτρον και. Ίοίκωβον και
'Ι Ι ` νδ Χ ο σε ` ο ν ο λ

ωαννην τον α ελιρον αυτου, και αναφερει αυτου9

Ί

2' φαι ειπαν ρτοὰοοι. Μαριώ

οι αιιιααιιιο ιιαινοτειια·ι !ια:τοιιιι·.

αιιιιιυιο νοτο ειναι αοετιπιοαι.οαι

ραιιο.ιιιι·? Δια οποια των: Μαιο

οοπιαιιιιαιἰοοιιαι ρι·ο ιιιιἰαιιι ειπε?

Μαιο-ααα οαἱαι Ιιοιαιαιο

καποιοι αει ια @στα μια: ιιιιἰ

απο ωραιο απο, οι ειπα: ι·οιΜοτ

ιιαιοιιιιιιιο ιοοιιααιιια ορια οι”.

"φαω Αιιιοα ι1ἱοο ποιο,

αν". ιιιιἱι!ιι.αι ιΙο Με: "ιαπωνια

οι" ποπ αοει.ο.οιιοι. ωσπου: αο

ιιοο "Μπα αΙιιιαι Ιιοαιιαιο νο

ιιιοαι.οαι ιι: κοπο οπο. 'Ει

ροει ι.ὶἰοε πιο: “Μαρια Και”

Ροιτιιαι οι. ωραια οι ΙοΙιιιιι

αοαι Γινεται οι”, οι οποιο

ἰΠοιι ια τοοιιιοαι ιικοιιΙιιιιαι κοτ

ειιαι: κι ιι·αιιοαΒιιαιιιιε εεε

ξ.: . ' ,' ' ` ' ' | Η ` , # Μια οσο οι τοπ ΜΜΜ: (πιο.

Ω!. Δ ειο οροι~ υψηλον κατ ·ιδιαν. και μετεμορΦωθη ·εμ· Ωω. Μά.ομ"Σωωμ "Εφ

.~ ' προιτθεν αυτων, και ελαμψεν το προσωπον αυτοῦ Με Με· Με' “Η” "Μ Μ

το «να. 3

Ο

 

‹ "- 24. ο “νους οπο. ἱἰἱ.542°. | 0211. Β.Βι:|ι.

"Ζε - αρατω Οτίρ.ἰ.28Ι°. | αρα; Ι. (σαι.

' απο: και). " αι! θα. μοι] μου Δ.

.ιΖ 1-ε 85. εαν ΒΟ. Ι :αν ·ε. 1). το!. θείο. ἱ.28Ι·.

Ποια.

Η - θελα] θελει ΠΚ.

Η” - απλα" Β.ιΟΧ. 1. ι·οΙ. Οιἰρ.ἱ. 281..

α: ΜΜΜ'. | απολεοει ΒΒΔ. 83. Η.

ο' - άφησα] ούτος σωσει Ι. 83. Οι·ἰο. ἱ.

' 28”. (νιι.Ι.ι:ο.ρ. :ι.89).

- 28. ωφεληθηαεται Β.8ι:|ι.1ι. 1. 88. 8.(_|.)

. επι'. ΜΜΜ. που. Οι·ἰρ.ι.28Ι·. οι.

645.. ιν. 295". Ι ζωοελειται 9. 00. το!.

(Με.) Απο. .|ιι.ιι.Λρ.ἰ. Η. ειναι.

επι. ειπαν. Ωραια (νιιΙ.Ι.ιιο. ΙΧ.

εε).

- κερδηιτρ οτιο.ι. 28”. ἱν.295°. ι κιρ

δικα ΣΗ.

- ανταλλαγμα της] ανταλλαγμαυτης

και Β.

27. ο μας] στο. ο Δ.

- των αγγελιων αυτου 131... το!. Οτίο. ι.

Ωω.. Μ.5·"=.5-88'··.5-Η-. ¦ των αγιων

ιιηι. αυτου 1). (ο). Ι των αγγ. των

αγιων 0.

αν

και. ιδου 8αΐιρθη|| αυτων
. ' ο αν ο να

τι” αυτ. συλλ. Ηλίαι` $συλλαλουντει· μετ, αυτου(|

θα· 6 ·ὅλιοο, τα δε ἱμιἱτια αὐτοῦ εγένετο λευκα έκ

:Ιλ/“ουσια|| και

4οἱποκριθειε` δὲ

ο Πέτρο: εἶπεν τῷ Ίηιτοῦ, κύριε, καλόν ἐστιν

Α

28. υμιν] Μι!. ο" ΒΕ.. 88. ο.ι:.ε./._ύ"·2·ρ'.

8νττ. Η". 692€). 1Ι08:. (για. Ματ. ἱ:ι. Ι.)

| (Μπαμ. Ο!). τοΙ. νιιΙΒ. α. τι'. στο.

ἱἰἰ. 550'. Η. Βίκυ"

- των ιἱιιῖε ειττωτων ΒΟΟΣ. Ι. 83. ευ.

(: των ιὶιιΞε ειττηκοτων .3. ΚΜ. Εκο.

Τ|ιοοιἰ. αρ. Ποια. 967). Με. @τα

θα.. δι Ρετ.. ιι επι.. Μοαιρἱι. 'Νιου.

ΑΙΜ. αλλα. Οι°ἰο. Πι. 5.'50-. ἱν. 808'.

(αιοι:Η.Β)°. | ιἱιδε εατιιιτες Χ.ΔΕΗ1Ην.

(8)·ι·.Ηο!.)

- γευσιιινται Οτίο. ἱἱἱ. 5508. ιν. 866.. '

γευαονται ΒΧ. Ι. ΠΠ. Εεε. ΤΙιεοιΙ.

-- βασιλεια Οτἰιι. ια. 550". 550. 555”. ιν.

880. ' ιἶοΕυ ιι. $νι·.ΗοΙ.αη;. Ποια”.

Βάι. α.ιιι. οι. Ε.ι·ι:. Τ|ιεοιἰ.

- αυτου (εαυτον θείο. ἱν.866-.)] μπαι

ειιι Βχτ.Βι:Ι.αιΕ. Μοαιριι. Βια. α.ιιι.ιιι.

' οριο οι ια @πια οι". οποτε. ' ααα.

ἱιι εισαι @Με ειιἰ απο. οὐ.) | Μι. ιν

το ιῖοΕυ αυτου στα. ἱἱἰ. 550”.

Ι. και] στα. @Ίτσια ¦ Μα. εγενετο 1).

...Μια-ενο· Πι!. 1108°. (απατα.

ΥΜΕ. 1.)

- Ιαιιιιιβον] ρι·ιιοι:ο. τον Ι). 38.

""' ιν.- τηνπραΕιν Αρι. Γιιἰι.ἰ.ο.ρ=. ΣΕΦ. Οι·ἰρ. ὶ - Ιωαννην] ρεαοιιι. και

ΣΗ". αρεσει] τα εργα Ι. 16". (Μια.) Β - αναφερει] αναγει Ποπ. Ι. Μι:ι.(ο.2.ο.

ετα. Μοαιριι. 'Πιερ. Απο.

28. αμην θεῷ. αι. 5.20.. | Μι!. δε 1.”. Ι.

| πιο. γαρ Κ.

ι!.ε.) οπο. ἱἰἱ. 557..

- κατ' ιδιαν ΟΠΠ. ἱἰἱ. ι λειαν 1).

2. μετεμορφωθη ε_γτ.Ποι.αιε.(ἰτ.

  

* Ει οι:οο ιιρρατιιιι Μια Ποιοι οι

ΗιεΙἱιιι απο εο Ιοιιιιοαιοε. .Βο

εροααοιιε ιιιιιοια Ρώπα Μπιτ. οι!

Καπο. .υοαιιιιο. οοιιιιαι εεε Με

55". 558ω,° οτί!. ΙΜ. 8684. δια.

]).Β. 98”. ' μεταμοριρωθεις 1.). (στο. αν”

και). μια. ο Πισω;; 1). (.[Δ.π.)·οοΜ

νων. _|.

2. εγενετο Βια. Β.Ε. ι ιγενοντο Ιο- 38.

ΕΠΙ. ¦ στα. 8.

- το φως $_γττ.Ροι.διΠοΙ. τοΙ. (Βου. Τ|ιοοιὶ.

αρ. Ποια. 97 1). Οι·ἰρ. αι. 559». 568.. 665..

(να. Με. ΜΡ. Εκο. 1).Β. 98”. ο.

Μο!. 177°.¦ χειων 1). Με. ενια-Ε.

Λται.Μ.88. Δια. Ι)ἰοιι. ΔΙε.ει. αρ. Μια.

Πα. “Η”. 694.. [108.. (ναι. Με”. Η. 2.

οι. Αροο. ι Η).

8. ιδου] οιο. ΜΜΜ.

- ομοια, Β!). 88. Δια. (ΤΕ) Βια!. Το!.

ιι.ὐ.ι:.ε.ρω°Ι. ' ζωφθησαν €. 0. το!.

ταιρι. _|Ἐθ'.

- αιωνια” ΜΗ.. 33. Ι.(. Μια. Μοαιμα.

'Πιερ. ' [Μωσης ς. Ο. Ι. το!. Δια.

- συλλαλ. μετ' αυτ. Β. Ι. πω' επι'.

σκακι. Μοαιριι. Ήπαρ. απο. Οι·ίρ.

ΙΜ. Η. Πω'. ἰἰἱ. 868”. :μια αυτου συλ

λα.λουντες ε. οι). το!. (Μια.) Β_γι·.Βο!.

Απο. 0.49. Πι. 550€.

4. αποκριθεις δι] οαι. Βιιτ.οι·ι..

-- ο Πετρος] σαι. ο Η.

- κυριε] σαι. 8)·τ.οτι.

27. ομοια οριο (Η.

3. ηιΜοτιιαι. Οι. Ι ιο. Νοτια· οι. (οι. .ιο Με

"94

(Η





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Μπι. 5.

Β(Π)[2]·

1¦ι[Σ]Δ.

1.88.

πιοπκπεστ.

4. ποιἡιτιυ

'1 ο Ρα. ι : η.

ο. :μια

Η”. ι:ιι.

Σα. δι”. ι

θηται

γουσα, "Οδός έστιν ο
* 8 | || * 8 | Ο

ηυδοκησα· ακουετε αυτου.

ημας ῶδε εἶναι· ει θέλεις, ποιήσωμεν ῶδε τρεῖς σκη

νιἱς, σοὶ μίαν, καὶ *Μωυσει`|| μίαν, καὶ 'Ηλία μίαν.

ΗΒτι αυτου λαλοῦντος, ιδου νειρέλη Φωτεινη ἐπε

σκίασεν αυτούς, καὶ ιδου φωνη έκ

..ν6

ο ` ` , Α |

ει μη τον Ιησουν μονον.

ς 2 105 9Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν 8εκ|| 9σοῦ ὅρους

Ιησοῦς λέγων, Μηδενὶ εἴπητε

υπ» τοῦ ανθρώπου ἐκ νεκρῶν

*έγερθῇ#. 10 καὶ έπηρώτησαν αυτον οι μαθηταὶ* λέ·

γοντες, Τί οιἶν οι γραμματεϊς λέγουσιν ὅτι (Ηλίαν

δεῖ έλθει-ν πρῶτον; 11 ὁ δὲ* άποκριθεὶς εἶπεν", (Ηλίας

καὶ αποκαταστήσει πάντα· Η λέγω δε

ὑμῖν ὅτι (Ηλίας ήδη ιιλθεν, καὶ ουκ έπέγνωσαν αυτόν,

Ο | 9 Α

ενετειλατο αυτοις ο

το δραμα, έως οδ ο
οι

μεν έρχεται+

τῆς νειρέλης λέ

υι.ός μου ὁ αγαπητός, ένκαὶ οικούσαντες οι μα·

έπεσαν|| ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ ἐιροβήθ -

σαν σΦόδρα. 7καὶ 'ὶπροσῆλθεν|| ὁ Ίησοῦς, -

άβατο αὐτῶν καὶ εἶπεν, Έγέρθητε καὶ μὴ Φοβεῖσθε.

έπάραντες δε τους όιρθαλμους αὐτῶν ούδένα εἶδον

πιο οπο: ει το. ιο.ι:ιιπποε πιο

πιο ιιιιιοτπιιοπιιι ιι1ιἱ ιιπιιτπ, Η

Μοει ππιιπι. οι. Ηι:1ιιιο ιιιιοπι_

ι ποιου οο 1οιιποπιο, οςοο πο.

Με παω.. ο1ιιιπιι›τονιι οσε. οι

οοι.·ο τοπ ου πιι1›ο ιιιοοπε. Με

οοπ απο. πιοοε ιιιιοοιιιο, ιπ πιω

τπιιιι Μπα οοπιιι1ιιοιιι: @πιο

οιιιιιιο. °Ει οιιι1ιοιιι.οιι ποιοι.

ριιιι οοοιιιοττιπι ιπ που” "πως

οι τ.ιιπιιετιιπε τιιιιιο. ΤΕ: τις.

οοειιιι Μαιο οι. "παπι οοε απο.

οπο οιι. Βιιτειιο οι ποιιιο ο.

Μοτο. Π.οντιπιει ιιιιιοπιοεπιοι

εποε ποπιιποπι νιι1οτοιιι πιει

εο1ιππ Ιοεπιπ.

ι μ

και

° Ετ ι1οεοοπι1οπιιοπε "Πε οι

ιποπιο πτο.οοομιι [υπ] Ιονιο ιιι

απο, Νοπιιπι .οποια νιιιιοπεπι

ιιοποο που. ιιοιπιπιο ο ιποττιιιιι

καποια. Ν (ΠΜ-ι Η ιπιοτιο

Βο.τετιιπτ ειιπι .πωπω απο"

πιο. οπο απο απου ι1ιοιιπι

ποσο ποιου" οροτιοοι ρτιτπιιπι

νεπιτε? 1' Λι. επι τοοροπιιοπο

πιο ποια τμιιι1οπι νοιιιυτοι οι:

οι. καποιοι οιππιιιι 1' Μου αιι

τοπι νο1›ιο οπιιι1ιο1ιο.οιαπι νοπιι.

οι που οοοπονοτυ.ιιι. οιιιπ, πιο

 

ι. ιι] σοι. 1. 88.

-- θελεις] θιλης Β.

- ποιησωμιν ΟΦΣ.. τοι. (ΤΑΝ.) 57".

Μαιου. που. Απο. απ. στη. ιιι.

560€ 585.. απο. [οι. 901.. ι ποιηοω 130..

ο!'. ι ποιηοομεν 1.

-- Με 2°.] σαι. Ποτ. Ποτ!! ]7".ρ'. Αται.

ως. ιιι. 500.'.

- τρεις ακηνας 01). τα. (1108..) Οτιο.

ιιι. ι οκηνας,τρεις Β. ο.

- Μωυοει Β1)Κ.ι Μιτου” Ι.. ι :Μαιας ετ.

Ο. 1. 88. το!. Πωιτει Δ.

- 'Ηλια μιαν (11π.Δ. 1.88. 11.1.οει. 8:11'.

Σιλ. ι :μιαν 'Ηλια ς. Β.Βι!_ν.(οιο ιπ

οο11κι.ιοιιο: οιιιιιο Οομ1ιο1οει 1ιιιιιοι Πλ.

μι..) τοι. Ατιπ.

5. επεακιαιτεν Οτίο. 56411. | επεοκια

ζεν 1)..

- ιδου 20.] απαιτει αει. Βγτ.(1τι. (πιο.

αδειο ροει νεο. ιι.)

- ό αγαπητος] οι οικου” τπεπε. 8ττ.οτι.

οικου” οπιπο. Μεπιρ1ι. Τ1ιο1ι.

- ηυδοκηαα 0130. Ηἰρρ. ο. Νοει.. 5~(9).

Οτίο. ιιι. 5544. 568.'. Ευα. 111 138. 85%.

ι $ευδοκ. €. Βετο 1°ο.1. Επι. ιπ Ρο.

186".

- ιικουετε αυτου 111). 1.88. #'. Ηἰρρ.

ο. Νου. 1800). Οτἰς. ιιι. 5651.. Το". ο.

ΡΜ 28. ' :αυτου ακουετε €. 0. το.

Φου.) Το". ο. Γτε.κ. 19. @μια 108.

278. ΠΠ. 5088. 890. (οι. Σουι. ιιι. 85.)

[τουτου ακουετε: Ηἰρρ. 0. Νοε!. Η”.

Βουι.0ἰ. 8. 58. ' αυτ._ακουσατε Δ. ι σαι.

8γτ.Βιοτ.

6. και_ακουιταντις Μεπιριι. ι ακουσ. δι 1).

Ποιο.

- επεσαν 1301). 88.] μπετου 9. Ι.. το!.

(εφοβ. σφι. και επ. επι πρ. αυτ. $γτ.

Οτι.)

- αυτων] ὶαυτων Ι..

τ. προιτηλθεν 13.Βιι,..Βιο.13. Η". επι'.

Οτι.8ιΡιι. | Σπροοελθων τς. οι.. τα.

8γτ.Βο1. Ατιπ. [π.1. Μεπιριι. Τ1ιο1ι.

απο

- ο 1ηοους και ΒΒ. μια. εγκτ.0Π..διΡει.

πιο.. ι .οιπ. και 9. (3.1.. τοι. 8_γτ.1·1ι:1.

Μοιπρ1ι. 'Πιερ. Απο.

- ἡψατο αυτων και οι). τοι.ιιιψαμενος

αυτων Β.

- ειπεν] πιω. οιο νιιις. α.υ.ο.ϋ".σ..

8_γτ.οτι. ι οοπττο. ε!".ς'. Βγττ..1·'ει.8ι

1:ΙοΙ.

- εγερθητε] εγιιρεοθαι 1).

8. επαφαντες] επερεντες 1.)..

-· αυτων] ΜΗ. ουκετι ο..

-- τον 1ησουν μονον] μονον τον Ιησουν

1). 1.ιιιι.ιο.ι1ι1. μια ὶαυτων ο'. 88. Η τον]

αυτον Β.Βο|ι.

9. καταβαινοντων αυτων] καταβαινον

τις 1).

9. εκ Β.Βοιι.01)1.Δ 1. 88. ΒΕΟΙ:Πί(ο

οοττ. ?.)Μ8Πν. Οτἰς. ιιι. 568.. (0ο

ΤΑΜ..) ι :απο €. Κ". ους. ιιι. οοπ.

- ο1ηαους] Με 1.

-- εγερθη Β!). | Σαναστυ €. 02. το!.

Οτιο. ι. 805.. ιιι. 5661.. πιο. Μυ.τ.

οι. 9.)

10. μαθηται] πιω. ιαυτου π. Βε(:1). το!.

_|: 87". αυτ. ι οπι. ΖΙ.. 1.88. (Μπι.)

Μοιπρ1ι. Τ1ιο1ι. Απο. Οτι!). ιιι. 507..

-· τι ουν ους. | ότι 88.

- οι γραμματιις] Ροει λεγουοιν88. (οοπ

ττιι. απο.)

- δει] πιω. ερχεται Δ..

11.ιιιιι] τουσ. 1ηοους ετ. ΟΚ. το!. μ

που. "και αποκρ. Ατιπ.)ιοπι. 131.121..

1.88.(Ι.οιι.) 8_γττ. Μαιο”. και. (ιι δε

αποκρ. οπι. 8)·τ.Οι·ι.)

- ειπεν] μου. αυτοις €. 02. το. Μος.

ΟΙ.χυ1. ΒΧ". ΔΠΕ. 11::τιι. @πιο ειπεν

1.) ι σοι. Β.Βιιυ.Βιο.1). 88. Λικ. (μια.)

Μοπιριι. Τ1ιοιι.

- ερχεται] ιπι1ι.1.πρωτον 'Ξ. 02. το!.

Βγττ..Ρει.8ι11ο1. .‹1::ι1ι. (ποιο παντα Ια.)

ι οιπ. 131). 1. 88. Μα. 5_ντ.()τι.. 111οιπρ1ι.

πιο. Αττπ. απο!. Τι. 49. Πι!. 004”.

- και αποκαταστησει Μπα. υγ:ω·.Μ.

Βιιτ.Ηι:1. (Μοπιπ1ι.) Δτιπ. του.. Ιου.

 

ι. οτα. οι. Η Οι. 1 ο. οποιο Δω. ιοοιπρ1οοιιιι.

αυτι. ι 8. οιιι. οιο Δια. |11. ο". οι. οι.

62
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13

ο ` ευ

ειο το υδωρ.

αυτό; 30.

2 άλλοι|| ἐποίησαυ ευ αὐτῷ ὅσα ·τ)θέληο·αυ· ουτοκ καὶ
ο` στο ο Α

ο υιοο του οἱυθρώπου μέλλει πασχειυ υπ' αυτωυ.
| το ο ”

τοτε συυηκαυ οι μαθηται ὅτι περι Ίωάυυου του

βαπτιο·τοῦ εἶπευ αὐτοῦ.

:106 Η 9 "και έλθόυτιουΥ προτ του ὅχλου προστ)λθευ

αὐτῷ οἴυθρωποτ ·γουυπετῶυ * αυτου

ελέησου μου του υιου, οτι σεληυιά(Ἐται και κακάο`

# . || ' ` | ' ` Α Χ |

εχει· πολλακιο γαρ πιπτει ειι· το πυρ, και πολλακιο

το

` ' , | , ` η

σου, και ουκ ηδυυηθησαυ αυτου θεραπευσαι.

κ ` τ 0 .ο ο· 9 ` το π

κριθειι· δε ο Ιησουο ειπευ, Ω γευεα απιστοτ και διε

ο·τραμμἔυη, ἔωτ ποτε *μεθ, ὑμῶυ ἔο·ομαι, ἔσω πότε
ο τ τ .ο υ τ ο κ Θ οτ 18 κ › ι

αυεξομαι υμιου; Φερετε μοι αυτου ωδε. και επετι

μησευ αὐτῷ ο Ίησοδο, και ἐξῆλθευ απ, αυτου το

ο Α ο το ο,

δαιμουιου, και ἔθεραπεύθη ο παο· απο τυο ευρω
Ο Ι 19 Ι Ι ' κ ο ο ..

εκειυηο. Τοτε προσελθουτεο οι μαθηται πρ Ιησου
ο ο υ 8 ` ο ο σο ο ο τ τ -

κατ ιδιου ειπου, Δια τι ημειο ουκ ·πδυυηθημευ εκβαλειυ

`·.> 8 | || ο το ` ` :- ! | ||

ο δε λεγει αυτοιο, Δια τηυ ολιγοπιστιαυ

ὐμῶυ· οιμ·ου γαρ λόγω ὑμῖυ, ἐαυ ἔχητε πίστιυ ότι·

Ώ

τ'οοετ·ποι ὶττ στο οποοοπτοποο νο

Ιιτοτ·ιτπι. 8ἱο οι πιο. Ιτοτοἱττἱο

ροοτεοτ·πε οοι το. οτε. Η 'Ποιο

τττιοΠοκοπτοι (Μπιουτ ποιο. πο

ΙοΙτο.ποο οοριτοιο που”.

" (Μιλ) Βι οοπτ τοπἱοτοι πο

τοτοο.το, οοοοοοτι οι! οπτο Μοτο

οοπτυοο οτονοΙτ.τιἰο ο.πιο οππι

'5 ‹Ιἰοοπε, Βοιωτοι. τοἰεοτ·οτο πιο

τοοἱ. ποιο Ιπππιτοττο οτι οι τοοΙο

οποιο” παπι οποιοι οοαἰι το

το;ποπτ οι οτο)ττο το ποιτοπτ. "' Ει

οριττΙτ οπτο ατοοτροπο απο. οι

ποπ ροιιτοτ·ππι αποτο οιττο.

'" Βοοροπποπε. “πιο οτι. Ο ιτοπο

τοιτοτποτοοιτΙο οι ροτυοτειτ.. οπο

ιτοποο οτο νοΜοοοπτ ? ττεοιτο

απο μου” τω? .κοιτα οπο

Μοτο .το πιο. '' ει τποτ·ορπντι

οοπτ “οι”, οι οττἰτι ου «το απο

πτοπἰοπτ. οι οιττ·πιπο οοι μποτ· οτι

οι.. ποτε. ΜΜΜ 'Γοπο πο

οοοεοτοπι (Μαριώ οι! Ιοετ.ιπτ

Βοοτοιο οι ιϋκοτοπι. @που οσο

ποπ ροιπἱπτττο οτοετο Μοτο?

8" Ποπ ΗΜ. Ρτοριοτ τποτ·οποΙἱ

ιπ.ιοτο κοιταω. Απτοπ οπτρρο

απο τουτο, το ΙτοΙτιτοττιτο Με...

` || 15 και. λέγωυ,κύριε,

και. προσήυεγκα αυτου τοϋ μαθηταῖ9

17 απο·

 

Ττ. ΠΠ. | και αποκαθιοτηοι Ι.. | απο

Η; ”καταοτηοπι 1). α.ο.ο!".9'. Βυττ.Οτι.8ι

ζῷἶ Ρα. του..

Π.παυτα] ...τα ποιοι ιοττοιοτο οει. @ο

Β. Πο!.

- 1( το. ...τη που. το. πατατα. .απο

?τι 0το.πτ.οοπ.οτυ. ' οπι. 2. τα οτι. @το

οποιοι.

Η - επηυωοαυ] ηπα-Μαν Η.

- αυτου] στο. Δ. (ευ αυτου Ε).

- αλλα Ο!). 88. ΚΜ.)ζα.λλ' ε. Β.τΖ. το!.

“ ου αυτοι στο. το. του. του. :που '

η!.

στο. Δ. ι οπι. ευ υπο. οτα. (οπο. πιο.
τ τι; ο) 8ττ·.ΠοΙ.ικι. Μοπτρο. (Απο.) .πιο

· Τι. στο. Μοτ. τι. το.)

- ουτως] ουτος Δ.

- ουτως και. . .. πααχιιυ υπ' αυττου Μ88.

οι νν. Με ΜΜΜ Οτο). ἱἰἱ. 578€ οι ντο.)

οι! πο. νοτ. Η.) 1). Σκι". (οπο. ντιπ. 1.)

Μο ιοοοι απο!. 'Η.

Η. αυτοις Άι". Τι'. 49. Οτἰο. ἰἰἱ. 5716. )

στο. 2. τι: οτι!. Δια. ) του!. πιο @τοῦτο

Η.ιλθουτωυ ΒΖ. 1. 'Ντου. ) ελθουτωυ

+αυτοτυ το. Ο. το!. 5)·π·.Ρει.8ιΠοΙ.

Μοπτρο. Λττο. «Επι. Οτ·(ο.ἱἰἰ.578°. )

ιλθωυ Η. [οιι. [ΠΙ 095..(νω. Μο.τ.τκ.

Η). (οι οιττο νοποτ·ἰι .Πειτε απο".

εγτ.Πττ:τ.)

-· αυτ... οπι. Ατοτ.ΖοΙτ. (!τοΒοοι οπο.οπἰ

ιΙπτττ). | τῳ Μιτου ΡΒ. (ποπ Η).

“*"Σέν-<-·.----__---θ.-..·--

4 '. -“~-'':"τνέωτο·τ·θ·"ι'ιο-α...

Ν. αυθρωπος] πιο. τις ΕΠ. (ποπ κ.)

8)·τ·.Οτ·ι. Απο.

-· αυτου ΒΟΖΙ.ΧΔ. Ι. 88. απαιτώ”.

(αυτοι ἱ.ο. αυτών ρω αυτου τι! υπ. Μ.)

) :αυτοι 9. Β.. Οτίο.τττ.574"··,· ) τυ

προοθευ αυτου Ι). (Τοπ.) 8_γτ.Βο!.

(στο. απο. 8_γττ.οτι.8ιΡει. ΑΜ. ΗΣ!.

του.) Μι). οι τ·οοο).τοι οιττπ. οπο".

πιο. (Μοτο τροπο: απο Που.)

Η. κυριε Οτίο.ἰἱἱ. 57”. | στο. Ζ.

- μου του υιον μου Β.Βου.

- εχει 1320” που.. (Οτίο.ττ.ι. ΜΗ.) )

:παταει 9. οι). τ·εΙ. Επι.

··- πολλακις 2° ντιπ. ι οποτε 1.). Ι.

(μου) Απο. (Οτἱο.ἰπ.5ΐ4-·°·578°.) (στο.

.ιἙιΙτ.)

Η). ηδυυηθηοαυ (Η). το). ' ηδυυαο·θηοαυ

Β.Βιἰυ.Βἰο. | ιδυυηθησαυ Η. | που·

υαυτο Ζ.

- αυτου θεραπευοαι Β()Ζ. το!. ο!". )

θτραπ. αυτ. 1). (Μα.) (οπι. αυτου Απο.)

Ι7.αποκριθιις οι 801). το!. νιτΙ8.6'Ι.

ι:.(ε),/: 8)·τ·.Πο!. | τοτε αποφ. Ζ. Γοτ.

Μοτπρπ. οι. ' αποκρ. ιοπιιττπ Δια.

ΜΤω·π'.Ι. 8υπ.Οτι.8ιΡ5ι. που. ' οι

τοεροπι1οπε α.

- απιστος] -τι ()ι·ίο.τττ.579'. εκατο Ρο.

884". ¦ πουπρα 2.

- διιστραμμουη] διιατριμμευη Ζ. ' απτο

απιστος @του

Η. μιθ' ὑμωυ ισομαι Π.Ει(υ. ἰπ ω!). Βάι.

ΟΙ)Ζ. Ι. 83. (οι.) θα!). ἱὶἱ.579". (μια

υμ. “μι Ευα. ἱπ Ρο. 38-01.) ) :ετοιμοι

μια υμιου 9. (Β). τοΙ. Υπο; α.Ιτ.ο.ε.|=Β`..

@το πιο. ΜΙ.ι9ο·.πων. "ιοομαι]

ατομο Ι.. ' οπι. Ατ·πτ. τι... ποτε ιο.

μεθ' υμιου ρω. ἔτος π. αυεξ. υμιου

ποσο.)

- έως ποτε 2°] οι 5)·τ·.Οτ·ι.

- αυεξομαι] αυεξωμαι ΕΕ..

Η). καθ' ιδιου 1).

- πουυηθημτυ] εὅυυηθημευ Κ.

20. ο οι] απο. Μιτου;; 9. 0. το!. τοποσ.

ο.ο.εω ε)·ττ.Ροι.διΠοΙ. ι στο. Β.Βι|υ.Β!ι:.

1). 88. Δια. Γοτ. Το!. α1,"·ρω· 871..

Οτι. Μοπτρο. ΤΙτο).τ. Λτ·πτ. που.

-· λεγει Β.ΒΙ(υ.ΒΙο.Β. 1.83. Δια. υ.ο.

(ο!”'·).·ρι. | :απου €. 0. το!. νοκ; Ο!.

α,|ο'. Απο.

- ολιγοπιοτιαυ Β. 1.33. @πάλι Μοοτρο.

ΤΙΜ!). Απο. απο. Οτ·ἰο.ἱἱἱ.466°.(ΗἰΙ.

6950.) ¦ Φαπτοτταυ €. Ο(Ι))κ. το!.

μια. 8,ντ·τ.Ροι.8ιΠοΙ. (Απο. ΙΜΒ.) του.

οπο. του. 58. (απτο·τειαυ ΒΕ1:-0Π.)

- εαν] τττοοπτ. ότι Ο. ΜοτομΙτ. του..

απο. ἱἰἰ. 202€.

- ιχητι] εχετε Η.

 

13. απο." οτα οι. ' Η. ρτ·ονοΙοιπο οι. ¦ πιο

απτο οι. Ι Η. τ·οοποποοπο ππιοτπ οι. Ι Η. Βιοτο

ροντι Μοτο Η. ' 20. υπο πιο .Ιοτιοο οι.

(33





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.
10711. 21

ιι‹ο›οτ21απ.

Ι. Σ Δ.

1. 33.

1:τοεεκαεον. . ..

21. σοι. υμιν'

'- Χ |

προσωπα, και νηστεια.]

5 τι π

" βίαιη): 8ο-8α.

22. ιίναστρεφομέ

..Δω

ΠΕΠ. παπι-.46.

| | ο να Α Η | 8 Ι ||

κοκκον σιναπεωι·, ερειτε τω ορει τουτω, Μεταβα
τιν Ι| ο .- ` ε κ ο ` › τ

ενι9εν εκει, και μεταβησεται· και ουδεν αδυνατησει

0 ..ο“ι [τουτο δε το γένοι` ουκ εκπορεύεται, εἱ μι) έν

ξ107%'ηΣυστ ε ο ένων|| 9δε αυτων έν - Γα
ε τι ρ μ τ τ ο) σε

λιλαια, ειπεν αυτοι; ο Ιησουο, Μελλει ο υιοτ του

ανθρώπου παραδίδοσθαι εὶο χεῖρατ ανθρώπων.

είσαι: ιετο.πιππ είπαρίο. πιο.

τποπεί Μία. Ττοπεί Μπα οι

εταπείοίι. οι πιο ίπροεοίοίίο

οι·ίε τοπίο. Ή Κα: ιιπιοτπ μου...

ποπ οίοίιιιτ πίιιί ρω· οταιίοποπι

οι ίοίιιπίπαι.

" (Με '0 Οοπνετειιπιίοπο οπ

αιτει οίιι ίπ ΟιιίίΙοοα. αίτια Μία

Με”. ΓίΙίιιο ίιοπίίπίιι ετοιίοπιίπε

εεε ίπ πωπω ποιπίπιιτπ. " οι

οοοίιίοπι οιιπι. οι εοτείο αίο το
28 καὶ

Με” ιίποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτο ·ήμέρα έγερθήσεται. Με? ωπαιεωί .πιο

καὶ έλυπήθησαν σφόδρα.
τ _ να ` |

ΑΜ Ριτζ (108 24 Έλθόντων δέ αυτων εἱτ :Καιραρναουμ' οποιον) τα ι:ιιιπ τοπίοεοπι

προσ·ῆλὅον οἱ τα δίδραχμα λαμβάνοντετ τω Πέτρου απ;;::"ΒέΒ::Έϊκαὶ εἱπαν.|| 'Ο διδάσκαλοι· ὑμῶν ου τελεῖ τα δίδραχ· °;ΜαΐΒβωΡΜ"Β

μα ; 25λέγει, Ναί. Καὶ 2έλθόντα|| εἱι· του οἱκἱαν 'Μπι. Εποπ- Ετοιιιοπιτ:α

, , ` . , .. ) ) ( δ .. σε: ιίοπιππί.ρτιιονοπιι οππί Ιο

προειρθασεν αυτον ο Ιησουτ λεγων. Τι σοι οκει. απο ιίίοοπε. Ωιπιί πω νίιίοειιτ.
τ · ο .- ε. ρ. ο κ τ ε είιποπ? τοπιο τοπια: ο που..

Σιμωμ› οι βασιλα9 ?779 7,79 απο .τινων λαμβαμουσ“| ποοίοίοπιιτίοαεπιπτοΙοοείταπί?

Ι λ ·- ο ` .- ο τα · να Α ο ` .α . . ? 'Β

τελη η κτ)νσον_; απο των υιων αυτων. η απο των δω "ικΚ8·2:“ΜΈΤ Βωξ

ό.λλ0Τρίων; 26$εὶπείντοο δέ,|η .ΑΤΙ-2) Τῶν άλλΟΤρίων, ίΠἱΙοειιε.,Ετ8οΙίοοτίεππι ΗΙίί.

. . .. τ ο .. ν τ ε τ . . " Οι οπιοπι ποπ πιιπιίο.Ιίιοιππι
2 9 Το εφη αυτερ ο Ιησουο. Αρα γε ελευθεροι “ο” Οι οσο. νιιιίο το πιιιτο οι τοπιο

ε 27 ι κ ο ι ` ΙΙ ' '_ ' '.

υιοί. ΐνα δε μη σκανδαλίσωμεν αυτουτ, πορευθειτ

εἱτἱ θάλασσαν βαλε ιίιἱγκιστρον9 καὶ τὸν οίναβιἱντα

σε επ 9 τ τ ε

πρωτου ἱχθυν αρον· καὶ ανοίξω· τὸ στομα αυτου

 

20. τοπος Π.. | κοκο Π. | κοκον Δ.

- μεταβα Π. Ι. οτί!. ἱίί. 202'. 579€'

ζμεταβηθι 9. ΟΠ. τοί. στα ίίί.819·.

466.. Ευ... ίπ Ρε. Η”.

- ενθεν πιο. ι. οκ9.ιπ.ιον.ιια.ων.

| ξεντευθεν 9. Ο. το!. .Β'ιιε.ίπ Ρε.

- εκει νεο. Μετα. (παω οποία

ως. ίίί. 202(486.. Επι. ίπ Η] σαι. 88.

Δια. Ια. τα. 'Η. 8τττ.Οτε.8ιΡπ. απο..

21. οτα. τετ. Β. 8.3. 4)". 8ττ.Οτι. Μιππρίι.

(πιο. ΕΚΠ. ίπ Απρ. ο ωο. ΗατειιοίιαΠί).

'Ποιο. απο. (ετο.ειί.ΡΙο.ιι.) 8ττ.Πίετ.

Σια. ίπ Οαποπο (παπι αεί Ματ. ία. 28.

Μίκι φ, οι: Ποιοί εοΙίιιυ). ί Οοπετο.

ΟΠ. το!. (Ποια.) 8νττ.Ρει.8ιΒοΙ. Μειπρίι.

(Ψ.8ιΒοίι.) Αται. Οτἰο.ἰίί.579^. ΗἰΙ.895°.

22. ιτυοτρεφομενων δε αυτων Β. 1. αοπ

"επταετία" οιιιοτπ είε. νιιίε. _/ίο'·'·ί

1αναατρερομενων δε αυτων. €~ ΟΙ..

το!. τοιίοοπείοιιο οιιιοτπ ίΠίε 19". 87ττ.

Ρετ.διΒι:ί (Μετπρὶ:ι. ΠΕΒ.) ΔΠΠ.¦στρε

οομενων οι αυτων θείο. ίίί..'ί80·'.(..νων

δι αυτων Η). ' αυτων δε αναιττρερομε

νων Π. ίρείε ιιιιιετπ οοπνοτιοπείοπο

α.υ!". Πι!. 696". ίριίε ιιιιιοπι τοιίοιιπεί

Με ε. (8)·τ.Οτε.) οιππ ιιιπιππ τοετοιΙοτο- . 25. λεγει] οιίιί. 8ίπιοπ 8).τ.Οττ. ] οπο. λη.

πιτ ίρεε ε. οι απτο ιιπιοπίατοπι. του.

ι

' 28. αποκτενουαιν Οτι!). ίίί. 588. Η. 80”.

| αποκτεινουαιν Π.

·· το ειναι ,απο νωε-.Μ"·'·9'·'· εστε

'Πίου. ΑΜ. απο. οτι... ίίί. 588€. ίν.

οοπ. ' μετα τρεις ἡμερας Π. α.ο.ι:.ε.

Ηπειρο. ΕΞ:

- εγερθησεται ΟΠΠ. τα. Οιίο.ίν.80ί..

ί αναστηυεται Β. Οτία. ίἱί. 5889 (οι.

Ματ. πε. 8 Ι.)

- και ελυπηθηοαν ιτοοδρα] στο. Κ.

24. ελθοντων δε _|: 8)ιτ.Ηοί. τοι. ως. ίίί.

584... ' και ελθοντων Π. (Μια.) 8τττ.

Οπ..8ιΡει.

-· Καοαρναουμ ΒΠ. 83. | .ΣΚαττερναουμ

€. ΟΠ. το!.

- τα διδραχμα 10. Β.τΟΔ. 88. καιει”.

8ττ.Πε:Ι.επε. στ. Οτίο. ίίί. 584'. 587€'

τα διδραγμα ΒΧ. Ι. ΒΙ.·-ΟΗ. Δια. Ικα'.

(9'···) | τα διδραγματα Π. (Βίοι. Π.)

- τω Πετρω ματι και ειπαν Π. Πτι'.

Ηίετ. | Οοπετιι. Οτε!). ίίί. (8ίεποπί 8)··τ.

Οτε.)

- ειπαν ΒΠ. ] :απου ε. ΟΠ. το!.

- τα διοραχμα 2.). ΒΟΠΔ. 1.88. ΟΚΜ ι

ί

- ελθοντα Β.Βο(ι.Βίι:. Ι. ΑΜΙ. (εκτελ

ί

θοντα Β.Πιζυ. ί ελθοντων αυτων. 88. (ο).

¦εισελθοντι Π. ο. ' είτε ηλθον Ο. ' οτε

εισηλθον Ο”. 8·ντ.Οτε. ' οι" εισηλθεν

ς. ΠΙ.. το!. ΥΜΕ. ικα/'ΕΡ. 8)·τ.Γεε.

Μοιπρὶι. 'Παπ. Απο. [Η

- απο τινων ΟΠΠ. το!. (Ν.) 0τίο.ίἱί.

585). ΠΠ. επι. ' απο τινος Β. Απο.

απο. [5)·π·.Οτι.8ιΡα.]

- τελη η] τελιῖν (Βία) 88.

- αυτων] σοι. Δ.

26. ειποντος οι Β. Ι. (νία. ..οι ίπ σε..

πιοκ ίπί'το) Μοιπρπ. 'Ηπα. Ατιπ. στο.

ίἰί. 5819.. οι. ίΙίο ιίίιείε. του. α.Ιι.(ι·)!".

9ι.ι.Ε.ρή.] ίΠο .πικαπ τοεροποίι 2.ίτλεγει

αντιρ ὅ. ΟΠ. τοι. 8]τττ. Αντίο. (Βίοι

Η). (λεγει αντιο ὁ Πετρος απο των

αλλοτριων] οιπ. Χ.. 88. πιω. Χ ίπ

τη”. Η μου. ι Πετρος 9. Ο. τα): 8γτ.

Πο!. πιω. 5ίιποπ 8υττ.Οττ..8εί?ει. (πιο.

ι Η.)| οιπ. ΙΣΠ. Ι. (Με.) $γτ.Πίοτ.

Μοιπρίι. 'Ηιοο. Ατιπ. που.. (Μαι Η).

- αλλοτριων] πιω. εεποντος οι αυτου απο

των αλλοτριων (κι). (οιπ. αυτον 1.).

8”. ο. Οτι!). ίίί. 587! ι τα διιὶραγμα . - οι] στα. Χ.

ΕΚΕΒΙ] Δια. 6.9'·2· ¦ ιϊειοραγμα Π.

ναι ν.

οτωουυ.ιιω οι. ί ειίαοτιίπε. οι οι.

τυποι οι.

 

20. Μπι: "Και οι. ' 23. τοπίο ου. οι. ' 24. οι.

' 25. ίπ αο

64 ι



·-ω



ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. οπι. :20.

ποπ.

παπι:

ι. οι.

πτοιιιιιιειιτ.

Μο

# 'Ι Μκι·.8:3ι-88.

Μπι. 9:22.

ως: 6.

Μια..

28. μου οι 28 ὁ

τα τοῦ θεοῦ,

. .89.

Ιω. μπαι. 8

:95

τοΐο μαθηταῖι· αὐτοῦ ότι δεῖ αὐτον

άπελθει.-ν,|| καὶ πολλα 6παθεῖν απο τῶν πρεσβυτέ··

ρων καὶ `οὶρχιερέων καὶ Ιγραμματέων, καἐ άποκταν
- να ο- υ ν τ·- .. `

οξθ θηνα|ι και τι), τριτ·]] ·ι)μρρα εγερθηναι. και προσ

' '- .ο

λαβομενοι· αυτον ο Πετροι· ηρξατο επιτιμαν αυτω
ο! να

λέγων, Ιλειός σοι, κύριε· οὐ μι) έστω σοι τουτο.
δι ι 9 τι Π Ι .Υ ν ι

ε στρριψεις| ειπεν τω. ετρω, παγε οπισω

ιἑ° μου, σατανα, σκανδαλον 8ει

`

γῆι·, έστω δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖο, καὶ

λύσρτ ἐπὶ. τῆι· γῆς, έστω. λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

20 Τότε διεστείλατο τοῖς μο.θηταῖια

β ότι αὐτόι` έστιν' 6

ο.

Χριστώ.

108 2η"Απο τότε ·ι7ρξατο [ο] Ίησουι· δεικνύειν

8εἱο Ίεροσόλυμα
`

αλλα τα τῶν ἀνθρώπων.

ὁ Ί·ι)σοῦι` εἶπεν τοῖς μαθηταῖο αὐτοῦ, 'Βἴ τι: θέλει

όπίσω μου ἐλθεῖν, απαρντ)σιίσθω ἑαυτόν καὶ άριἱτω
` ` απ

τον σταυρον αὐτου, καὶ ακολουθείτω μοι.
ο` || κ ` ι - ο- .- μ ν ν

εαν θελ:ι) την ψυχην αυτου σωσαι, απολεσει αυτην·

5

Β ι

ινα μηδενὶ εἴπωσιν

·ι|| ο, Ο

εμου . οτι ου

25οΔ `

οτἰι. ΙἱΒιι.ιπω ἱπ οποΙἱιη οι φαι.

οπωοπο οοινοι·ιε ευρω· ιοττπω,

οτι: ποΙπιιιω ιο απο 5' (κοπο

'.Ι'ιιπο ρτοοοοριι οιιοιρπΙιε ιιιἰο

πι ποιπιπι ιιιοοι·οπι. ιιπιπ. ἱρεο

οιιιοι Ιοεπ.·ι Οπτικιπε.

.ι ιι

αν

'' Επιπιιο οοορἰι Ιοεπι οικοπ

απο @αποψε επι: ποιο οροτιο

τοι οιιω πο Βιοτοεο!γιππω, οι.

οποιο ποπ ιι οοπἱοτιοπι οι ιππι

πιο οι ρτὶποιρἰοπι οποοι·ι1οιπιπ,

οι οοοιιιι, οι. απου. πιο τοπικ

ιι;οι·ο. Αφοι.» Ει ιιοιππιοπι οπω

Ροιτπι οοορἱι ιποτοριιτο ΠΙππι

πιο"... ΑΜΒ. ο το. ιΙοιπἰποι ποπ

οι" πιο Με. Β @οι ι·οπνοτοπι

οικιι Ροιιο. νοκ μια πιο. οιι

τοπο: εοο.παιιΙπω οι: ιππιἱ. ποιο.

ποπ .οριο οιι οποο ω ιιιιπι.. πιο

,. οι ιιιιπο ποιπιππω. " (ΗΜ-ι

Φρ0υ€Ι.9 'Ι'ππο “πιο απο ιιιοοιμπΙιι οι.,

τι 24 # 8ἰ ποιο ιιιιιι. ροει πιο νοπἰτο. πο

Τα” ποςοι ιοιποι ὶρωπι οι ιοΠιιι οτιι

οοιπ .παω οι. καποιου πιο. ” Ωπι

οπιιιι νοΙιιοτιι ιιιιιωπ.ω ιιιιιιιπ

.οποιο ι'οοοι·ο, πωπω απο; οπι

πωπω ροτιϋιὶοτἰι ιιπιωιι.ιιι οποιο

ονομα· πιο, ὶπνοπιοι. οπω.οι· γαρ

ο δι λ ο ν ι ` ο οι ιν ..

οι· αν απολεσρ την ψυχην αυτου ενεκεν εμου,

 

Η). διόιμινον νοκ. α. ' διδιμινα Ι. 88.

Ε. (πιο. του.) 5.ο.ε,/ἱ Ηιι'. Οτι!). οι

525.. Ειιι.1).Β. Το". @μια ι·ιιι.οο.1:ι.

.Πιο Ι9. (38 πιο." ο οι οι” λιλυμι

νον).

-- αν Επι υἰιἰ.ορ.Βιἰγ.1). Ι. ¦ “αν π.

0. το!.

-- και ο ιαν....ιν τοις ουρανοις] οω. Χ.

-· λι.λυμινον] λιλυμινα Ι. 5.ο.ο;|,ύωσ.

Σια. 1).Ε. Τα!. @μια (να. Οοο. πι.

σου).

20. διιο·τιιλατο Βιιιαιι.τεο.(π.Χ. Ι. 53.

το!. 8τττ.Ριπ..διΠοΙ. Μοωριι. .Σια οπο.

ἱἱἱ. 532.(οπ..) 537”. 580.. 7109 Ρι·ιιοοοριι

νπΙ8./!".9'. ἱωροτονἰι α.5.ι.·,ΙΡ. ] Η”.

τιμηοιν Β.1-). εγτ.οτι.. Δτω.(ιιι πιο.)

ἱποτορο.νἱι ο. πιο Εἰ!. 691€ (υιό. Μπι.

.οι 80). ο μιν ουν Ματθαΐος πιποίηκι

κατά τινα τῶν αντιγράφων τό, τότι

διιστιιίλατο τοῖς μαθηταῖς, ινα μηδινὶ

ιῖποιοιν ότι αὐτός ἐστιν ο χριατός....

αιτίου μέντοι ότι τινα τῶν αντιγράφων

του κατα. Ματθαῖον ἔχιι τό, ὶπιτἱμηοιν.

Οτίο. πι. 58%*

- μαθηταις] μια. αυτου π. Ι.. το!. Επι.

@τα Μοιπριι. του.. Οτἰς.ἰϋ.582-.537',.

710€. ] στο. 1301). Απο. ()ι·ίο.ϋι. 58%.

566.'.

- ιιιτιοοιν] πιο. πο οο 8γτ.οτι.

.- αυτος οτα). ] οντος 1)”.

60 Ξ

20. ὁ Χριστος] Πποοω. Ιηιτους 9. (Στά.

Μπαχά. 8γι·.ΒοΙ. Μοπιριι. .ΖΕιΙι.]

οπι. ΒΒΔ. Ι. ζο.5.ο!'.ς'. Βγτι·.Οτι..8ι

Ρετ. Απο. Οι·ἰς.ἱιἱ. Η.» (Μαι. 88.)]ροει

Χριστος Ποτ. Γιιἰιἰ. ο.#.,.

2!. ο Ιιμτους ΟΙ.. το!. Οτο). ιιιορο. ' οω. ὁ

Β.Βιζυ.1). ' εδώ ο χρετος Β.Βο|ι.

Μοπιριι. [Μαι. 88.] - Ε

- διικνυιιν Ο1).τοι. Οτίς.ιιι.585-.536°.

580.580.. πριν. | διικνυναι 13.198!).

Βἰο. Οτίς. ϋἰ. 58”. [ο 83.]

- αυτον εις Ιιροσολυμα α·ιτιλθιιν 151).

1. 88 (οι για.) ο. Ποπ. 210. Οτίς. οι.

5355. πιο». 587.. 58855" 580”. Ν. 800..

πιο πιο. (αυτον ιις Ίιρο.. ..85).] :αυ

τον α·ιτιλθιιν ιις Ίιροοολυμα €. ΟΙ..

το!. (μια.) τν.

-- απο 0.-ιο.ιουι.ιου· τοι ' υπο 1).

- και αρχιιριοιν και γραμματιων Για.

οφ. ' και γραμμ. και αρχ. Δ. νιι18.0Ι.

οι. Δια. υ.ο.[Γ.ρω' | πιο. του λαου Ι.

(Απο.) οιι9.ιπ.ιου. (μια ποπ πιο

ΔΗΜ; ο 8. 580..) [οω. κ. γραμ.ιι.]

- το τριτο ἡμιρα νπΙ8. 1]'.ιβ. δν".

'Ποιο. Ατω. ΣΕω. .πιο Τι·.51,78.

Ιτοιι.2ΙΟ. Οτἰς.ἱἱἱ.580°.7Ι0€. ' μιτα

τριις ἡμιρας Ι). α.ό.ι:.ο.#'¦.ρ'. Μοιπριι.

- ιγιρθηναι Οτίο.ἱἰἰ.580°.7!0°. ] ανα

στηναι 1). .Παπ (και οι. Μιιτ.ιιἱπ.8Ι).

22. αυτον] αυτοι Η.

22. ο Πιτρος Βἰωοπ Ροιτπ.ι οπο".

- ηρξατο ιστιτιμαν ιιυτῳ λιγιιιν 01.. το!.

νπικ.ο_/:(σ.) Οτἰρ.ἰϋ.540-. (ιιοι.Ι λιγοιν

ποπ οποιοι.) ] ηρξ. αυτιρ ιπιτιμαν λιγ.

Ι. Οτίο.ϋ.ἰ.710°. ! ηρξατο ιιυτιρ ι·ιτιτιι

μιαν και. λιγοιν Ι). οοοριι ὶποιοραι·ο οι

οἱοοτο απορω'. ] λιγα αυτιρ ιιτιτιμων

Β. ] οοορἱι οποιο ο'1. ' οι @οι οι $γι·.

Οτι. (αυτιμ] αυτον Η. ' λιγοιν] Ρτοοιπ.

και Σ). [Η. 88.]

- σοι ιη οω. Βγτ.Οιι..]α.5.ο!'. Πι!. 60”.

905.. ] μια: τουτο Ι). ()οπιι·ιι, Οτις.Ηἱ.

"06. ιν. που'.

23. ο δι] από. .Μαιο ε_ντ.Οτι.

-· ιττραιριις ΒΟ. το!. Οτίο. 54.1... 710».

| ι·ιτιοτραοιις πιο (Πο. Ματ.)

- ιιπιν τιμ Πιτριρ] ιιιοι·οριιιιπ 8ἰπιοποιπ

οι απο οι @των

- υκανδαλον ιι ιμου (ο. μου ιι) οω. 88.

- ιι ιμου Β(ο). (ιι μου Ο). Ι :μου ιι €.

ΕΣ. Ι. το!. Οτίς. ἱἱἱ. 54.”. 542.. 5815.

5895. 710., Η. 80”. ' ιι ιμοι 1). (Μια.)

Μο!. αρ. Σια. ο. ΜοΙ. ΗΜ· “πιω οι

ΗἰΙ.44.ΐ°.) ] μοι ιι ν. ε$

- αλλα τα των ανθρωπων οποιο. 589”.

"Ο". ἰν.¦.δω°. ει". 0. Με!. ΙΟ". ' αλλ.

α του ανθρωπου 111”. ΤὶιοΙ›. ΣΕω.:

οπι. ο.

Η. οι. πι απο. ιο οι.





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

εὑρήσειαι:τήν· 96 τί γαρ ξείιεύεληθήο·εται.|| ἄνθρωποτ,

εαν τον κόσμον ὅλον κερδήσρ, τὴν δε ψυχὴν αὐτοῦ

ζημιωθῇ; #7 τί δώσει ανθρωποι· ανταλλαγμα τῆο

ψυχῆι` αὐτοῦ; 27 μέλλει γαρ ο υὶοτ τοῦ ἀνθρώπου

ἔρχεο·θαι ἐν τῇ δοξΠ τοῦ ττατροι` αὐτοῦ μετα τῶν

αγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε αποδώσει ἑκάστερ κατὰ τὴν

.. ττραξιν αὐτοῦ.

  

. ή Έβ 104 28,Αμι)ν λέγω ὑμῖν, εἱσίν τινα· τῶν 038€

] ξεο·τώτων,|| οῖτινετ ού μι) γεύο·ωνται θανάτου, ἔωτ

αν ἴδο›ο·ιν τον υἱον τοῦ ανθρώπου ερχόμενον ἐν τῇ

ηζωΧΣΕΕ-]; βασιλεία αὐτοῦ!Γ 1 τκαὶ μεθ, ἡμέρατ εξ παρα

]; Η. εγω-8ο. λαμβανει ο Ιηιτοῦτ τον Πέτρον καὶ Ίάκωβον καὶ

. Ίωοίννην τον άδελφον αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτῶι·
; ο ν τ ` ε ι ι Η ` τ ιν

- ει: οροτ υψηλον κατ ιδιαν. °και μετεμορφωθη εμ·

' ττροο·θεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν το πρόσωττον αὐτοῦ
ο ε τν ` ` ο Ι ι εκ ο ν ` τ

ων ο ηλεοτ, τα δε ιματια αυτου εγενετο λευκα εο9

το Φο.. 3καὶ ὶδοἰι 2εὅΦθη|| αὐτῶν *Μεουσῆτ'| καὶ
· .

Ηλίατ Σο·υλλαλουντεο μετ' αὐτου. άττοκριθεὶτ δε
Β.μετ'αιἙτ.ιτνλλ. Η '| 4

ο Πέτρα· εἶπεν τῷ Ίηο·οῦ, κύριε, καλόν ἐστιν

 

= β4. ο "νους οτι... ϋἰ.542°. | οιπ. Β.Βο|ι.

.-_ι

Ε ·..|;:- αρατω Οτίο.ι.28Ιο. ¦ ιερεις Ι. (οιπ.

28. ἰιιιιν] πιω. οτι ΒΕ. 88. “αφηνω

επι. Με ων. ιιο:ι=. (νεο. Ματ. οι. ι.)

ι Οοιιιι·ιι. ΟΙ). το!. νιιΙ8. α. τν. (Με).: . -ιιι.οδ και). Η ιι.ιΙ οι.. μοι] μου Δ.

'3 @μια οιιιιιι ρτοιὶοοτ. Ιιοιιιιιιι

ει ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιινοτειιιιι Ιαπωνια

ιιιιιιιιιιο πιο ειιιιο άοιτιιιιειιιιιιιι

ριιιιιιιιιι·? Αιιι οιιιι.ιιι ωτα ιιοιιιο

οοιιιιιιιιιο.ιἰοιιοπι ρι·ο ιιιιιιιιιιοι.ιιι?

ΜΜο-)Ειιω. ε:ιιιιιι !ιοιιιιιιιο

"Μπιτ" σει. ιο @στιν των. οιιἰ

οιιιιι μισθών ειιἱε, οι. των: πινω

ιιιιιοιιιοιιε καμπάνια ορο. οιιιο.

=""Μ·) Αι·ιιοιι ι!ἰοο ποια,

οιιιιι οιιωιιιιι σε Με "οποιοι"

ιιιιι ιιοιι ιτιιοι.ιιοιιιιι ιιιοτι.οιιι άο

ιιοο νιώσω; ΗΙἰιιιιι Ιιοι:ιιιιιι.ε νο

.πωπω ιιι τοποσ οπο. 'Ετ

ροει Με. το:: οιιιιιιιιιειτ Ιαν:

Ροιτιιιιι οι Ιιιοοοιιιιι οι ΙοΙιιιιι

νεοι ίτιιιτειιι οιιιιι, οι άσοι:

Νοε ιιι ιιιοιιιοιιι οιεοοΙειιιιι κοτ

ειιιιι: ' οι ιι·ιιιιοιιειιι·ιιιιιο εεε

απτο οι”, οι τοεφΙοιιιιιιιι ίιιοἰοο

ειπε εισαι αν. νειιι.ιιιιοιιιιι εικονι

οιιιο Με”. ιιιιιιι. Μινι Μπιτ ιιικ.

·' Ει οι:οο ..ομοια ΠΙΝ Ποιον οι

ΗεΙἱιιο απο οι) Ιοιιιιειιιοε. ^ Βο

ιιροιιιιοιιιι ιιιιιοιιι Ματια Δω: ιιι1

Ιοειιιιι, 1.)οιιιιιιο. οοιιιιιιι οι: ιιοε

557.. 55844" 0τίο. Πι!. 8684. Εν...

ΒΕ. 93!! |μεταμορφωθεις 1). (οιπ. 11:03

και). "Μιλ ο Μιτου; 1). (ωε.)ιοοωω.

= το οι. εαν νο. ' :αν €.1).ι·ι:Ι. οπ9.ι.εει·. οι. των. Μινι-γ νυν. τ

Ιἱἰ.844°. - των ιίιδε ὶιττωτων οσοι.. 1. 38. ΜΙ. 2. εγενετο Ειι.τ. ΒΕ.. ι εγενοντο 1.. 38.

- αλο] θελει ΠΚ. (: των ω. εστηκοτων σ. ΚΜ. Στο. ΗΠ. ' οιπ. 8.

- απολεου Β.εΟΧ. 1. το!. 0ι-.ν.ι. 28Ι.. Τ|ιεοιἰ. οτι. οι"... 907). Με. 8)·ιτ.

ο.: _ ιιι. 545». | ιιττολεοει ΒΙΑ. 83. Η. ()ι·ι.8ι [λαδι Πει.. Μοιιιριι. ΤΙιοΙι.

; - εύρηετει] οντος σωσει Ι. 88. Οτἰο. ι.

ΜΙ.. (τω. οπο. Χ. 89).

. . 28. ενφεληθησεται Β.Βο|ι.Ε. Εξω.

. 8,". Μι:ιιιρ|ι. ΉιοΙι. 0ι·ιο.ι.28μ. ιιι.

545.. ἱν.295". ' Σωφελειται €. ΟΙ). το!.

(Με.) Απο. .|ιι.π.Δρ. ι. 1.3. εἰσιν

επι. αν. ων. τι! ειο. Με. Πιο. οι.

Απο. .και θα!). ιιι. 5.50.. Εν. Με..

(εΙἱοοτιἱ:)°. Ι ι¦ιιδε ειττωτες ΧΔΕΡΘΗν.

(8)·τ.ΗοΙ.)

- γενσωνται Οτίο. ιιι. 550! ιν. 886'. ]

γενιτονται ΒΧ. Ι. ΠΠ. Εκ. ΤΙιεοι!.

- βιιοιλεια στο.. ιιι. 550". 550. 555". Η.

.360. ' θα” ιι. Βγι·.ΗοΙ.ι:οε. ΜοιιιρΙι.

.η η"

- το φως $γτι·.Ρει.&Πο1. το!. (Εεε. Τ|ιοοα.

:ιιι. θεοι. 971). αν). ιιι. 559... 558'. 565...

Οτίο. [ιιι. ιιι. 86%. £ιιο. ]).Β. 98'.. ο.

Μο!. Ι77°.| χειων 1). Ειπε. ΒΡΩ".

Λι·ιιι.Μ85. Βάι. Βίον. ΔΙε.τ. οι». Μπι.

ΙΕ!. “091. 694.. Παν. Με. Η”. Η. 2.

οι. λινκ. ι. 14).

8. ιδου] στο. Βγι·.Οτι.

- ωοθη 131). 88. Δω. (ΤΕ) Γιιἰιἰ. Το!.

α.ο.ι:.ε.9.°η. | :ωοθηοαν 3. Ο. το!.

- Μωνσης 1301,.. 88. Κ. Ιωδ".:. Μοπιμὶι.

των. | ΙΜωσης 9. Ο. ι. το. Απε.

25). Βιμ. α.ιιι.ιιι. Ξ.ι.·ο. Τ|ιεοιἰ.

- κερδιμη Οτἰο.ὶ. 281.. ἱν.2954. Ι ιι·ερ- - αυτον (εαυτον Οτο). ιν. 3084)] ρωτἱε νο1π_α_ γῇ).

δικα ΣΗ. ειιι εντ.Βοι.ιιι8. Μοιιιριι. :Βια ...των

-· ανταλλαγμα της] ανταλλαγμαντης ] ο]ιιιι οι ιιι ΒΙοι·ιιι ο_ῇιιε @γιοι-8. ' Με!.

.ιο Ε. ιιι ε!οι·ιιι ρ:ιιτιιι ειιι μια.. Μ.) Ι ενω. εν

27. ο νἰος] οιιι. ὁ Δ.

-· των αγγελων αυτου ΒΕ. το!. αν). ι_

281.. Μ.5ιτε..οιε··.5ιο·. ' των αγιων

ιιγγ. αυτον 1). ] των αγγ. των νιιΙ8.

αγιων Ο. -- Ιαπωβον] ρι·οοιιι. τον Π. 88.

- τηνιτριιΕιν των. Ι·-ιιω.τ.9'. [ΕΦ. (Μ). Ι - Ιωαννην] ρτιιοιιι. @ 1)".

το ιἰοξο αυτον αν). ιιι. 5501..

1. Και] οιιι. 8ττ.(ἱι°ι. ' Μα. εγενετο 1).

...ι....εί··εω·2· Με 110.". (αιωνια

- ανλλαλ. μετ' αυτ. Β. 1. πω· δν".

οποιοι. ΜοιιιρΙι. των. ΑΜΠ. 0ι·ίο.

ΙΜ. ιι. 178". ιιι. 868€' :μετ' αυτου συλ

λαλοιιντες €~ οι). το!. (Με.) 87ι·.Ηε.Ι.

Δι-πι. Οτίο. ιιι. 550€

4. αποκριθεις οι] στο. 87120".

- ὁ Πετρος] οιιι. ὁ Η.

ι. 281€. ιιι. 549.... τα εργα Ι. Ρ'. (Μα.) ] - αναφερει] αναγει Ι).(.ἱι·. 1. Μι.ι.(οιιο. Ι ..- "...η θα ε)-'-_οπ_

ι!.ε.) 0ι-ιο.ιιι.5ον.

- κατ' ιδιαν ενω ιιι. ¦ λειαν 1).

2. μετε)ιορφωθη εγι·.ΠοΙ.ιιι8.(.ϋ. οποιο.

@τα νεων.. '.ΓΙιοΙ›. Λι·ιιι.

28. αμην θεῷ. ἱὶἱ. 550.. | πιω. δε 1.... Ι.

Ι ..ιιι. γαρ Κ. "απο

  

27. ομοι··.ι εχω. Ο!.

3. ιιρριιτιιοτιιιιι οι. ι Πι. Πογνοο Ο!. (Μάο νι

ι ι
(Η





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Μπι. 5.

Β(Π)[2].

ΗΠΑ.

1.88.

1:τοπιιιιευτ.

4.. ποιῆσαι

.α.Ροι. κ”.

ο. :μια

Ματ. ι:ιι.

141. 8:88.

Η

··3!

Με. ῶδε εἶναι· εἰ θέλειο, ποιήσωμεν ῶδε τρεῖο σκη

ναν, σοὶ μίαν, καὶ ΣΜωυσεἱ.`|| μίαν, καὶ (Ηλία μίαν.

ΗΕτι αὐτοῦ λαλοῦντοο, ὶδοιὶ νε‹ρέλη Φωτεινἡ επε

σκίασεν αυτούι·, καὶ ἱδου Φουντ) έκ τῆι· νεφέληι· λέ

γουσα, ”Οιἶτόι· ἔστιν ὁ υὶόο μου ὁ αγαπητότ, ἔν ερ

2ηὐδόκησα·|| Σιιὶκούετε αυτοί).|| 6 καὶ ακούσαντεο οἱ μα

θηταὶ 2ἔτι·εσαν|| ἐστὶ πρόσωστον αὐτῶν, καὶ ἐΦοβήθη·

σαν σφόδρα. 7καὶ 2·π·ροσῆλθεν|| ὁ Ίησοϋι·, .καὶ||

ἡ'ψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν, 'Εγέρθητε καὶ μὴ Φοβεῖσθε.

8ιἔποίραντεο δε πιο όφθαλμουο αὐτῶν ούδένα εἶδον

εἰ μὴ τον Ίησοῦν μόνον.

105 9Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν διά" 9_τοῦ ὅρουι·

ἐνετείλατο αὐτῶι· ό Ίησοῦο λέγων, Μηδενὶ εἴπητε

το όραμα, ἔωτ οϋ ό υἱ.οι· τοῦ ανθρώπου ἐκ νεκρῶν

* ἔγερθῇ#. 10 Καὶ επηρώτησαν αυτον οἱ μαθηταὶ* λέ··

γοντεο, Τί ουν οἱ γραμματεΐι` λέγουσιν ότι (Ηλίαν

δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 11 ὁ δε+ άποκριθεὶο εἶπεν*, ·Ηλίαο

μεν έρχεται+ καὶ αποκαταστήσει πάντα· 12 λέγω δε

ὑμῖν ότι (Ηλία: ήδη τ)λθεν, καὶ ουκ επέγνωσαν αυτόν,

Μι: αει:: οι πιο. “ΜΜΜ” Μο

πιο ωΙ›ει·ιιιιοιιΙιι ιἰΜ οποιο. οι

Μοεἱ ιιτιιιπι. οι Ηι:Πιιο ΠΠΙΠη_

·) ΔιΠιιιο οο Ιοιμιοιιιο, @Με "ζμ

Μο “καιω οΙ›ιιτιι!›ι·ιινἰι αν” οι

ικα: νοκ ιιιι ιιιιΙ›ο ιἱἰοοιιε. Μο

οι" ΜΜΜ πιοιιο ιΜοοιιιι. ιο πιω

"ΠΜ Μπι: οοπιρΙοουἰ: φαι".

ιιιιιΠιο. “δι οιιιΠοιιιοιι απο

ριιΙἱ οοοιι1οτοοι ιο Μάικ" παπι'

οι. τ.ἰπιιιοτιιιπ τιιΙιΙο. ΤΕ: πο.

απο" Ιοοιιι οι. ι.οιᾶι;ἰι οσο οιο..

απο οιο. Βιιη;ιιο οι ιιοΙἱιο η

Μοτο. '' Ι.ονιιιιιει ιιιιιοπι οοιιΙοο

οσοι: ιιοπιιοοιιι νιι.ἱοι·ιιιπ Πιο

εοΙιιιιι Ιοειιιιι.

° 1:ἶι ιΙοεοοοιιοικΗ.πιε "Πε Λο

πωπω ρτιιοοομἰι [αν] Ιοοιιιι οι

οοιιο. ΜΜΜ ιιικοτἱιιιι νιοιωιοπι

ιὶοποι: Ηλια Ιιοιιιιιιιο ο ιιιοτιιιιι

καποια. "ΜΜΜ Η: “Νοτιο

Βοτει·ιιιιι: απο ιΠοοιμιιΠ σιωπ

πιο, @πω απο και”. “Μινι

φωτ! Ηοϋαπι ορια-τινι.: ρτιπιιιπι

νεπἱτο? '' Λι. Μο τοοροιιιιοιιο

ιιἰι. ΗοΙἰιι.ο απιαστο νοοιιιτιιο οει

οι τοιιιιιιιοι οπιιιιιι: Η ιΠι:ο αιι

ιοπι νοΙ›ἱο οικω. ΠοΙἰοο υπο που.

οι ποπ ι:οοιιονοτιιιιι ειπα. ιο‹Ι

 

4.. ιι] οιο.. 1. 88.

- θελεις] θιλης Ρ.

- α·οιηιτιομιν σοι. τει. (Βια.) ΒΤ".

Ποιο”. πιο.. Απο. Δια. Οτιο. ἱἱἱ.

560€. ΜΡ. Οτι!). Ιω. 80 Ι.. ι ποιησιιι 130..

6.29". | ιτοιηαομιν 1.

- Με τη σαι. Για. των. _#".ο'. Απο.

Οτι!. ἰἰἰ. 580.).

- τριις σοφια;; 01). τοι. (1.828.) Οτίο.

ια. ' ααηνας_τρεις Β. ε.

- Πουντα ΒΙΠΕ] Μαυση 1..]:Μιοσυ 9. Τ.

Ο. Ι. 88. το!. Μισο". Δ.

- 'Ηλια μιαν (ΗΠΑ. !.88. π.μα. 8”.

απο. ] :μιαν 'Ηλια 9. Β.Βι!ν. (ιἰι: ιο

οοΠαιἱοιιο: οιΙὶιἱο ΟορΙιο.Ιαοι Μια Ελ.

5. "παταω" Οτἰ9. 5648,. | :τοπια

ξιν Β..

- ιδου 88.] ΜΜΜ” 888. 57130”. (ΜΗ.

Μου: μοι: νεο. α.)

- ὁ αγαπητός] οι άἱΙοοιιιο πιει”. 8_γτ.0τι.

ιϋΙοοιιιιι αννα. Μεπιριι. 'Πιερ.

- ηυδοκηιτα 0130. Ηἰρρ. ο. Νοε!. 5.(!!).

0,89. Πι. :ιο-μ. 5658. ΕΜ. Μ ?8. 852..

| 1ιυδοκ. 9. ΒΙΕ- τεΙ. Επι. Πι Ρο.

186..

-· αιιουιτι αυτου Β!). 1.88. #'. Ηἰρρ.

ο. Νοει.. Ι8(20). Οτιο. οι. 585». Το". ο.

Ρτο2.88. ¦ :αυτου ακουιτι 9. Ο. το!.

(Βια.) Το". ε. ?και 19. @μια 108.

278. Πι!. 508”. 894.». (οι. Πιο. ὶκ. 85.)

[τουτου ακουιτι:Ηἰρρ. 0. Νοε!. 5(9).

Ποαι.6'ἰ. 8. 58. | αυτ._ακουιτατε Δ. | 0111.

(ιοοβ. σο. και επ. "τι πρ. αυτ.

Οτι.)

- αυτων] ἑαυτῶν 13.

·ιτροαηλθιν Β.Βι!ν.Βἰι.·.1). μια. 8τττ.

Οποιοι. | :ιτροοελθων 9. οι.. το!.

8ττ.Βο.Ι. Απο. [Μ. Μειιη:ι!ι. 'ΗιοΙ›.

απο]

- ὁ Ιηαους και Β!). Ι.ιιιι. εχττ.Οπ.8ιΡοι.

2.801. ' .οιο. και 9. ΟΙ.. το!. 8γι·.ΗοΙ.

Μοαιρο. 'Παω Απο.

- ἡψατο αυτων και Οι). τοΙ.|ι:ιψαμινος

αυτων Β.

- ιι·ιτιν] οδο. οἱο νιιΙε. ...αφ-ια.

Μπίλι.. ] Οοιιιι·ιι. “Ραμ 8)·ιτ.Γει.8ι

Πολ

- ιγιρθητι] ιγιιρεαθαι 1).

8. ιπαοαντις] "πρωτες Η..

- αυτων] πιω. ουκετι Ο..

- τον Ιησουν μόνον] μονον τον Ιησουν

1). Ι.Μ.ι.μωι1. μια ἑαυτων Ο.. 88. " τον]

αυτον Β"Βι·|ι.

@τα

9. εκ Β.Πι:|ι.οΒΜ

οοττ. ?.)Μ8Πν. (Μο. ὶἱἱ. 568'. (οι:

130.81.) · :απο 9. Χ". Οτίο. ἱἱἰ. 56%.

Ι. 88. ΕΪ:`ΟΙ:Πἱ(ο

δγι°.Βἱοτ. - ό Χηαους] ουδ Ι.

6. και_ακουσαντες Μ.οαιρΙ1. ' ακουα.δι Ι). -· ιγιρθο ΙΙΙ). ' :αναστυ 9. 02. το!.

ΤΙΜ!). Οτίο. ι. 885.. ὶὶἰ. 566.'. (οι. Ματ.

- ε·ιτισαν ΒοΒ. 88.' : εττισον 9. Ι.. τοι. ΒΕ. 9.)

ΙΟ. μαθηται] πιω. *αυτου 9. 13.01). το!.

1 @τα ..4381. ] οιο. 218. 1.88. (Μια.)

Μοαιριι. ΤΙιοΒ. Απο. Οι·ἰο. ἱἱἱ. 587..

- τι ουν 0τίο. | ότι 88.

- οι γραμματιις] Ροοι λιγουοιν88. (Οοο

1:το, Οτίο.)

- διι] ιιι!ι!. ιρχιται Δ..

11. ὁ δε] *Μιλ Ιηαους 9. ΟΚ. το!. _|:

Βάι. (μου. αττοι·ρ. Λται.)'οιιι. ΒΙΠΕ.

1.88. (Μπι.) ενη. Μοαιρ|ι. 'Πιερ. (ο δι

απ'οτι.» στο. 8_γι·.()ι·ι.)

- ιιιτιν] μια. αυτοις 9. ΟΖ. το!. νιι!ι;.

ΟΙ._/ἶμ'. ΒΧ". ΔΠΕ. νΕΕ.ὶ1. (αυτο "στιν

Ι.) ' σοι. Β.Βι!ν.Βἰο.1). 88. Αα. (μια.)

Μοπη›ο. Τ|ιοΒ.

- ιρχιται] μια. ,τροπον 9. ΟΖ. το!.

83τττ.Ροι.διΠοΙ. απο. (αυτο παντα 1...)

Ι στο. 131.). 1. :18. ΜΗ. Βγι·.Οτι. Μοαιριι.

'Ποιο. Απο. .μια πιο. ΜΙ. σο”.

- και αποκαταστησιι ΥΜΕ. ι:,|ζ(_#'.)ι/'.

$ντ.Ηο!. (Μοπη›!ι.) Απο. ΣΕΦ. .!ιι.ιι.

 

9. καταβαινοντων αυτων] καταβαινον

τις 1).

ί

4. στο.. οι. Η Η.

Δια. | 8. οτα. οι. .ένα 'Π. ο." οι· οι.

' ο. παω. Δω. ' ι:οαιρΙοοιιιι.

62
ι
ι
Δ





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

* άλλα|| ἐποίησαν εν αὐτῷ ὅσα ήθέλησαν· ουτως και

6 να” τοῦ ανθρώπου μέλλει πασχειν υπ' αὐτῶν.
| αν 0 στα

18 τοτε συνηκαν οι μαθηται ὅτι περι ,Ιωάννου του

βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς.

:106 146'και ελθόντων' προς τον ὅχλον προσιιλθεν
ο π :Ι 6 να 2 ο ` " 15 ` | Ι

αυτοι αν ρωποτ γονυπετων αυτον και λεγιον,Κυριε,
| Ω | να

ἐλἔησον μου τον υιον, ὅτι σεληνιάζεται και κακωτ
| ' Ο!

8έχει·|| πολλακιο γαρ πίπτει ειι` το πυρ, και πολλοικιν

εἱο το υ'δωρ. 16 και προσήνεγκα αυτον τοῖς μαθητών

σου, καὶ ουκ ι)δυνήθησαν αυτον θεραπεῦσαι. 17απο·
8 ` δ` ο ο Α 5· 3' ` οι ` δ

κρι ειι` ε 0 Ιησουι· ειπεν, Ω γενεα απιστω` και ιε

σκ |

στραμμένη, ετοι- πότε Φμεθ, ὑμων ἔσομαι, ἔωτ ποτε

» ν υ .- . ν ν ο κ 9·δ ο[ 18 ` ι ι

ανεξομαι υμων, Φερετε μοι αυτον ω ε. και επετι-·

-· μησεν αὐτῷ 6 Ίησοῦο, και ἐξῆλθεν απ' αὐτοῦ το

 

.-ἔ-“_ | ` 8 | ο με ο ` Α Η

ω δαι ονιον και εθε απευ ο πως απο 9 ιο αν
πω - Β ν ι
_.~ ο Ι 0 κ .- ι Α

θα.: ρ? εκεινητ. 1 Τοτε προσελθοντεο οι μαθηται πρ Ιησου

κατ.|ιδίαν εἶπον, Δια τί ήμεΐο ουκ ήδυνήθημεν έκβαλεϊν
- · ` , || Α ` Ο ' | |

' αυτο; ° ο δε9 8λεγει αυτοις, Δια την ° ολιγοπιστιαν

ὑμῶν· οἱμῆν γαρ λέγω ὑμῖν, έαν ἔχητε πίστιν ώ.

Γοοοι·ιιιιι ὶιι ου οιιο.οουιιιιιοο νο

Ιυετιιιιι. 5ο: οι Μαιο Ποταμια

ΡΜΣΠΙΠ15 εε! ου καει. Η 'Γιαπ

ιιιιοΠοι:ετοιιι οἰεοιριι!ἱ φαι ασ

Ιοἱυιιιιιο Ιιοριιουι @Ποιοι

'' 0". ··) Ετ απο νοιιἱι.ι.ιοι οτ!

οποιον. οποιοι ιι‹1 απο Ιιοιιιο

“πιο” τιι·υτοΙιιιιιι οιιιο ειπα

'5 ιΠοοιιε. 1)οιιιιιιο. αιἰεοι·οτε ΜΗ

πιοἱ. ιιιιιιι. Ιυιιιιιιοιιο εει οι ιιιιιΙο

οποιοι: ιιιιιιι οποια ααα ιο

Μαιου οι οποιο ιιι οοιιααι. "' Βι

οριιιΙἱ οιιιιι ιΠεοἰριιΙα ααα. οι

που ροιιιοτιιιιτ αποτο οι.ιια.

" Ποιιοοιιιὶοιιε Μονο πιο. Ο ειναι·

τοιιοιιιοιοι1ιι|ο οι μοι-τοπιο. ιμιο

ιιοτιιιο ατο νοὶιιιιουιιι? Μουτ:

απο μια” το” ΛΠοτιο Μαι:

Μοτο οι! πιο. " Ε: Πιατων"

οιιαι “οι”. οι οσο ου οο αοσ

ιιιοιιιιιιιι. οι οιιι·οι.ιιε ο" ρυοι· οι:

πιο αστα Ναών) 'Γιαπ πο

οοεοοπιιιι ι!ἰκοἰριιΠ οι! Ιοειιαι

οοοι·οιο οι ιΙἰκοτιιιιι. @απο ιιοιι

ιιοιι ροιιιἱαιοο οιοοτο Μαιο?

'" Βίου. πιο. Πορτο: ιιιοι·οουΙι

υιτοιιι καποια. Αιιιοιι ψήφο

οι.. "πιο, οι Ιιοοιιετιιιο Μαιο

 

`$ο Τι'. (ΙΝ. | και αποκαθιστηοι Ι.. ¦ απο

83 ”καταστησαι Ι). α.ο.ο!".9'. @ποιου
Φ.

Η. ανθρωπος] ..οι τις ΕΠ. (ποπ Κ.)

8)·ι·.Οττ. Απο.

Ρα. 'Ποιο. - αυτον ΒΟΖΙ.Χιι. ι.:ιο.1Η'ΟΙΙΚ8Πν.

Η. παντα] .οι Παπ ιιοτἱριιιπι σει. 871'. (αυτῖιῖ ἱ.ο. αυτών μια) αυτον ιι! "οι Μ.)

Τ· 4- 11€* ' :αυτοι €. Β.. Οι·ἰ9.ἱἱἰ.5Τ4^··,· ' ιν

τ'ιο. ηδη 13.01). τα Βιιτ.ΒοΙ.τοΙ. απο.

5: οτιο.ϋι.567°.57μ. | στο. 2. οι αν. @το

Οι·ι..ιιΡα.

- οπεγνωσαν] αγωνων Π.

- αυτον] 0811. Δ. (ιν αυτον Ε).

- αλλα ΟΠ. 88. ΚΜ] ταλλ' 9. Β.ιΖ. τοΙ.

. - αν αυτφ στο. οι. 587”. 57%. 5ῖ8-·ι'· '

οτα. Δ. ' οιιι. εν ΠΓΠ. Μια. (οπο. νιιΙα.

ο) 5γι·.Πο1.ικι. Μοτο”. (Απο.) .πιο

Τι. (τω. Ματ. ια. Η.)

- ουτως] οντος Δ.

- ουτως και. . . . πααχοιν υπ' αυτι-ιν Μ88.

οι τν. Μο ιιιιοοιιι Οτίο. ιιι. 5788. οι 'οι'

ξ οι! Πτι. νοτ. 18 1). μια.. (οπο. να!!!)

,, Μο οικω. Χαι!. 'Η.

Σ '8. αυτοις αν". Τα!! 0τίο. οικον!. [

3

ω'

προοθιν αυτου Ι). (Και.) 87τ.Βι:Ι.

(σοι. οα]].'. Βγτι·.Οιτ.8ιΡει. Απο. Ηἰ!.

695..) Μι!. οι τοςοοοι οιιιιι. @οποιο

απο. (Μαιο τοσοι: οιιιιι ΤΙΜΜ)

Η. κυριο Οτἰο.ἰἰὶ. 574! | σαι. Ζ.

- μου τον υιον μου Β.Βοα.

- εχει ΒΖ(ιιι ΜΜΕ. (Οι·ἰο.ϋ1. 5750.) ]

:πασχα 9. Ο!). το!. Μα.

η..!

Η).

20

(Μαι.) Μαι. (Οι·ἰ9.ἰΞἱ.5ΐ4-·°· 5789) (στα.

Βου.)

16. ηιἶυνηθησαν ΟΙ). το!. ' οδυναοθι·μταν

Β.Βιἰγ.Βἰι:. ' ιδυνηθηααν Η. ¦ ηδο

ναντο Ζ.

- αυτον θιραπευοαι 1302. του ο!. ι

θιραπ. αυτ. Ι). (Σεπτ.) (σαι. αυτον Απο.)

17. αποκριθιις δε οσο. το!. Πωσ.

Με”. 8)·τ.ΠοΙ. ¦ τοτε αποφ. 2. ]:'οι·.

ΜοαιρΙι. νει”. ' αποφ. ΜΜοπι Δια.

υ!ω·υ'.Ι. 8Επ.Οιι.8ιΡει.. 'Ποιο. ' οι

ι·οοροιιι1οιιε α.

- απιστος] -τε Ονἱυ.ἰϋ.5ῖ9'. Ειι.τ.ἱι1 Ρο.

884... | πονηρα 2.

-- διιστραμμενη] διιατρεμμενη Ζ. | ποιο

απιστος @του

οιιι. Ζ. τι! να!. Δια. Ι ..οι εν: εμαθα.

Η.ιλθοντων ΒΖ. Ι. 'Ηιου. ¦ ελθοντων

+αυτων 9. Ο. το!. εγτι·.Γει.&ΠοΙ.

Μοαιριι. Απο. οι. Οτιο.Ηἰ.573°.¦

ιλθων Ι). 1.118.. [Η 695'. μια. Μακάυ.

Η). (οι απο τοπια". δικια δγτ.(.¦τι.

ενι·.Πιοτ.)

-· αυτῳ σαι. Λται.Ζο!ι. σκακι” «Η. οπι

ιΙιιπι). | τιμ Ιησου ΡΒ. (που Π).

Π. ιιιθ' υμων ιοομαι Β.Βιζυ. ἱιι αι”. Βάι.

ΟΠ2. 1.83. (ΙΡ.) 0ι·ε9.ιιι.οιν·. (μια

υμ. “μι ενο. Πι Ρο. 8844.) ' Σεαομαι

μιθ' ἰιμων ετ. (Ε). το!. ως. α.ἰι.ο.ε.[,8".

8_γι·ι·. .να πει (352600. "εαομαι]

“του” Ι.. | σαι. Λτιιι. “ως πο" ιο.

μια οριων ραπ ἱως π. ανι.ξ. ιϊμιον

α.ο.ο.ο'.)

ὶως ποτε 2''] οι $)°τ.οτ2.

ανεξομαι] ανεξωμαι 1.13..

καθ' ιδιαν 1).

ηδυνηθημιν] ιδυνηθημεν κ.

. ο οι] Τοσο. Ιηαους ε:. 0. το!. νιιια.ΟΙ.

- π°λλααις 2., να|ἔ. ¦ ενια" 1). Ι. θα!! 8)°Π'.ΡΩ.&Πω.ι0ιο.Β.Β"μ.Βα:.

1). 88. Δια. Πιτ. Το!. α,ῇΜ·9Μ· 8".

Οτι. ΜοαιρΙι. πιο. Απο. νΕι!ι.

- λιγα Β.Β£Ιυ.Βἰο.Β. Ι.38. απο (να

(ε.#]·),·οι. | :ειπεν €. 0. το!. νους. Ο!.

ααα. Απο.

- ολιγοπιστιαν Β. 1.88. @τοπ Μειιιο!ι.

'Νιου. Απο. που οιι9.ιιι.ιια.(ΙΜ.

6959) | :απανταω (Ξ. Ο(ι))Κ. το!.

Μια. 8_ντι.Ρει..8;Πο|. (Απο. ΜΙΒ.) ΜΙ.

απο. και. 58. (απιστειαν ΒΕΙ:`ΟΗ.)

- εαν] ρι·ιιοιιι.οτι Ο. ΜοαιρΙι. 'Που.

Οτο. ἰἱἰ. 2020.

-- ιχητι] εχετε Η.

Η!. οποιοι" οι. 0!. ' Η. ρι·ονοΙουιο οι. ¦ ΕιΠο

ταου οι. ι 17. παρουσια” οιιι.οπι (Η. Ι Η. Βιοτο

ροιιιι Μοτο 0!. '20. υι:Η.Π1ιοδοοιιο ιι.

(33
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Βωἔ.1ἔἙω)' κόκκον ανώτατα ἐμέ" Τῷ ἄρα "Ούι-(Η ΣΜ€"'0ίβα|| Με!" ΜΜΜ ΜΜΕ' @Με

1 83: 2 ο 6 ν ι .. ` ι χ ο κ ι ι πιοιιιι Ιιιιἱο. Ττιιιιεἱ Μινι. .Η

- εν εν εκει, και μεταβησεται· και ουδεν αδυνατησει ΜΜΗ.π_ .Η "Μι .Προ"Μο
ΒΈ'θΒΕΠ8Πν. ο .- ο

υμιν. °1[τοῦτο δὲ το νένοι· ουκ έκπορεύεται, ει μὴ έν """Μ8· "Η°°'""ω @Με
21. στα. η ` | που ασια" πιο ρω· 0τιπ.ιοηεω

στροσευχΠ και νηστεια.] 0.· “πωπω

ξ511: π ξ 107 22 '' ΦΣυστρεφομένωνιι $δἑ αυτων ἐν τῇ Γα- ΜΜΜ Οοιινω·ιωιιιωι τι..

·"Μα.9.80-8α. λιλαία, εἶπεν αὐτῶι· ο Ιησοῦτ, Μέλλει 6 να” τοῦ

Πω. 9:48-46· , | ι ο η › τ 93 `

π.. ἀνα"ρφ°μ_ ανθρωπου` παραοιιἔοσθαι. οι? χοιρακ' ανθρωπων., και

η, αποκτενουσιν αυτον, και η, τινα-Π ημερα ενερθησεται.

και ἔλυτιήθησαν σφόδρα.
'

_

-
`Α9 ι=ΐζ €ι08 24 Έλθόντων δέ αυτων αν *Κα‹βα|:›ναουμ||

προστ7λθον οἱ τα δίδραχμα λαμβάνοντει· τῷ Πέτρω

ιοτιι οἱο ἰιι θιιΙΠιιοιι. ι1ἰκἱι Με.

Και”, Ε`Πἱιιι ιιοπιἰιιἱε ιι·ιιαοιιιιιιιι

εε: Πι πιουν! ιιοιπιιιιιιιι. " οι

ΜΜΜ οιιπι. οι ιοτιἱο Φο τε

ειιη;οι. Ετ οοιιιτιιιιιιι ειπα

νειιοαιοοιοτ.

"(""·"·) Ετ. στα" νοπἰενοοι

Οοριιιιτιιιιοπι, οοι:οαιοτιιιιι φα

ιΙιιΙτιια·πιο. ιιοοἱρἰοοοπι ω Γο
και *εἶτι·αν;ν .Ο διδάσκαλοτ ὑμῶν ου τελεῖ τα δίδραχ

°;Μω::ΒβωΡΨ.Β

μα ; 25λέγει, Ναί. Και. 2ἐλθόντα|| ει: τ·ι|ν οικίαν "Μι Ειναι. Εισιιιπιπιτ:α

| , ` . , Α , , ` .. και @τοπια ρτιιονοτιιι ειπα Ιο
προεφθασεν αυτον ο @σουτ λενων, Τι σοι δοκει, οι” ανια". Ωω να νἰιἱειιιτ,

ι ο ο να το ιι ν ` ι ι 8ἰπιοιι? και” ιοττιιο ιι αιωνια

Σέμων: οι βασιλεκ τη9 7,78- απο Τιμωμ λεμ·βαΐουσιμ αοοἰρἱιιιιιιιῆοιιιοπινοιοοιιιιιιιι?

.- . 1 ..ο ο οι 0 η ; μια η . . . '

τελη η κηνσον; απο των υιων αυτων, η απο των 22ἄξἱω δέἐξ

άλλοτρίων; 2Μέτωπο δέ,||+ ,Απο των άλλοτρίων, ἱΠἩειιιιιι.,ΕτεοΙΗ›οτἱιιιιιιΠΙΠ.

.. .. .ι " ιιιιιιοπιι1οιικο.ιιιιαΜοπιιω
ἔφη αὐτω ὁ Ίησουι·, 6 Αρα'π γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ ο... γωο ..1 η"... .Η Μπω

ι ι 27." κ κ Ι ι ι ` Ιιιιιιιιιιπ,οι ειπα @απο ιμιὶρτἱ

υιοι. ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτουι·, πορευθειτ Η!... “ΜΜΜ” Με. Με .πιο

τ 9 ν ν .ν ` ` ι | Ρ

οι: θαλασσαν βαλε α·νκιστρον, και τον αναβαντα

πρῶτον ἱχθῦν @σου και ανοίξω το στόμα αὐτοῦ

Μ

'
|

20. κοκκος 1).. | κοκο Ι.. ¦ κοκον Δ. 28. αποκτινουαιν Οτἰι|. Μια”. ἱν.8ΟΙ-. - ιλθοντα Β.Βο|ι.ΒΙο. 1. απο. (αοπλ

-· ι“ταβα Β. Ι. ()τἰ9. ἰἰἱ. 202'. 5799' ' αιτοκτιινουαιν 1). θοντα Β.Βιζν.'ιλθοντων αυτων. 88. (α).

Σματαβηθι 9. 013. το!. οτί! ὶἱἱ. 819'.

Δια·

ο”

466'. Εαν. ἱιι Ρο. Η”.

- ινθιν Β!). Ι. Οτίο. ἱἰἰ. 202'. 468€ 575”.

¦ ξιντιυθεν 9. 0. τα. Εν... Πι Ρο.

- ικα Μ88. νιιΙα.(.`Ι. (Βια.) 8ττ.ΒοΙ.

@τα ἰἰἱ.202ί486.. Ευα. ἱιι Ρι.| σαι. 88.

.οι Ρα. Το!. 9.1. 8τττ.Οτι.8ιΡπ. αν».

21. οιιι. νετ. Β. 88. απ'. 8,τ.Οι·ι. Μοιπριι.

(αρ. ΜΗ!. ιο Αρρ. ο σαι!. Μιιι·οοο!ιοΠἱ).

'Που. Βια. (ακο.οιΙ. Ποια) 8ττ.Ι:Ιἰοι·.

Σια. ἰιι Οο.ιιοιιο (πια: .οι Ματ. ια. 28.

Μ #3, αι Μισεί ιιοΙὶιιι). ' Οοιπτο.,

οι). το!. (Μια.) 87ττ.Ρει.8ιΠοι. Μοαιριι.

(Ψ.8ι8ι:ιι.) Απο. Οτἰο.ϋὶ.579°. τινων.

22. ιτυοτριοομινων δι αυτων Β. Ι. οστι

'πωπω. οικω: ια. ΨΗΛΗ. των'

Ζαναιττρῳομινων οι αυτων. 5.. 01.

το!. τωιωιιιωι Μισο "Πε 13". @τα

Ριι.8ιΠι:Ι (Μοπιριι. Που.) ΔΠιι.Ιατρι

φοιιινων οι αυτων αν. ἱἰἱ.580·.(. . νων

δι αυτων Η). ' αυτων δι αναστριοομι

νων Π. ἰριιἰιι ποια" οοπνοτοαιιιιουι

“ΕΕ”. Πι!. 606! ακα ιιιιιοπι τοι1οιιιιιι

Μι ο. (8_ντ.οπ.) οιιιιι ιιιιιοαι τοετοιΙοτο

να απο ο. οι @οι ιιιυοιιιιιτοπι. τα».

-- το τριτο ήμερα να. _/.8"·*·ο'·'· @τι ¦ιιαιλθοντι 1). Ι.. ¦ οτι ηλθον Ο. | οτι

 

ΤΙΜ» Απο. αν. Οταν ἰϋ. 58%. ιν.

80". Ι μιτα τρια; ήμερα; 1). α.ο.ο.ο.

Μοαιριι. ΕΞ

-- ηιρθησεται ΟΠΠ. το!. Οιἰο.ἰν.80Ρ.

| αναατηοιται Β. θα!. ἰἰἱ. 5830. μια.

Ματ. Πι. Μ.)

- και ιλυττηθησαν οφοδρα] σαι. Κ.

24. ιλθοντων οι!. ΜΜΜ. το!. Οτίο. ἱἱἱ.

Η”. ' και ιλθοντων Β. (Σκια.) 8”.

0ι·ι.8ιΡιι.

- Καοαρναουμ Β!). 83. ' :Καττερναουμ

€. ΟΠ. το!.

- τα διῦραχμα Η. ΜΟΔ. 88. καιει”.

8ττ.Πο!.πι€. στ. 0τίο. Πι. 584.. 587"

τα διοραγμα ΕΚ. Ι. ΕΠΣΠ!. Δια. απ'.

(να) ' τα διδραγματα 1). (Μαι Π.)

- τιμ Πιτρω ροκ και "των 1). 8”.

Ηἰει·. | Οοιιιι·ιι. Οτἰυ. ἱἱἱ. (διακαή δρ.

Οτι.)

- ειπαν Β!). | :στον 8. ΟΠ. τοι.

- τα διδραχμα 2°. ΒΟΠΔ. 1.38. ΟΕΜ

5". ο. 0τἰο. ἱἱἱ. 58”. | τα διδραγμα

Ι.ΧΕΡΠ Δια. ΜΜ- ¦ ιῖιιιῖραγμα 1).

25. λιγα] Μα. 8ἱπιοιι @τον . στο. λη. ,

ναι κι.

ιιιτηλθον Π. @Και | το" εισηλθεν

α. ΠΙ.. το!. ΥΜΕ. ι·.ι.|.#". 8νι·.Ρει.

ΜοαιρΙι. τω. Απο. [Η

- απο τινων ΟΠΠ. το. (η.) Οτἰο.ἰἰἱ.

585.'. αν. 690'. ' απο τινος Β. Απο.

· τα». [8ντι·.Οι·ι.8ιΡα.]

- τελη η] τιλιῖν (οἱο) 83.

- αυτων] οι". Δ.

26. ιι·κοντος οι Β. Ι. (τω. ααα. Μ οι..

πιοκἰπίτιι) ΜΜΜ. των. ΑΜ. Οτία.

ἰἰἱ. 589. οι πω ι!ἰκἰι. τα. α.ἰι.(ι:).#-'.

9'·'·[!".] Με .Μοτο τοιροιιαἰι 8.¦$λιγιι

αντῳ ετ. Ο!). τω. ω. @τα των. (Μια

Η). (λιγα αυτι.. ὁ Πιτρος απο των

αλλοτριων] στη. Χ.. Ή!. μια. Χ Η!

πια”. Η ·μιΜ.ό Πετρος 9. στα! 8ντ.

Πο!. πιω. 8ἱιιιοιι $_γττ.οπ.&Ρει. (σαι.

ὁ Η.)· οιιι. Β!). Ι. (Και.) Β_γτ.Πἱοτ.

Μοπη›ιι. ΤΙΜ» Ατπι. ΣΕΦ. (Μπι Η).

- αλλοτριων] Μι!. ιιττοντος δι αυτου απο

των αλλοτριων (κι). (Οια. αυτου Ε).

Ϊ -- οι] στη. Χ.

 

'20. Μια: Μια: οι. ' '23. απο. αιο Ο!. ' 24. οι.

ατιιοιιαιιι(Μ.ι) (Η. | αικοτιιιιι οι 0!. | 25. Πι αο

ιιιιιιιι οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

-ετι·

·ἔ=="'.·'°'¦°ἐ·ἰ°· εὑρήο·ειι` στατῆρα· ἐκεῖνον λαβων δικ αι:τοῖι· αντι

μπώ· ἐμοῦ και σοῦ.

·Ατιιι.Ει.1ι.

.ιι'ἶ) - ι α· · ι · τι ·~ · `

"β ξἔ09 Εν εκειντ) τι) .ωρα προσηλθον .οι μαθηται
- Α ι κ λ

τω Ιησου λε·νοντεο, Τα· αρα μειζων εστιν εν η) βασι
'46 Ι τι 8 σε

ήμερα λεια των ουρανων; 2και προσκαλεσοἱμενοι·* παιδίον

. , ` Α

εστησεν αυτο έν μέσω αὐτων 8καὶ εἶπεν, ,Αμῆν λέγω
8 Οι Χ ` Η

υ ν, εαν στ α τε και έ σθε έκ· τα παιδία ού
` | `

,

8 Ο | εν το Ημι)π εισελθητε ειι· την βασιλειαν των οῦρανων. 4 οστιτ

:, οῦν #ταπεινώσει'| εαυτον έκ τὸ παιδίον τοῦτο, οῦτότ

ἔστιν 6 μείζων ἐν τῇ βασιλεία των οῦρανῶν. 5και δι·
Δ | Α ναξαν| δέ ται 2ἔν παιδίον τοιοῦτον|| επι τω δυό ατί

› κ κ 6 Δ ν 8 Ι' μ

| ιν ··

ου, ε ε δε εται· Με δ αν σκανδαλι ενα των κ·
| | | 6 μι

να . ' , | . -

ρων τουτων των πιστευοντων ειι` εμε, συμφερει αυτερ

Ξ

.ο σε ι › κ 8 `ι| κ τ

ί ινα κρεμασθ2) μυλοτ ονικοο περι τον τραχηλου

αὐτοῦ, και. καταποντισθ.` εν ...ο πελά ει -ο θα·
ι ι η

λέω-.7.5

:: δ].1070ι)αι το κόσ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ανά κ
Ρ ! ο ο- ` '' ν ι Κ ο ` π . Ι

- γαρ 0ελθειν τα σκανδαλα, πλην ουαι τω ανθρωπω

ί-ι.ι. 6:φ.ρττ+'Ω` ι ν 88ικι τ ο

"ω..9:48_46”. Ωδι ου το σκανδαλον ερχεται. ει δε η χειρ σου η

) ο πούι· σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον ΜΜΜ καὶ

ι

)

87. δι] οπι. Σ'ω!.

. - Μνδαλισιιιμιν Βι1)Π. τει. Μο.

888.. | -ξωμιν ΖΙΑ

- θα.λασσαν] τροπο. την 9. 1). κι'

στο. 1ιΒιο.2Π1..Δ. !.88. Ε”.

· βαλει 1..

- αναβανταΒιΒιΞ..τει. 0τίο.ἱἱἰ 888..

¦αναβαινοντα 2(ιιι νἰιἰ.) Π Τ_|:(?)ΧΔ

"σε (....νοντα Ζ).

- και ανοιξη] 0111. και Ια·

- ιι)ρησιις] Με!. ιιιιι 1). α.6.ο.ο'. | οι”.

οι οι”. ιο ἱΠιιιιι ο. | οπι. νοΙε.!".

- αντι] αντ 2.

Ι. κανω] Με!. δε 1381. 'Πιερ. (ΜΠαπ

Η... ΙΜ. το!. Οτίο. ΗΣ. 5808,· 589····

- ωρα ΒΙ)ΖΠ. τοΙ. τον!) =87τι·.Ριι.8ι

881. Μοπ.ιρ|1. Ἐμοῦ. Βάι. (κατα μέν

τινα τόν αντιγράφων, ιν εκείνο τῇ έδρα

....κατιι οι άλλοι, ιν εκείνο τῇ ἡμέρα

στα. 5888). ) ἡμιρα (Οοάι:Ι.ορ.Οτἱπ.)

1.88. (Με) @τοτε Μπι. Οτἰο. ἱἱἱ.

888.. 589.. Η". 897..

- Μιτου] πιω. κατ' [ιδιαν] 88. (του Πισω:

και λιγοντες αντιμ οιι Ιει:ιἰο Βιι·.Οτι.)

- μιζων] μειξιο 1).. (-ζον ΧΚ.)

8. και ιι·ροοκαλ ..και ειπεν "τ.8.] 01111".

- 'πρ00Καλ.ιοαμενος] Μα. τι. Μιτου; €.

ΜΙΑΝ. νεα. αμα'. @τι Απο. στο).

Ιὶἱ.89 Ι.. (πιο προοκα)κ. α.ο.ο,ῇ...ο'. μια

παιδι” Γ.) Μπι. ΒΕ. 1. (88.ιιι νἱι!. ο

φαι.) Εν.. Μειιτρο.ΣιΙι.(Ζ. 88. Μιιιιι..)

2. παιδιον] ΜΗ. ιν 1). Μισο. (Απο.)

- αυτο οπι. 14'.

8. στραοητι] στραφηο·θι Η.

- γινηιτθι] γινιοθε [ο.

- τα παιδια] απο. ο:: Μι ριπή. @τον

4.. ουν] οπι. Ο.

- ταπιινωοει ΒΙ)ΖΕΣΔ. Ι. ΒΡΟΠΚΜ

8". οι·ἰο. ἱἱἰ. 8628. (Ματ 88). ¦ .Στα

πεινιικη 9. σε". Η”.

- ὶαυτον] αυτον ΕΔ.

- ο μειζοιν] 0111. δ Δ.

8. αν 1)ΖΙ.ι. Οτἰο.ἱἱἰ.598'. (Μαι. 88). |

:εαν €.Βι.τοΙ. 0τἱο. 897.. [8486.. μη Δ.

- ιν παιδιον τοιουτ. Β.Βιζν.ΒΙο.1)ΖΙ..

1. (πιο 83). Μια. Δεν.. στομα εαν.

888.. 897.. ΠΙ. Ι :: παιδ. τοιουτ. εν

€. Β. κι. ¦ παιδιον έν τοιουτ. Ο. 8".

Πω. Απο. (Μου: "μια εκ Με ριιοι·ὶι.

$τι·.Οι·ι. καιει:: Ριιετιιπι Μαιο 8)·ι·.Ριι.)

" τοιοῦτον ΙΣΠ. τοι. ' τοιουτο ΖΣ.Δ. Ι. Κ

Βαν. Οι·ἰο. (πιτ.) Η ιν Β.Βιἰ_ν.Βο|ι.ΒΖ.

το!. (Βια.) Μ. ) οπι. Β.Βο|ι. ΧΔ8.ο. Μι.

Ρετ. Μπι”. 'των.

- επι τιμ ονοματι μου ()τἰο.ἱἱἰ.598.. '

"τι το ονομιι(.. ?) μου 2. (ΟΠΣ. ο).

κος το·

- αυτον

στο αν" υινοΜει κατοπιν: Η.

Ιων ιαπιειιο @ο οιι ρω πιο οι ιο.

' (Μι '0 Ια Με. Μπι οι:οοιοο

τιιιιιο11:οἱριιΙΙ οιι [881111 Φωκιων

(ζώο ρα :ιο τοο.ἱοι· σει ιο "απο

οιιο1οπιπι? 2 Βι εδωσε” Ιοειιιι

μπαμπα ει.οιοἱι απο ω :Μάιο

αυτων 2 οι ι1ἱκἰι, Αιποο Φου

νοοΞε. ΠΜ ι:οτινοτεἱ Γυοι·ἰιἱε οι

ο8ὶοἰαιιιἱυἱ εισαι ροι·νιιΙἰ. των

εεε-ειπα. ἰιι το;;τιο αιοΙοτιιιιι.

. Ωιιἱοιιπιοιιο "8ο ΒιιωΗἱονοι·ἰι.

οι: εισαι ρατνυΙαο ἱειο. Μο αει

ι1ια.ιοι· ἰπ τοποσ οαεΙοι·ιιιιι: ^ οι

οιιἰ οιιιιοοροτὶι ιιπιιαι μο.ι·νιι1ιιιπ

Μαιο ίπ ιιοπιἱπο πωσ. πιο οιι

ιοἱρὶι: ' (Μι ω οιι! .Μοτο και»

άο.ϋιανετιι οποιο άι: ριιειΠιο

Μάι ιιιιἱ ιο πιο επάνω. ωιρειΠι

εἰ οι ειιιρειιααιιιι· πισω ιιιιἰιιω·ἱο

Πι οοΙΙο εμ” οι ι1οαιοι·Βιιω.τ ἱιι

Ρτοϊιιιιάαιο ποσοι.

7 ναι τοποσ πο ισιιοιΙοΙἰι.

Νασο” σει οπἰπι οι ποιοι".

εοοιιιΙοΙο, νοτιιιιπιπποπ τοι:

Μπήκα ρω· οποια "Μαι...

νου”. "ΜΜΜ δἱ ιιι.ιιοπι πιο

Η". μια νο! μια ιιιιιι ποοπ‹ΙαΙἰιοι

το, ΜΜΜ οσοι οι ρι·οἰοο οι” ιο ·

 

8. σκανδαλιη Οτίο.ἱἰἰ. 80".809.. Επι.

Η: Ρ..8Ι0-. ' -οιι ΣΗ.

- μνλος ονικοο Β!). το!. στα). ἰἰἱ. 8988.

598.). ' μυλοι: ..υλιι:ος 2. | λιθος μιιλι

- περι ΙΜΣ. Οτίο.ἱϋ.598°.|εις ΧΑ. Ι.

1:τοΗκΜεν. Μαιο”. 'Πιερ. Απο.

Οτίο.ἱϋ.598".|ζιπι π. 1)Πι. (Μαι. 88).

ἰιι οοΙ1ο Ειπα. (Πι ι:οΙΙιιοι ο. ι:οΙΙο _ύ".ιιι.)

7. σκανδαλιον] οι:ι.ιιι1ιιΙο αν” ποιοι”

Μεσα.

- ελθειν] *οποια ιοτιν π. Πιο!. 13ο".

87ιτ.Οτι.8ιΗοΙ. Οι·ἰο.ἱἰἱ.600°.60μ. Πει.

698.. [σε/:148. | οπ1.Β.Βο|ι.Β. 1. 88.

Βγι·.?ει. 'Πιερ. ΕΦ.

- πλην] ΜΗ. δι 1)..

- ανθρωπ:ῳ] μαι. “πινω ε. Χ. το!.

νωε.οι (Μα.) 'Μάι. Απο. Βια. Εἰ!.

Ζώ ' οπι. Β.Βο|ι.ΒΙ.. 1. Γ. Απ. Γοτ.

οι. ὅτι-τ. Μπομπ. (Οτἰο.602°.)

8. σκανδαλιζιι] -ξη Ι.Πν.

Β.ΒοΙι.ΒΙ.. 1. Μπι. 5γτι·.Οπ.8ι

Ρετ. ΤΙΜ» Απο. τον. ΗἰΙ.880=. Σο).

Ι αυτην Η. | Σαυτα €. Χ.ι·ο.Ι. 8".

χ ΗΜ. Μαη”.

 

8. τοεοιιοι Ο!. | 'Ι. αιωνα “Η οι.

Κ 85





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

0 Ι τι ο οι ` ` 8 σε ι κ

ευρησειι· στατηρα· εκεινον λαβων δω· αυτοι: αντι

ἐμοῦ και. σοῦ.

- οι Η Α ι

ε109 “Έν εκείνπ τι, ωρα προσηλθον οι μαθηταὶ
.- Ω Α Η

ται Ιησου λέγοντει·, 'είε ἄρα μείζων έστιν έν τι? βασι
, .Ν , τα ` |

λεια των ουρανων; και προσκαλεσαμενοι·9 παιδίον

εστησεν αυτο έν μέσω αυτων 8 και εἶπεν, ,Αμι]ν λέγω
τ η ` σε

υμιν, έαν μη στραιρητε και ·μένησθε έκ τα παιδία, ού

` .- _' τομηΊ εισέλθητε ει: τ·ι)ν βασιλείαν των ουρανων. 4' ὅστιι·

ουν 8τατι·εινώσει'| εαυτον απ· το παιδίον τοῦτο, οιἶτόι·

έστιν 6 μείζων έν ή βασιλεία τῶν ουρανων. 5και οι·
8 λ # δι ΣΔ ι -- ιι ο ` ·- ο ι τ

αν εξηται εν παιδιου τοιουτον επι τω ονοματι

"20 μου, ἐμέ δέχεται· 6:89 δ, αν σκανδαλίσΠ ένα των μικ

ρων τούτων των πιστευόντων εὶι· ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ

ἴνα κρεμασθῇ μύλοι· ονικοι· ξπερι.|| τον τραχηλου

αὐτοῦ, και καταποντισθῇ ἐν τῷ πελοί·μει τῆι· θα·

λάσσ·ηι·.Τ

`ς11.0 7 Ουαι τω κόσμιρ απο τῶν σκανδάλων· ανάγκη

` ' ο .- ` | ` ο ` τι ο Ι

_ γαρ ελθειν τα σκανδαλα, πλην ουαι το: ανθρωποι

,δ ο Ο ` Ι ν 8 . . ` ε Ι Α

ι ου το σκανδαλον ερχεται. ει δε η χειρ σου η

( | | ν 6 . ` || `

ο πουι· σου σκανδαλιζει σε, εκκοψον ·αυτον και

  

'τήν-πατα::·~

" .7. οι] σαι. Σκυλί.

- σααυδαλιαιομευ ΒοΪ)Π. Η!. Μ.

8.”. ¦ ·ζιισμιυ 213.

_ θαλασσαυ] τοπικα. τηυ 9. 1). κι'

¦ σαι. Β.ΒιΙ_υ.2ΙΠ.Δ. Ι.88. 1:11".

- βα.λι] βαλιι 13.

' - αυαβαυταΒ.ι1)ιιΒ..τει. Οτία.ἰἰἱ σου.

|αυαβαιυουτα 2 (Μ νία.) Π τ|:(?)ΧΔ

Νοε. (....υουτα 2).

- .αι αυοιξας] οιιι.και το·

- ευρηαιις] πιο. ικιι 1). α.ὶι.ο.οι. ' οι”.

Πι οο_|ῖ Πι ἱΠιιιιι ο. | οιιι. Ήπαρ.

- αυτι] αυτ 2.

Ι. που” ΔΕΝ. οι ΒΜ. 'Πιερ. (ι:οιΙ.)|001ι·

αι, 132. τα. Οπα Μ. :ρω-ι·- απο-ιι

- έιρα ΒΙ)ΖΠ. το. να... 1. :8_τττ.Ροι.8ι

Πει. Μοτο”. 'Ηπα. ΕΒΕ. (κατα μέν

τινα τιιΪυ αντιγράφων, ιν Μάνο τῇ έδρα

....κατα .ιι αλλα. ευ δούν, τῇ ήμερα

στα. 588').¦ἡμιρα (οοιω.ιηι.οτἱρ.)

1.88. (Βια.) 8,°τ.οτι. ΑΕΠ. Οι·ἰ9. ἰἱἰ.

588.. 589'. Η". 697'.

- Ιηαου] Μι!. κατ' [ιδιαυ] 88. (του Ιηαου

και λιγουτις αυτοι αει Μαιο Βιιτ.οτι.)

- .Παω-#1 μειζι.ι 1).. (-ζου ΧΧ.)

Ώ. και προσκαλ ..και ειπαν ται-.84 ΜΜΕ".

- τροακαλιααμινος] μια. τι Μιτου; Θ.

ΙΧ!. το!. και. αιμα'. 87ττ. Απο. Οτίο.

113.69”. “πιο προακαλ. α.ο.ι:,#...α.. Ρο"

παιδιου Γ.) Μπι. Β!... 1. (88.ιιι νία. ο

Οροι.) 1·ν..Μωριι.ο:οια 88. Μπιτ..)

2. παιδιου] ΜΗ. |υ 1). 8_γτ.0τι. (Αι-αι.)

- αυτο σαι. Γ.

8. ατμαρητι] οτρααηαθι Η.

- γευησθι] γιυιαθι Ι..

- τα παιδια] που. ο: τα μαπα @του

4. ουν] στο. Ο.

- ταπειυιιιαει ΒΒΖΕΣΔ. Ι. ΒΒ'0ΠΚΜ

8". Οσο. ἱἰἰ. 8624. (μια: 88). ¦ :τα

πειυωσο 'Ξ. @στα 107.

- ἑαυτου] αυτον ΕΔ.

-· ο μιιζιου] σαι. ὁ Δ.

5. αν 1)ΖΙ.. Οι·ὶ9.ἱἱἰ.598-. (Μαι: 88). Ι

@αν 3. Βι. τει. Οτίο. οι 597! μια. μη Δ.

-- ιν παιδιου τοιουτ. Β.8ιζυ.ΒΙο·.ΠΖΣ..

1. (Να: 88). Η”. Ζεα.. αν.. ἰἱἰ. 598..

590. 597'. ΠΙ. | : παιδ. τοιουτ. ευ

€. Β. το!. | παιδιου ὶυ τοιουτ. Οι. 8”.

Πει. Απο. (ιιιΙοιιι "και εκ Με. ριιοτιο.

87τ.0τι.. "Ποιο ριιετιιιιι ιΙΙιιιιι 8ττ.Ριι.)

" τοιουτου ΒΕ). το!. ' τοιουτο ΖΙ..Δ. Ι. Κ

Μν. Οτἰ9. θα.) "ιν Β.ΒιΙ_υ.ΒοΙι.ΒΖ.

το!. Παπ.) το!. Ι στο. Β.Ει:|ι. ΧΔ8.ε. 8_γτ.

Ροι. Μοαιριι. ΤΙιεΙι.

- επι τιμ ονοματι μου Οτία.ἱἱἱ. 598.. |

"τι το ουομα(.. ?) μου 2. (στο. α).

-..-τυ"ουν

κος Ϊ..

οτε ειιιιι ἱιινοιιἰει καποιοι: ιι.

Μαι οποιοι” Δα ιιιι ρτο πιο οι ιο.

' “πιω Ια Με. Μοτο οικιακ

τιιιιιι1ι.·οιροΗ οι Ιοοιιιιι Μπακ!.

@με μι :οι ιιιιιἰοτ σε: ιιι το@ο

αιοΙοτιιιιι? 2 Ε: ιιιινοοιιτιο Και.

ριιττιιΙιιιιι οποιοι: ειπα ἱιι ιιιοιιιο

ιιοι·ιιιιι :' οι Μπιτ. Ατιιοιι Μαι

νοιιἱε. πιο ι:οιινοτεἱ ι”ιιοτιιἰιι οι

οιιιοιιιιιιιιιι εισαι ρο.ι·νιιΗ, ιιοιι

ἱιιιι·ιιιιἰιἰι ια το;;τιο ι:οοΙοτιιιιι.

^ οιιιοι.ιιιιιιιιο οτμο ιιιιιιιιΠιινοτιι

οι: εισαι ρατνιιιιιιι Ειτε, Με αει

παταω· ια τοποσ απώτατο: ' οι

οιιἰ Μακαμπι: οποιο ματνιι1ιιιιι

Μοτο Πι ιιοπιιιιο πιω, πιο .ιι

ιιοὶρἰι: 6 (Μι '0 φα οιιιοιιι και»

ιιο.Πιονοτιτ απατα ιΙο μια”

ἰιιιἱι ιιιιι ιιι πιο ετοιιιιιιι, “μια

οι οι. οιιιιρειιααιιιτ τιιοΙιι ο.ιἱιιαι·ἱα

Πι οοΙΙο είπε οι ι1οιιιοτειιιιιτ ἰιι

Ρτοίιιιιιιιιιιι πιατα.

'' ναι Πιιιιιι'10 :ιο ιεοιιιιιιΙἰι.

Παω” σει οιιὶπι οι ποιου:

ιιοιιιιιιο.Ιο. νοτιιιιιιιιιιιοτι τω

Μαιου ρω· αποτο ιιοιιιιιιαΙιιπι

νοτιἰι. "Πλω ει ιιιιιοπι πιο

τιιιο μια να! μια μια. ιιοοιιιιαΙιιαι.

ιο, ιιο.ιοιιΙο οιιιιι οι ρτοιοο οι” ιο ·

 

8. σκανδαλισο Οτίο.ἱἰἱ. 80".809°. Σια.

ἰιι Ρε.8Ι0-. | -αιι ΣΗ.

- μυλος Μαιο;; Β!). το!. Οτίο. ἰἱἰ. ΗΜ.

598.. Ι μυλοι· ..υλικος 2. | λιθος μολι

- περι ΒΖΪι. Οτἱ9. ἱἱὶ. 598°.|εις ΣΔ. Ι.

ι:τοΗκιιον. Μοαιριι. 'Πιερ. Απο.

Οτἰ9.ἱϋ.596'·.|$ιπι ς. 011.. (Μαι. 88).

ἰιι οοΙ1ο Ειπε. (ἱτι ι:οΙΙιιιιι ο. ι:οΙΙο _ύ".ιιι.)

7. αοιαυδαλιιιυ] οοιιιιιιαΙιι “Η” ποιοι"

8ντ.Οτι.

- ιλθιιυ] ·|·ρτο.ιιιιι. ιατιυ π. Πιο!. Μια.

87τι·.Οττ.διΒει. 0τι9.ιιι.οοοι.οοιε. Η".

698.'. “2. ' 0Πι.Β.Βελ.το. 1. 83.

Βγτ.Ριι. 'Πιερ. .ΖΕιιι.

-- πλην] Μιά. οι 1)..

·- αυθριοτι:φ] Ναι. εκιιυιμ €. Χ. τω.

νω8.οι (Σαμ.) 'Πιιιιι. Απο. Βάι. Πι!.

@1. Ι στο. Β.Βο|ι.1)1.. Ι. Ε'. Απ. Γοτ.

οι. 8_τττ. Μειιιιιιι. (Οτἰο.602'°.)

8. αααυδαλιζιι] -ζη Ι.Πν.

- αυτου Β.Βι:|ι.ΒΙ.. Ι. Η". 8Υπ.ΟΓΚ.δι:

Ρετ. ΤΙιοΙι. Μαι. πιο. Η£Ι.880°. Ι.ι·_|Σ

Ι αυτην Η. ¦ :αυτα 9. Χ.τοΙ. 8".

χ Πο!. Μειωσα.

 

3. "απατα οι. ¦ 7. ΙιοιιιιιιΠΠι οι.

Κ (35





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΣνΙΠ. 9.

ΒΙΙΙἙΙΙΙ.

Ι.ΧΔ.

1.38.Ι69Ι.

υτοπ1:πευν.

- ο. οπο.

Η Μοτ.9ι.ι7.

στα

5Π2 ΑΙ!Ι ρτβ

Ι·Ι.ιι.Ι6:4-η. ο

Ι ; ` Α | ο ο ο να η `

βαλε απο σου· καλου σοι εστιν εισελθειν ειο την

` Α |

ζωην χωλον η κυλλόν, η δύο χωρα; η δύο ποδα9

ἔχοντα βληθηναι εὶο το πῦρ το αιώνιου. 98καΙ. ει ο

'

ὸςὐθαλμοτ σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αυτον και βάλε
ο ` το | | ο | ο ` λ

απο σου· καλου σοι εστιν μονοφθαλμον ειο την ζωην
Α να `

εἱσελθειν, η δύο όφθαλμου; ἔχοντα βληθηναι εἱο την

γἔενναν τοῦ ατυρόο. 10Ι()ρᾶτε μη καταΦρονησητε

ενά` των μικρῶν τούτων· λέγω 'γαρ ὑμῖν ὅτι οι ει”.
Α με |

λοι αυτων έν ουρανοιο δια πακετο βλέπουσιν το προσ

στον τοῦ ·πατρόο μου τοῦ έν οιΙρανοῖ;·.Ι 1” “ΝΠ

.ο ο- ` |

υμιν δοκει; έαν ·νένηταί τινι ανθρωπο: έκατον προ
` Α Α ο ο .ο ο ` * ο | Ι! `

βατα και στλανηθη εν εξ αυτων, ουχι αφησει τα

Ιἔνενηκοντα|| εννέα επι τα όρη, . και'| ·πορευθειο ζητεί

το στλανώμενον; Η και έαν γένηται εὑρεῖν αυτό, άμην

λε ω υ ῖν ὅτι αί ει επ. αυτό αλλον Ι επι τοϋ

Ι.7 μ,σοχτρΑ ` "μ !,η1.4·ιν

ενενηκοντα εννεα τοκ· μη ·πεττλανημενοιο. ουτωτ

οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ ·πατρόο *μού| τοῦ

ἔν ουρανοιο, Ζω οιστόληται Ιἔν|| των μικρῶν τούτων.

Ι:οπαιπ ου σοι πο π·Ιιο.ιπ Μπα.

‹ΙοΙ›ΙΙοιπ νοΙ ‹:Ιο‹Ιοιπ, φαω οι"...

:πωπω νοΙ @σε ροιΙοε πωπω.

καπ ιπἱτιΙ Ιπ ΙΙ:ποτπ οοιοτπιππ.

ΙΙ ΕΕ .Ι οοιιΙιιο τοπιο εου.π‹ΙαΙΙιοι

το. οταο απο οι ρτοἰοο απο το:

Ι›οπιιιπ ΗΜ σε: υπο οοαΙο Ια

νΙιοπι παταταπαω τΙιιοει οοιιΙου

ποΙ›οπι.οππ "πιο Ιπ @πωπω

Μπα. Η Η". ΙΙΙ-Ι νΙιΙοτ.ο πο εσπ

ιοιπποιἱο ιιπιππ οι Με ριιεΙΙΙΙε:

(Μο οπΙαι νοΙ›Ιο φπα απεεΙΙ

εαυτο Ια οοοΙΙε οοιπροι· νὶιΙοπι

ΜΜΜ ρπτι·ἱο τποἰ φα Ιπ οοοΙΙο

σοι. " νοτια οπἱιπ ΙΙΙΙιιο πο

πιἱπἱο εοΙνοτο ηιιοι.Ι “που”.

"Παω ()_οὶιΙ νοΙΙΙο νΙ‹Ιοκυτ?

εἰ ίιιοτΙπι αΙΙουὶ οοπιιιτο ονοο οι

αποκτα απο οκ απο, ποππο το

Ιἱπηαοτ ποποι.ςΙπιο πονοππ Ια

εποπιΙΙ›ιιε οι νοιΙΙι ηποοτοτο οπτπ

οικω οττονΙι? Η' Ετ εἰ οοπτΙ

ποιοι οι ΙπνοπΙαΙ: οπτπ. οτποπ

‹ΙΙοο νοΙτΙο φπα αο.ιιιΙοΙ›Ιτ. ευρω·

ω ιπαἔΙο αιπππ παρει· ποπαιππυι

πονοιπ οικω ποπ οττονοτυπι.

ΙΙ ευ ποπ ο" νοΙιιπιαο οπιο ρα

ιτοπι καποια ηπὶ Ιπ οποΙΙο οι

οι μπαι: οπου ιΙο ραεΙΙΙΙο μου.

 

8. καλον] πιο. γαρ Π.

- εισελθειν] Ροει εις την ζωην Κ. Σουτ.

(οπο. ο.)

- χωλον η αλλον ΒΙΑΣ. "οι 6. @τα

Ηοπη›ΙΙ. ΤΙιοΙ›. Μαι. ΖΗΜΙ. Οτ·ἰη.ΙΙΙ.

6”. Ι .αλλον η χωλον Β. (Με.)

-- χειρας....·π·οδας ΙΜΣ. τα ναΙ8. _|ῖ Ι

ποδας....χειρας Β. (ΗΜ.)

- το πυρ το αιωνιον Ι την γεενναν του

προς Ι. 041247". οτι-.οω. (0τίο.

Ιθ.εν ουρανοις Ι°

οδό. ΒΤ.. τοΙ. του. α.οφ Εγττ.Ρετ.δι

τω Μοπ:ρΙΙ. Απο. ΖΕΙΙΙ. Οτίρ.ΙΙΙ. 609.

σου. Τα; Με.

Ι)Ι.Χ. τοΙ. (Με.)

(εμ-Ι.) »τωρα Απο. του.. οι! 142.

Ιον τω ουρανιο-Β. (88). (στα τεμ 88).]

εν τοις ουρανου; Η] οτπ. Ι. νιιΙα.ΜΒΒ.

ηπα ΨοιεΙ.. αρ. 8τι·.Ροι.οιΙ. θα! 1....

Με οιΙ. αρτιο .Ιοποο). ΤΙιοΙ›. σου. 952.

970. @του του. ΙΙ. εαν. Οριο. Ιω. π.

ιο. "η". 111. ι. (ΠΜ.) ο"... του..!

αοιηοιν Ι). ΎπΙΕ.ΟΙ. Ρ. Ι Σαφως ια.

ΠΧ. τοΙ. Φωτ.

- τα] οπι. Β.Βι·ΙΙ.

- ενινηι:οντα εννεα ΒΒΧΔ. Ι.ΙΙΙΙ. ΒΒ(ΙΙΙ

ΚΜΠνα εννινηι:. ενν. 'ὅ. Βο.Βο.(ΙΙΙατ

Π.) Ι οδο. προβατο. Β. Απο. Μι!. προ Β'.

- και ποιο. ΒΙ)Β. Η". 8_ΥΠ.0"..&.ΒοΙ.

ΜοιπρΙι. Δτιπ. ΖΕΙ.ΙΙ.Ι.οπ1. :αι ε. ΠΧ.

τοΙ. 8_γτ.ΗοΙ. ΤΙΜ).

420". ΙΙΙ. 850,. 96”. 978€ ΙΤ. 4784. 288.

Ιπ Ρο. 204.. ΠΠ. 699'.

- μου] 0111. Η.

- εν ουρανοις 20. Οτίο.Ι.688ΙΙ.767ΙΙ.78Ψ.

ΙΙ. 62". ΙΙΙ. 808'. | εν τοις ουρανοις Β.

88. ν. Ο,°ἱ9.Ι. 2Ι5':. ΕΜ. ΙΙΙ Ρ8. 2040.

ΙΙ. τηλθενγαρ ὁυἱος· του ανθρωπου οωααι

*το απολωλος €. ΒΙΙ(Παια.) Μπα..

600.)

9. και ιι] το αυτο οι και Β.

- ο αφθ.] οπι. ο Δ. (Β Ια οοΙΙο.0.Ιοπο

ΒοπτΙοΙΙ λαο" ο). .

- ο·πανδαξιζι.ι] σκανδαλει Β. Ι σκανδα

λιξη ΜΒ.

- εχοντα βληθ.] :χαν βληθ. Β.

-- του πυρος Οτίο.ΙΙΙ.608Ε. Ι οιπ Ι). Ι

- πορευθιις] ·πορευομενος Ι).

- ζητα] ζητησει Η. (ποπ Β.)

18. χωρα νοΙε.ΟΙ. ο. Ι χαρα Δ.. Δια.

(Ευα.)

-- ενινηιι·οντα εννεα (ΙΙ..)ΧΔ Ι. 88. Β?

(θ)Ι:ΙΚΜΠν (ανω 1011712” :εννοια

ενν. €. Βοδο. (Ι). (αλ). [Μαι ΙΙ.]

14.. εμπροσθεν] σαι. @του ΜοιπρΙΙ.

οπι. του Δ. (Ια Ιεποπι "καποια ο!)

ΙΟ. των μικρων τουτων ΒΧ. τοΙ. ο!!

8)·τ.ΗοΙ. ΜοιπρΙ1. ΤΙΜ). ΑΜ. σου.. 958.

(οι. ο ΤΙιοο‹Ι.) 970. Οτίο. ΙΙΙ. 605! Οτίο.

[οι. ΙΙΙ. 858”. 930. ΠΠ. 899'. Ι τουτων

των μπ:ρων ΒΒ. πιο. α.ο.#'.τπ. 87ττ.

Οπ.8ιΙ?ετ. Οτ·ἰ9. ΙΙ. 62". ΙΙΙ. 6096. (στο.

τουτων ματι. £ιιο.Ιπ Βο.8Ι0..) ΠΕΙ.

'Μάο. των πιστευουτων κι; :με Ι). (Μ.

1Ι”Μη'·=· δ)·τ.Οττ. ΤΙιοΙ›. ΠΠ. 899.'. Ι

αι.ΙιΙ. των ιν τη ΕΕ.λησια (Βία ΙΙ. 62".

(Ι. Ή". 787!) Οτίο. ΙΜ. ΙΙΙ. 8581388'.

τυοτ.τοΙ. (Σπα.) @τα (ΜοιπρΙι. ἱπ απο

οοτΙἰοο). Απο. απο. οιΙ. οι. Μ88.(νω.Συο.

Μα. ΙΟ). .. σωσαι το απολωλος 511

ραπ ΙιΙοιαπΙ]. Ι στο. ΒΤ... ΡΙΚ-88. ο.ῇ".

8]τ.ΕΙἰοτ. ΜοΙπρΙι. ΤΙΜ). ΖΕτΙ:.ΙΙΙ.Ευ

...Με ακουω... "ο υΙος] οτπ.ὁΔ.Ιανθρω·

που] οω. ζητησε Ποια Ι οδό. ζητη

σω και 0. ο. (ΜοιπρΙΙ. Ιπ υπο οο‹ΙΙοο).

Σια. (ο οοτππποπο 10 αδ οοιπιπα Η

ιτοποὶΙἱι Οτίο. Ιπ ()οιπτπ: ο.‹Ι Ι·ΙοτπΙΙΙοο

Ια Επειτα πίστευε Ιοοιοτοιπ, (μια: πυπο

ποπ οκιο.πι).

οτα. ΙΙΙ. 61ο..

- μου ΒΙΤ. 88. Ι:'Η. 8ντ.ΙΞοΙ.αι.. ΜοπτρΙι.

ΤΙΜ» ΑΜ. ΑΜΙ. στο. ΙΙΙ. 609€. Μο!.

ΒΙΒΗ ὐμων 9. ΒΙΙ.Χ. τοΙ. Μια. @τα

Οπ.Ι.Μ.&.ΠοΙ.ιπα. Ι ημων Β.. που

- ουρανοη; Οτίο. ΙΙΙ. θα”. Ι ΙΙΙ-Μπι. τοις

Β. 88. τι· οι υἰιἰ. Οτίη. ΙΙΙ. ΒΙΟ.. ΜΒ”.

-- έν Β.ΒοΙι.Ι)Ι3. 88. (ΒΙΙπΙτα Πα.. τπΙπ·.)

ο'. ΠΔΠ.. Ι τα; ε. ΠΧ. τοΙ. Μια.

Οτἰ9. ΙΙΙ. Ιετ.

Ι 5.αμαρτηση ΠΠΣ. τοΙ. Ι αμαρτηαιι Β.ΒΙο.

0. απο υπο οοπΙο Η. Ι ΙΙ!. "Ματια". (Η. Ι

πο, πιο οδο. μου Ευ.. Ιπ Ρο. 8Ιο=. Μπι: ι2' Η] η δε 1)' α' 18. αουοΙο οι. Ιουροτ απο 0!.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

ιο .οἘὰν δε άμαρτήστ) εἰ: σε ο αδελφό: σου, ἱ3παγε'

|
:ε ' - ..
ε._ΜΒΒ- ἔλεγξον αυτον μεταξυ 5σου καὶ αυτου μόνου. ἐαν

·: Α3- ·ι ν

..€1,”.,..,ω_Ρ” σου ακουσρ, ἐκἐρδησα: τον άδελ‹ρόν σου· 16 ἐὰν δε

..15. [είςοε] ι ` ε ε ι κ .. ν ο· οι ι .1 ..τ

α, μη ακουσ·ρ, παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο, ινα

: Φ... . · ` · ι ι . - - - -
1328002. @Έ ε;πι`στοματο: δυο μαρτιιρων η τριωγ ιτταθρ παν ρ`ημα`

εαν δε παρακουσρ αυτων, ειπε η, εκκλησια· εαν δε
τ ` να 9'

Υ και τη: ἐκκλησία: παρακούση, εστω σοὶ ωοπερ ὁ

μετ..ιθ.ιο. ...τι ·ρ ` ~ · | το· ι' ι · το" μμ
,ή ξ ε νικο: και ο τελωνη:. αμην λεγω υμιν, οσα αν
··Δ· | ο αν Α ε- ι

δησητε επὶ τη: γη:, ἔσται δεδεμένα ἐν [τω] οὐρανω·
=.έζ σε ι .- ..

ι; ιξαὶ ίσα ἐεὶν λυσητε ἐπὶ τη: γη:, ἔσται λελυμένα ἐν
.” σαι ·· . να

ε τω ουρανω.
β.`..- - Ι. ι. .

τ "7 .1.11 1? Παλιν . οὶμτ)ν|| λέγω υμιν ὅτι ἐὰν δύο *συμ
·"Έ- .. .. .. ν

τ Φωνήσουσιν ἐξ υμων|| ἐπὶ τη: γη: περὶ παντο: πρα

.1 .
ι γματο: οδ ἐὰν αὶτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖ: παρα τοῦ

'6 (1.950 ει αυτοι-τι Μεσιτική: ιιι

το Ποιοι· ιιιιιε. ταδε ετ αυτη...

οιιιιι ιιιιοι· το οι ιρειιιιι εο1ιιιιι:

ει το οιιι1ιοτιτ. 1ιιοι·ιιτιιιι στα (ιτι

τι·ειιιι ι.ιιιιιιι: "1 ""· "10 εἰ ιιιιι.οιιι

ιιοιι το ιιιιι11οι·ιτ. ΜΜΜ τυοιιιιι

ιιι1.1ιιιε ιιιιιιιιι νο1 (Μισο. ιιι 1ιι οτα

ι1ιιοι·ιιιιι ιοετἱιιιιι το! ττιιιιιι ετα.

στον:: νοι·1ιιιιιι. " ()ιιοι1 οι ιιοιι

ιιιιι.1ιοι·ἰτ 005, Με οου1οεἱιιι:: εἰ

οιιτειιι οι οου1οεἱοιιι που οιιι11

οτἰτ. τα "Μ Μουτ εττ1ιιιιοιιε οι.

ριι1:11οιιτιιιει. 1' 1191· 7·) Διαιτα δι

εο νο1›1ει, οιιιιοοιιιιιηιιο Μιρα

των” ευρω· τοι·το.ιιι. που: 11

Βιιτιι οι Επι 0:11:10; οι ηιιοοοιιιιι

ανο εο1νετιι.1ε ευρω· ιοι·ι·ιιιιι.

ειναι 9019141 οτ ιιι 09910.

190.919) 1τοι·ιιιιι .πω ι·ο1›ιο

:μινι εἰ ι1ιιο οκ νων: συνανασ

του ευρω· ταινια “ο οιιιιιι το.

οιιαιιιοιιιιιηιιο ρωταω. Με 11119

α ματι: ιιιετο οι" ιιι 099119 οει:

 

3-1:: πατρό: μου του]Ι ἐν οὺρανοῖ:. 2θα] γάρ εἰσιν δύο τ) "ΗΜ Μεινε!" Φιν Μ του)

τω" .. . , ` , ( ,, , __ , ` , , οοιιατοςιιτι ιιι ιιοιιιιιιο ιιιι:ο. ι1›ι

Η” ΤΡΕΙΣ συνηγμενοι 89' ΤΟ “Η”, 0110” ΕΚΠ. ειμι ΕΡ μεσω πιο ιιι ιιιοι1ιοοοι·ιιτιι. “11.990

Ξ τ· Π α, .. 21 Τ ι λθ` 8 ο Π τ τ ι Αν το... ιιοοοι1οιιο Ριτσα. ιιι1 αυτο

: ' ε "ωμ· οτε '11710091 ων 0 "Με ειπεν αυ·πρ : ‹1ιαιτ.Βοπιιιιο.ιιιιοτιο: ρουυιι1›ιι

- | | ' 1 ο ε ε ` · - ·.~ ._ Κυριε, ποσακι: αμαρτήσει εἰ: ἐμε ο αδελφο: μου και "1 Μ "Μ" "Με 91 1111199111"

κ

Β.

Ε 1 “941191 (49%) 88- &μάρτο 17. ο τελωνης] ρι·οοιιι. ὡς 1). 19". @τα 19. πραγματος] ρι·ιιοιιι. του 1)..

~° Με». οποιοι. - ...η .ι ιο.

. · 15. ειςιτε 1)ΠΙ..ΐ. 98.το1. 111οιιιρ1ι.ΗἰΙ. 709.. 18. αμην] Με Μ. 0. ¦ [ΦΩΦΗ-1. και 871..

Ο". | ΜΗ. γαρ. εγτ.1.1ο1. | πιω. δε ν..

·- αν δεισ. Β.ΒΙζυ.1)1.. 89. εαν δυο.

9. ΠΧ. το!. Οτίο. 111. 61811.

.ή

.- αρ: 142. 1 σαι. Β. 1. 'Πιερ. Οτίο.9109. Οτο). 1ο!. 11. 1949.

:- ὁπαγε] στο. 8719014.

“ερτ

1ιι

-· εαν] αν Π.

- αιτηοωνται Οτίο. 1. 7981. “ρω-411.617”.

1 -οονται 1..Χο.1.1.

- γενηοεται] δοθησεται :18.

- ουρανοις] ρι·ιιοιιι. τοις τ.

20. ου Οτἰο. ιιι. 91.511. 519". 1 οπου 69.

ατο. 1. 894.. 111. 802'. “ΠΡΑ” 589.. Βια.

1119. 962". 111 199. 4081,. 42911. 111 ΡΒ. 92%

1419. 20211. 517.. 702".

ειιτιν....ονομα εκει ειμι] ουιι

ειοιν γαρ....ονομα σταρ' οἱς ουκ "με

1). Άδεια αιω.9'. (ου γαρ ειιτιν 1) ιι

91. ὁ Πετρος ειπεν αυτοι Β(1)). Οτίρ. “1.

6199. (ο σαι. 1).) (Ρετ. οι! οιιιιι μοι

) | :αυτοι ο Πετρος ειπεν €.

α. 8γι·.11ι:1. Ατιιι. οι1οιιιιι .11.

1.: ___ολογΕον] τρι·ιιοιιι. και 9. ΠΙΣ. τω. - μπαι δεδειι....ειτι της γης] οιιι. 1).

ζ;;~ (Ενα.) 111ετιιρ1ι. του.. αν. τα 1 στο. (ιιι1ι.1. ιιι1 ἰιιιιιιιι ριιι;ἱιιαιιι αυτο. τα.)

[1,. ~._. οι). ι.:ιο._ΙΡ··- 8νττ.Τ1το1τ.Ατιιι. οτι... - Η.. ουρανιρ τ. ΣΔ. ι. τι. το1. του...

Εξ _ 1118109. Οτίο. Ιω. 11. 19411. 6189). 1 οιιι. τω Β. Οτἰρ. 111. 614.. ]

ἱ. ῇαετουσρ] -αει Ι.. τοις ουρανοις (1) που. του.) Ι.. 88. _|:

Υ. - ε Μπας 1). Μοιιιρ1ι. Τ1ιο1›.10οιιττα. θείο. 6149. - ου γαρ

Ρ 19.μη] οδό. σου ΣΔ. 1.18. Σεπτ. (5γι·ι·. (Νοτια. (1ιἰιιτΠ.)

Ξ( _ οι·τ.8εΡετ.) Μειιτρ1ι. 'Ποιο. Απο. μια.. - εαν] αν (1) ιιιοιι.ι·οο.)Ι.. 69.

ἔ [οι. 11. 19411. 1 (1οιιττια 111). το!. - τιρουρανιρ2°] οιιι.τωΒ.Βιἰυ.(1ιἰιιτΠ).ι οοι·ι·οοιοτο.)

Β,τ.Βο1. Οτίο. 111. 6119. (ιιἰι1. νετ. 15.) τοιςουρανοις1)1...88. 91.1: Μοι·ιιρ1ι.Τ1το1ι.

5 μετα σου] ρων. δυο Β. 111οιιιρ1ι.1Οοιι- 19. παλιν.αμην" Β(εὶο)1.1(ιιτ τω. ο ερατ.)

α.: .1911. το!. Χ. 88. 69. απαιτει”. (Σπιτι.) @τα νων. 92.

Ξ. - σου] αεαυτου 1.. 1.88. 69. ΚΑΙ. 0τίρ. Οτ1.(&Πε1.) '11199. | παλιν δε ΑΜ. ΕΣ. το!.

Α 61". (2.191.1ι.)]παλιν τιιιτιιιιι ε. ΙΧ.. 1. 17ιι18.

- μαρτυρων Βο11Χ. ι·ε1..4ιιι. α.υ.ι:,|ζ 8_γι·.

119. Ευ... 1113. 42.59. ΜΙ. του”. 1 στο.

Β.111ιιτο δυο 19.] 19091 τριων. 1. νιι1ε.ΟΙ.

ε.#'1.ρ1·1·Ιι.$γτι·.Οι·τ.8ι.1%τ. Μοιορ1ι.Τ1ιο1ι.

. Απο. 2011. Οτίο. 111. 19911. 6119. Οτίο.

ΙΜ. ιι. 19411. Τε". δι: Ρι·ιιοο. 16. .Σο-β 142.

- σταθρ 119191.. το1.ιαταθηοεται ΠΔ. 88.

οι”. 8)·ι·.Ρετ. Μειιιρ1ι. Απο. Οτἰς.

111. 61-19. ιιετιιτιι οιιι.11το ο.

- εαν δυο] δυο εαν 1).

- συμφωνηο. εξ υμων Β1)Ι.. ]Ετ11.]συμ·

φωνωοιν εξ ήμων 0τί9. 1. ?981.1εξ υμων

συμφωνηιτ. 69. (Σμιτ.) (Βαν) @μια Ι

14. (οτψ.!ιι!.11.178..)1$υμων συμφω- ¦

1

1

οτι..)

- εις εμε

ε11.ι1τ οι α.υ.ο,8]·.·ρι.|ι. 11.1οιιιρ1ι. (Τ1ιο1ι.)

με): 144. (στα. οἱ 145.) οι1 ειναι Ρ. οτ

9119 ε. :ιο οιιιιι Γ. οι .Με οἱ): 8)ιτι·.

Οι·τ.8ι11ιτ. .απο (5ἱτιιοι1 Ρετ. 8".

- αμαρτηοει] -οη ΔΕΗ.

Οτίο. Μ. 0199119098. ο αδελφη·

μου Β.ΒιΙ_υ. 69. (δίωρο. του..)

Η. Οτίο. 111. 1299. νου. €.1.1Χ.ι·ο1. Οτἰο. 11161411(Μοαιρ1ι. - μου] οιιι. Ι..

Η. ειπε] "των Ι.. Οτο). 111. 8119. Τρων?)ΛΠ1ι.(01:11.υμων88.α!].)"συμ

. . ¦----- αν] στο. 1.. ¦ πιω. λοιπον 1. (Οπα φωνησουοιν Β.ΙΜυ.1)1.1.1.Δ. 88. ΣΕΠΕ 1 'ο. ω ΜΒ α Ι Η" "4 ω"ωω α ' Η. Μ.

111. 9199.) `1;-ιτωιτιν ετ. Χ. τοι. οποιο 5149617". των υοο1ιτειιιιιι 1.1. 1 19. ιιιιιιιτοιιιιιοιιυ .του
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧνΙΠ. 22.

Β[σ]Β[2][Π].

Ε(Χ)Δ.

ι.:ιο.οο.

22021199!

Αθ' μια

27. [εκείνου]

5ο

αφήσω αὐτῷ; ἔσω· επτάκιο; 29λέγει αὐτῷ ὁ Ίησοῦι·,

Οι λόγω σοι, ἔωτ ἔιττάκιο, *άλλα| ἔωτ εβδομηκον·
| Ε | 23 ` να 9 | 8 | 'ο

τακιι· ε οι. δια τουτο ωμοιωθη η βασιλεια των
, η . | .- ὁ · | Α !

ουρανων ανθρωποι βασιλει, οι· ηθελησεν συναραι λο

γον μετα τῶν δούλων αὐτοῦ. 24' άρξαμένου δε αὐτοῦ

συναίρειν, 8αφου-όχθη|| αὐτῷ ειι· οφειλέτηε μυρίων

ταλέντων. 25 μι] ἔχοντα· δὲ αὐτοῦ άιτοδοῦναι, ἐκέλευ·

σεν αυτον] ο κύριοι' ιτραθῆναι, καὶ τὴν γυναικα αὐτοῦ

και. τα τέκνα, και. πάντα οσα 8ἔχει,|| και. ἀποδοθῆναι.

26πεσει» ουν 6 δοῦλοι· ττ·ροσεκύνει αὐτῳ λέγαν* Μα

κροθύμησον επ. = ἐμέ,|| και. παντα :ἀποδώσω σοι.

27 ` ι ‹ ι λ ι . |

σπλαγχνισθεια δε ο κυριοι· του δουλου εκεινου

. - ·- ιο
άττέλυσεν αὐτόν, και το δάνειον οἱψηκεν αυτοι. ἐξελ·

θὸν δε ὁ δοῦλοι· εκείνοι· εδρεν ἔνα τῶν συνδούλων

αὐτοῦ, οι· ιὅΦειλεν αυτό εκατον συνάμα, και κρατήσει;
Β ` . | Ο ' | 9 + 8 ” || · |

αυτον επνι·γεν λε·νων, Αττοδοτ ει τι οφειλειο.

υπ `

29τι·εσι)ον ουν ὁ σύνδουλοι· αυτου+ παρεκάλει αὐτον

λ | Μ Ι 1 Ο 2 ο 2 !| `+ Ο 8 Ι

εναν, ακροθυμησον επ εμε, και απο ωσω σοι.

806 δε ουκ ·ι7θελεν, αλλ,α απελθαν ἔβαλεν αυτον εἱι·
λ οι ο ο ο ` ι | 81 ι Ι 8 .ο ν

φυλακην, εαπ· αιτοδω το οΦειλομενον. ιδοντει· ουν
τ | .ο ν·- '' ` | ο Ι !

οι συνδουλοι αυτου τα γενομενα ελυιτηθησαν σφοδρα·

οι? πιο” ιερ:ἱοι? 2. Βια: ΠΠ

Ποια, Ναι ιιιι:ο :οι ουσια αρα.

ααα! :ποια οεριιιιιαιεο ωραια.

"ΜΜΜ Μαι ιιι1εἱαΗαιιια οι:

τοι;ιιιια οιιοΙοτιια ιιοα.ιιιι και

σοι νοιιιι: τιι:ιοιιοπι ροιιοτε ααα

- πιο. Μ Ε: οιιιιι οοοριοεε:

ποια ροιιοτο, απο”. οι: οι

ιιιιιιο :τα ΜΜΜ.: @ικα αιΙἱο

:ιιΙοιι:ιι. .5 Οπα οιι:οα που

Βοιωτοι Μαιο τοΜετο:, απο:

οιια ιιοαιιιιι.ι νειιιιιιιιιιτι ο:

ιιιιοι·οα οιο. ο: :Νιου οι οιιιιιιιι

ιιοο Μαιου”. ο: και: @ααα

Μιάου. ιιιιιοα "τα" Πιο

στοα:: οιιιιι ακα". Ριιιἱοιι:ἱιι.α

Μαιο ιιι πια. οι οιιιιιιο τοιιιιαα

" ΗΜ. "' Μὶωτιιιι οποια ασια

ιιιιι απο που: ιιιαιιι: οιια. ο:

ιιοιιι:ιια ιιιαιοι: οι. Βῆμα..

ειιι ιιιιιιια .στα Πιο απο::

ιιιιιια ιιο οοιιιοττιι οι". ιιιιι ιι::

απο" οι ι:οιι:ιιιιι ιιοιιοτιοιι. ο:

:οποια οιιΕοοοιιο: οιια ικα.,

Μισο :μισά Φακο. '19: Ρα·

οἱιιοιιο ι:οιιωτνιιι οἱιιο αιμα::

οιια ακα., Ρο.:ιοιι:ιιια απο

ιιι αο, ο: οιιιιιιο "Μια πιο.

"Πα οιι:οα ιιοΙιιιι. ικά απο οι

απο οιια ια Μπα. Μπα:

καιω:: ιιοΜ:ιια. :Η νἰιιειι:ο.ι

ιιιιιοιιι ι:οιιιοτνι οἱιιο :μια :ιο

Μο: ι:οιιιτιο:ιιιι οιιιι: "Με, τι:

 

22. ο Ιοαους οι λεγοι σοι] οιιι. 57120”.

·- αλλα Β.Βιιο.Β.

- απο] :ατακα Β..

98. ανθρωποι] σα. Οι.

- μπι] οα. Δ.

Η. προοταθη Β.Βιζν.ΒΙο.Β. 0τἰ9.ἱϋ.62Ι-.

697..πιτροαηνιχθη 9. ΕΣ. τει. Ευα.

στα. οι. αν. απο..) αν κι.

- αυτιρ εις ΒΕ. το!. ασια. | εις

αυτιμ Β.

- αυριανή πολλων Μαιη:αι. Βάι. στο.

821.. 82”. 828.. 6826. Ι οσοι",

Μ88. τν. στο. ιιι Ροτιοοροο Ματιο

:ἱοιιο 621.. Οτίο. ΙΜ. 9759.

25. εχοντος] :χασουν Β'.

- αυτου] οα. Β.ΒοΙι. (κα απ: με: γυ

ναιτιι).

- ο κυριος] σα. Ι.

Δ.) | μια. αυτου 9. 88. Β. '91. νιι18.ΟΙ.

αιιώνα.. 8)"Π.Ρ99.8:Β01. Μοαριι.

Τα». Λτα. Βάι.

Ι. Δια. Για. Ηατἱ.

·- ?να αυτου] οα. αυτου Ι. (?Β) ι.

- :χει Β.8ιζν.Βιο.

'Για. Οι·ἰο. οι 6989. αιωνια! Σιιχεν 9.

Β. τοι. Μα.. ( οτα.

- αποδοθηναι] αποθηναι Β..

'18. ουν] οι Β. ΕΜ!. 87τ.Ηι:|.αι. που.

Δια. Μια..) ιο!. | σου" Μ88. 8".

Ποια!. Μυαριι. [87ττ.Οι·:.Ριι:..]

26. ὁ δουλος] ασ. ικανος ΒΕΔ. 88. Επι.

ενια. Μοαριι. απο. αν: 145. ' σα.

Β.ι. Ι. το. που. Δια.

- αυτοι]ἶιἰοαιιιιια ιιιιιιιι ο!! @και

- λιγων] ]αιἰά. κυριε 9. Εἶτα. (Θα.

Γατα”. 8ττι·.Ρο:.8ιΠοΙ. Μοαριι. πιο.

Δια. απο. ' οιο. ΒΒ. νιιΙα. α.(υ).ο.ε.

17".ο..Ι. 8τι·.()ι·:. οτα. οι. 6999. ιο!

Ι45.

- οι” ιν ο.

- :μι ΒΕ. ' :ιιιοι 9. Β.ιΔ. το!.

-- αποδαισιυ σοι ΒΕ. 88. 99. νιιιε. ιι.ο.ο.

ρω·Ιι. 8τι·ι·. Μοαριι. που. Δια. Δια.

Οτίο.ϋι.628.. | :σοι αιτοδωτω 9.

Ε. το!. _|. ' οιο. σοι Β. αφτι·

27. του οουλου ιιιιινου ΒΕ. το!. ”. ¦ σα.

"ειναι Β. 1. (ο: αἰιετ:ιιι οι: @οι αο

αιιιιιιι απο ο:, 8_γι·.θττ.)

- το δανιιον] καναν την οοιιλην Ι.

(Μεαριι. Που.) στο. 629·. (απο

:απο νετ. 82 Μια.)

28. δουλος ικανος ΒΕ. τα ττ. ' σα. εκει·

νο; Β.ΒΕξυ.Βιο. Δι-ιιι.2011.

- ἱκατον δηναρια] δηναρια β 1).

- ατι-οδος] μια. μοι 9. 0. το!. ο! ΒΧ".

Αι·α.ιοα. ΒΒΕ. 1. 88. (μια.) Μοαριι.

' Σαλλ. 9. ΙΧ. το. Με.

αι:

ο'. 8,τ.οτ:. (σα. ι

'' οιο. Β.Ε:Ιο.ΕΙι·.ΒΕ.

Ειπα. ασ'.

Ι. @τα (Μεαριι.)

ιιι πιο. αν: ια.

πιο.. Δια. 0τιο.οιι·.οιο·. αν

29. ιι τι ΒΟΒΕΔ. 1. 88. 89(:ιι:.) ΠΟΠ

ΚΕΒΙΝ'. 6299. 6999. ' ιι τι

9. 69αε. (φαι Ειι::..) Απο. Βάι.

- οφιι.λιις] Αν" Ε.Ε'. | ..οι απο δια'.

99. παρακαλω] *οποια πιο τους στον!"

αυτου 9. ΘΑ. το!. 1. 8ττι·.Ρο:.8ιΒοΙ.

(Νικαια. Ρ) Δια. ' σα. Β.Βι·|ι.Ο.ΒΕ.

Ι. Ο. (Επι.) εποε. 'Για. 85:11. Οτιο.

ἱἰἱ. 88.3..

- μια (:ΒΕ. | @να 9. Β.ιΔ. το!.

- και] :αγ-ι Β. Ι ·ι·αιω. παντα 9. Ο'Ε.

1. 88. να. ο,/'=πω·οω· 8ττι·.Ρα:.8ι

ΒοΙ.αε.

Βο.ΒΔΒϊΟΠΜ8Πν. .ι.ι...ι. 8)·ι·.Ρι:.

ΜΒ. (αρ. Μαιο). 8_πι·.Οτ:.8ιΗι:Ι.ιιι:.

Δ.τιιι. 1.9: ¦ ρου: σοι Χ. | απατα 69.

-- αιτοδιυαω σοι] σοι αιτοδιυαοι οι. 38. 69.

_/ (0.9.1.) (0:11. :τοι ΒΥι'.0Π.)

80._ηθιλιν] ηθεληαιν Β. 69. Ειι::.145. | ααα. οοιιιοττιιι ε_ῇιιι 87ι·.Οτ:.

- αλλα] αλλ' ΔΕνι(ΕΙτ..)]Οοο:το, 8:.8.

ΒοΟΒΕ. το!.

(οι οιο.) αρ “5.

Μεαριι. 'Για. Βια. | οιο.

 

20. Φακο-ι οι (Η. | 95. απο”. απο οι. | οιο.

:καιω οι. ι 96. ρι·οοοαοιιο ένα.
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οι

ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

 

πως. α. 6. ο. ο.

ο". Ο. Ρ. Ε.

Ε.ι:οργα-Έ--. Ηο

Η

' θεο. Η”.

ι(καιω...

ια

και ελθόντει` διεσαιρησαν τῷ κυρίιρ διἔαυτοῖν'| πάντα

τα γενι;μενα. 82 τότε προσκαλεσάμενοι· αυτον ο κύριοι·

αυτου λέγει αὐτῷ, Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τον όφειλὴν

εκείνην οἱιρῆκά σοι, έπει παρεκιἱλεσοίο με· οὐκ ἔδει

και σε έλεῆσαι τον σύνδουλόν σου, έκ ξκιὶγιιι|| σε

·ιολέιοσα; 84και οργισθει.τ ὁ κύριος αὑτοῦ παρέδωκεν

αυτον τοι-ι· βασανισταῖο, ἔωο οι] άποδῷ παν το όψει

λόμενον*. ΜΟἱΪτοοο και. ο πατήρ μου ὁ *ουράνια

ποιήσει ὑμῖν, έαν μὴ οἱιρῆτε ἔκαστοι· τῷ άδελφιρ

αὐτοῦ απο τῶν καρδιο·.ἱν ὑμῶν".

112 1 [Και ἐγένετο ὅτε ετέλεσεν ο Ίησοῦο πιο· λό

γουι· τούτουι·, μετῆρεν απο τῆι Γαλιλαίαι· και. ι]λθεν εἱι`

τα ορια τῆοΊουδαίαο πέραν τοῦ Ίορδάνου. 2και ιακολού

θησαν αὐτῷ ὅχλοι πολλοι, και. εθεραπευσεν αὐτῶι· ἐκεῖ.

118 8 Και. προσιιλθον αυτοι* Φαρισαῖοι πειρά

ζοντες αυτον και λέγονται Εἰ ἔξεστιν ανθρώπου

οἱπολῦσαι του γυναῖκα αὐτοῦ κατα πᾶσαν αἰτίαν ; 4 ὁ

δὲ οἱποκριθεῖτ εἶπεν*, ουκ άνἔγνωτε 9ὅτι 6 :κτίσατ||

απ' ἀρχῆτ 8 ἄρα” και θῆλυ ἐποίησεν αυτούς, 6 και εἶπεν,

ΗΈνεκα!| τούτου καταλεοψει ἄνθρωπος τον5 πατέρα και

τειιοι·ιιιιι οι ιιοι·ι·ιινοτιιιιι σο

ιιιιιισ ουσ οιιιιιιιι οποσ (οσοι

ει·ιιιιι. ='Ι'ιιιιο κοινα ἱΠιιιιι

ιΙσπιιιιιι.ο πιο: οι αἱι ΠΠ. Βετνο

ιισιιιιιιιιι, σιιιιιο ιιοοιιιιιιι ιιιιιιιιι

ου. σιισιιιιιιιι ι·σειιοιι πιο: Μιιοιι

αποφ οροι·ιιιιι οι ισ ιιιἱιιοτοι·ἰ

οσοοοτνι ιιιἰ. οίκω: οι οεσ ιιιἱ

ιιιιιοτιιι.ο απο? "Ει που" σο

ιιιιιιιιο οιιιο ιτοιΙΜἰι οιιιιι ιστ

ιοτιοιι.ι. ουσια ιιιιοιιο πασοκ”.

|| ιιιιἱτοτειιιιι ιιοοἱιιιιιι. "Βιο οι

μια· πιεσε σαοΙοειιιο (ποια νο

ιο. οι ιισιι τοαιἰοστἱιἱο ιιιιιιοοιιἰο

απο ποια ουσ ιιο οοι·ιιιοιιι νοι

πιο.

Μ.υ.·)Ει (πιατα οει οιιιιι

οοιιοιιιιιιιιοοεσι Ιοοιιο οετιιισιιοο

ἱειοο. αιωνα ο θιο.ΠΙαοα οι

νοιιιι ια απο: Ιιιιιοοιιο που:

Ιοι·ιιιιιοτι, 2 οι οεοιιιιιο ειιιιι οιιαι

απο” ιιιιι1ιοε, οι οποιοι οσο οι.

. Βι ποσοοοετοιιι ασ ειπα

ΡΙιτιι·ἱοιοἰ ιοιιιιιιιιιοο οσοι οι οι

οοιιιοο. οι Ποια |ισιιιἰιιἰ απο.

απο ιιισι·εαι οποιο οιιοοιιιιιοιιο

οι οιιιιοιι? πιο ι·οιιροιιιιοιιο

οι: οι.. Ναι @απο ασια σοι

και ιο ιιιιιισ ιιιοαιοΙιιαι οι

Γοαιἰιιοιιι ίοοἰι οσο. *οι οσοι.

Ρτοριοι· οσο ιΠαιἰιιοι Μαιο

80. ας] “οι την Ε.

-~'"] μια. ου 9. 1). το!. ' σαι. 801..

Απο

- απο...] ..οι παν ο(ιισιι Η). τα. ο'.

· 'Πιο. (οι οιιο.οιιιοιιιιιιιιιι).

81. ιδοντις] “ὅστις 88.

- ουν 181188. ο] :οι 9. οι. το. απο)

8”. Μειιιριι. πιο. ΣΕΦ. 1.4 145.

μια]

- Οἱ ουνδουλοι αυτου 013. “Η αυτου οι

αννδουλοι Β.

- γινομινα Η] γιινομονα Η".

- ιλθοντις] απιλθοντες 88. 89.

- Μοασηοαν] ιοασηοαν 69.

- Ιουτιιιν Β.Βο|ι.()Δ. 88. ΕΕ01011”.

· οτιο.ιιι.οοοε. ' :αυτων 9. 13ο 1ο. 8..

- παντα] άπαντα Ι.

` το] σαι. Δ.

"- ιανομινα ΕΡ | γινομ. Η.

82- “τα σκι. ι. 250,. ' σαι. Ι).

` #1] μοι ιι.

κι. οι] "οι συν 1). 1”.ιιιι.(οκο. απο Γοι·.)

Βαση. πιο. ΑΠ...

` "Πιο ΒΒΕξυ.Ι)Ι.. 88. Οτἰο. ι. 25-82. '

:απειρα 9. 0. το!.

Μ· πιο βασαν.] σαι. τοις σο.

β οι θα. Β. Απο. 0τιο.ι.ο5ιε.

- "η οιιι. Β.

84. οσιιλομινον] μια. αυτῳ 9. Ο. το!.

Βγτι·.Ρει.8ιΠοΙ. Μοαιριι. του.. πιο.. '

στο. Β!). μια. Βγι·.Οτι. Απο. Οτἰο.ἱ.254·.

85. ουτως] πιω. ουν Ι. ' 'σας. Μο στο.

και υμιν ποιου" ο πατηρ μου ο ουρα

νιος 1). (Ι).

-- ουρανιος Β(:'1)Ϊι. 88. Κ. 0τἰο.ἰ.25·".

ἰἰἱ. 88". . $επουρανιος 9. Ο.. Ι. το!.

- ποιηοιι υμιν] υμιν παιρνει ιιιιισ ο πα

τηρ Ι). Μι. (οαο.νιιΙα. λα.) (Βγι·.Οι·ι.)

- παιδιων ὑμιον] μια. τα παραπτω

ματα αυτων 9. Ο. το!. [ο. 8)°τι.Ρει.δι

Πο!. 'Ηιοο.(ιιρ. Μια.) Απο. ι σαι. ΒΒΕ.

1. (Επι.) $γι·.Οτι. Μοιιιριι. Ί.`Ιιεο. πιο.

οποιο”. 1.0: κι.

Χ. ιτιλιαιν να!! Οτἰο. “ΕΜ”.

888"(ιιἱοοτιο). (ιτιλιν Ο). ¦ ιλαληοιν

1). α.ο.ο.ε!"·'ο'. Πι!. 702..

- της Ρ] σαι. ΕΜ.

8. προατιλθον] -θαν 88. ' 0088181.. Οτἰο.

-- αυτοι] σοι. Ο. (πιω. τιμ Ιηαου οσοι

οιαριααιοι).

- οιαριααιοι] "ιι-Μπι. οἱ 9. 1). το!. Τοσο.

Οτιο.ιιι.686°. ι στα. Β(Π.Δ. Ι. 88. Π.

Μοαιριι.

- αυτον] 0111. 88. α. ' αυτοι 69..

- λη·οντις] λιγουοιν Η.. | μια. αυτφ

9. 1). το!. αλ. Βγι·.ΠοΙ. ' 0111. Βου Ι.

4.. ιιπιν]

ΚΜιιιι. (Σια.) 87τι·.Οπ.8ιΡοι. Μοιιιριι.

'Πωσ. Απο. πιο. 0το.ιιι.εοε=. ΗἰΙ.702.

8. ανθρωποι Ο!). 1. 88. τοι. Μπι. Βια.

το!. Οτἰο.ϋἰ.687·. ' ανθρωπου Οτἰο.

Μ. 686€ ' σαι. Β!...

μια. αυτοις 9. 0. το!. νους.

@καποια @για (Απο.) οι. Ματ. ιι.8.ι

σαι. Β.Βο|ι.ΒΙο.ΒΙ.. α.ο.ε,ΙΡ···Ιι. Μοτο”.

'Ποιο. .απο @το οι. 887-. (οποιο.

“απο ο.ι..ωγωοπ.υ.ι. ' οσοι".

νιιια. ο!").

-- ο κτιοας Β. Ι. 88. Μοαιριι. Τοσο.

Απο. 0ι-ιο.οι.οου··· Οτἰο.Ιιιι.ἰ.Ι48".

Ηοιιι.οι. 8. 5-8. | :ο ποιηοας 9. 0Β2.

το!. Οτιο. ΙΜ. Η. 880€ (οσοι απ' αρχης

88. ιποιτιοας 1.).

- αραιν] αρριν Ε. Οι·ἰο. (ιιιιιο απ' αρἔ

:να Βασικα

- θηλυ] θηλυν 1)..

- ιιπιν] Μο. αυτοις Δ..

5. ἱνικα Β2[.. ' :ένεκα 9. 01). το!.

- πατιρα] Δω!. αυτου (ΣΠΑ. Ι. 88. Β.

οι. 8)·τι·. Μοιιιιιιι. πιο. Αται.οιΜ. πιο.

Οτίο. [οι. ιι. 8809 ' Οσοι”, Β.ιΙ)Ζ. το!.

Ι.ιιιι. Οτίο. Ια!. ιι. 8058.

 

81. (πιο Ματια". οι. '88. ιισιιιιο (Η.

4. ιοοιι ιιοιιιιιιοαι σο ιιιιιιο α. ' ο. ιιιαιιιιιι @οι
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΙΧ. Β.

ΒοΒ(2)ΗΠ(Π).

ΒΔ.

1.:ιο.οο.

1:τοπ1επεστ.

Η

- .Βοιν..α.ιιι.

την μητέρα· και *κολληθήσεται" γυναικι αὐτοῦ,

και ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν; 6οἶστε οὐκέτι Μου

δύο, άλλοι σαρξ μία· σ ουν ο θεὸς συνέζευξεν, οίν

θριοττοι μη χωριάτω. 7λέγουσιν αὐτῷ, Τί ούν

*Μωυσῆτ# ενετείλατο ιδοῦναι βιβλίον αποστασίου,

` ο σε + 8 | ο σε Η : οι η `

και αττολυσαι ; λεγει αυτοιι·, οτι Μωυσηι· προτ

την σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐ·ιτέτρεψεν ὑμῖν οἱτωλῦσαι

τοκ γυναῖκατ ὑμῶν· απ' άρχῆτ δε οὐ γέγονεν οίΐτωτ.
( Β Ο 'Η . Α

9λέγω δε υμιν," '89 αν αττσλύσ:η την γυναικα αυτου'

μη έτι πορνεία και γαμήσι; ἄλλην, μοιχο.ται· [καὶ σ

.. . ..
αττολελυμένην γαμήσω· μοιχαται ] 1ολέγουσιν αυτοι

· ` , Α ' Ο Ϊ ` . 9 | Α 8 Ι

οι μαθ·ηται αυτου, Βι ουτως εστιν η αιτιοι του ανθρω

Α Α `

που μετα τησ γυναικότ, ου συμφέρει γαμησαι. 1' ὁ δε

εἶπεν αυτοΐι·, Ου πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον,

. , 9 | 12 ο ` ` ο σκ οι! ι

αλλ ως δεδοται. εισιν γαρ ευνουχοι οιτινει` εκ

κοιλίατ μητρἶκ ἔγεννήθησαν ουτε”, καί εἰσιν εὐνοῦχοι

ρωταν οι οιαιτοιιι οι οάσει·οσιι

Μισή εποε. οι ειναι σου “1

αντιο απο. ο Ματσε ιιιιιι "ο"

οσοι Δυο σοι! απο απο. @μια

"ασ άσσο σσιιἱυ.ιικἰι.. Ιισιιιο "ο"

κρατα. '' Πισω". ΠΠ. @ιοο Νεο

Μσεσε πιο.ιιιὶοι·ὶι αντι ΗσεΠιιιιι

τσριιιιιι οι ι:Ιἰπιἱιιστο? .Δα Με,

Οιισιιιοπι Μσιισο οι! αιιτιιιαι·ιι

οστών παπι ρστπιιοἰι. νσσιε οι.

πουτσο σκοπο κοιταω ασ σή

ιισ αυτων οσο αν: Μι. ·° (Μου

Βἱσσ “απο νοσιο ασια ιιιιιοιιιιι.

ιιυ.ο ιστοιεστικ σκοπια ουσια πιο

σσ ίστιιισιιιισιιστο οι αΙιαπι αισι

στἱτ. πισιισιιιιιιιτ. οι: σοι αστικ

απο ανασα. πισι:σσιιωτ..°ωσω-)

Ποια”. οι ιΠει:ἰριι!ἰ ι:ἰιιιι, οι σε

σε: σου” Ιισιιιιιιι απο ιι.ιο!ιοι·σ.

που πρωι: ιιιισοτο. " @ο

ι1ἰιιἱι., Και οπιιιοιι σιι.ρἱωπ κι·

σιντι ιστού, και σώσω @απο

σει. Η Βιιιιι ειναι οιιιιιιοιιι σοι

οι: @πιο αποτο :ισ ιιιιιι ΜΜΕ.

οι οσοι. οιιιιιιι:σι Φο Μα οσοι

 

5. μητερα] ιοο. αυτου 69. @τα Μοαιρσ.

'Πωσ. και. ως. ΙΜ. Η. 8809. ι οσο

αν., Β(Π)Ζ. τω. ως. Αν. ἱἱ. 8059.

(την μητερα αυτον και τον πατερα

69).

- κολληθησεται ΒΙ)Π. 69. 15130118".

Οτιο.ϋι.6889. (οι τω. σασσι Μάιο ἰτι

σσ11οιι1. κολλειται). | $ττροο·κολληθηοε

ται 'έ. ΟΖ. κι. (ο (ἱειι.ϋ.24. ΠΧ)

- οι Οτίο. 6879. | στο. 2.

6. δυο] σαι. Δ.

ιταρξ μια ΜΜΜ. το!. Οτίο. ' μια

ααρξ Ι). Μι. (που οι).

-- ο θεος] σαι. ο Ζ.

- ιτυνεζενξεν] ιοο. εις εν 1). ει.ε",η"·ηι.

-- χωριζιτο] αιτοχωριζιτο 1). .

?. Μινυσης ΒΒΖΝΠ.Ε. 88. ΚΜ (ο) Μωυ

σης 1)). | :Μινητ 9. Ο. 69.τιιΙ. Οτίο.

ἰἱἱ. 64090

-- ενετειλατο] Μιά. ημιν Η.

- οουναι βιβλιον οι! 611.] οι οιιἱοιιιιιοιιο

να” σκοπια ι!ἰ.αιὶιιστο σε: ΠΕ και...

κρατώ @αστα

- αττολυοαι] ·'·αιὶεΙ. αυτην 9. ΒεοΜΙ

(οι ιιἰιἰ.) 88. τοΙ. 1: 8τττ.Ριι.8ιΠοΙ.ιαΜ.

σκοπια 6.ι:!".(οι). Ικα. 245. | οιἰεὶ.

οι" Μειωσα 'Ι'σοσ. ι σαι. 1)ΖΙ.. 1.

νιιΙις. α.ε.#".9'·.·κ.Ι. Βγτ.Ηἰστ. Απο.

'Πωσ. (οι). Μια.) .|Εισ. Οτίο. 6409.

6-8”.

8. λεγει] ριτσα». και 1).. @ιιι.

- αυτοις] Μι!. ὁ Ιηοους Η. (ΗΜ.) [

Οσοι", νως. ε.

- Μωνσης σωμα 88. 69. ΚΜ. ρω:

!

ἱ

:

ι

-

υμιν 1). Με. (ασ. νοΙ8. 92.) ] :Ι:Μωσης

9. Οποιοι. το!. ' ουσ. μιν Π.

8. ου γεγονεν ως. οι. 641.. 8469. 640.

Εν.. ο. Μο!. 1849. | ουκ εγενετο 1).

Και.οι 8. 54.

9. υμιν ' μια. ο" ι;. ΟΗΕ το. νιιΙε.

_/!".οι.οι. @τα Μοαιρσ. 'Πωσ. Μαι.

και. ' σαι. ΒΙ)Ζ. α.ο.ο.ε.#".ο2.Ιι.

-- αν οι·ίο. ἰἱἰ. αν. ΜΒΜ· | εαν Ολ!.

- αναλυση] -οει Η. Οτίο. ἱἱἰ. 6479. ΜΒΜ·

- μη επι ·ιτορνεια ΟΖΝΠΙ.ΔΕΕ0ΠΚΜ

ευν. πως. ο". εγττ.Ροι.8ιΒι:Ι. Απο.

ατα. ' τρτιιοιιι. ιι ε. 699.ιιις. (ει μη

επι λογιμ κορν. είσαι. 508.) Η πα.ρεκτος

λογου στορνειας Β!). Ι. 88. 69.. α.ιι.ο.

ε.#]·3·ς'.|ι.κι. @τοπ Μοταρσ. Ήισσ.

0,49. ιιι. οι". οινο- σι9·>. (για. σου.

τ. 82.) χωρις λη. ττορν. εισαι. 588.

(οσο ου. σαρ. ν.)

-- και γαμηη αλλην (Π)ΖΠ. 88. το!.

Η". Ματ. 'Πωσ. ικα. Απο. ' σαι.

ΒΧ. 1._#". Μοιιιρσ. £'ἰεοι. (?ι:ορ.ν.)

Οι·ἰς. 6479. ΜΒΜ· (ΜΙ. σου. ν. 82.)

"γαμηση] -οιι ΗΜ.

- μοιχαται ΦΗΜΗ. 88. το!. ΣΒΒΕ. ενια..

Ροι.διΗι:ι. ΤΙΜΗ). ΑΠΔ. απο. ' ττοιιι

αυτην μοιχευθηναι Β()"'Ν. Ι. [Ί. τυο.)

8_γτ.Ι.Ποι·. (οι τω.) Μοαιρσ. (ΟΙεοι.?

σειρ. κι.) 0.49. 6479. ΜΒΜ· (για. οσο.

ν. 82). ιιιιιιΙΙ.στιιιιιι σσιτιιιιἰπἱτ Μπι

σι” ειπα @και αι1ιισ.οτιοαι απο πιο.)

- και ο αιτολιλυμενην γαμ. μοιχαται

ΒΟ.ΖΝΠ. 1. 88.τοΙ. νιιΙ8.οΆρ2.υι. @τα

Ρει.8ιΗι:Ι. 8χι·.Ηἰοι·. Μεωρσ. Ψ8ιδι:σ.

Διοτι. ΣΕΦ. (ι·ἱι1. τ. 89.) ' σοι. ΟΠΠ..

69. 8. α.6.ε.1ϊ'·,·ο'.λ. Βγτ.οτι. Μοπιιισ.

Με. 'Πωσ. (οσο ποναει'. Οτίο.)

9. γιιμηοας Β.ιΖ.τσΙ. ι γαμων (:ΝΠΔ. Ι. 88.

10. αυτου] στο. 1.!. .στα των. ΜΒ.

- ανθρωπου νιι!ε. εως..(Ι). Οτίο. ιιι.

6499.] ανδρος 1). α.ιι.ι:!".ο..σ.(σω.!".)

Η. ο οι] ναι!. Ιησους ΚΜ.. ιιι.] Με αυ

τοις α.!ι.ο,ῇ". @ιι-.οτι

- τουτον ΟΙ)ΖΝΠ. το!. (νεοι. 584. Οτίο.

ΙΜ. ιι. 178'.' σοι. Β. 1. ε. .οι στη. οι.

649.. 6509. αυτ. ΓΗ. 815.

- δεδοται] Μο. ο 1)οσ. @και

12. ευνουχιοθηοαν ()ι·ἰο. ιιι. 656”. | ην·

νουχ. 1). | ευνουχιθηοαν ο.

- και ιιοιν 89.] και οι ιιοιν 69.

- ευνουχοι 89.] σαι. οι. ΒΡΩ".

- εννουχιοαν] ευνονχιοθηοαν Δ.

- δυναμενος ()τίο. ιιι. 651.. ' δννομινος

Β.(Βι·Ιι. ιιι ναι. Εισαι.. Ι901. και ιιοιι σι

οι!. 1788).

18. ·ιτροσηνεχθησαν Β.Βοἰι.Βἰο.(.ἶΒΕ. 88.

Οτιο. ἱἰἰ. 658". (σόι.) ¦ 3:ττροοηνεχθη ς.

ΠΕ. τω. Οτίο. ιιι. 6.999. ο" οσπιιιι.)

- τας χειρας ιττιθυ αυτοις ΒΟΗ- το!.

στη'. ιιι. 659€. ¦ επιθη τας χειρας αν·

τοις 1). 'Πωσ. ΔΗΜ. οποιο. (358.). (Μ

"πωσ ιισι·ἰσσροσ) ¦ τας χειρας αυτοις

ε·ιτιθυ Π. Μια. Ιβ!. 708..

- εττετιμηοαν] εττιτιμων Ο. μια. Πι!.

- αυτοις] αυτους Δ.

 

7. οι] 8. πιο οι οι] ιο. Βοιών” απο

πασιν οι. | Η. οσοι πια οι.

'70





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

 

 

Ι” ?ρ

. ή."Μιι.τ.ισ:η-3ι.

· -ΕΙ.ιι. ΜΠΕΙ-αι. 17..

Η. ειπεν Β.εΙΙΔ. Ι. 88. 69. τοΙ. (ΙΔΙΑ.)

ΤΙΜΒ. ΑΠΠ.¦ωιΙ. αυτοις (ΦΙΛΙ. νιιιιζ.

1:99". Βγττ.Οτι.Ρει.8ιΒα!.. Μαιο”.

Λεια. (τω. Ματ. ιι. Η.)

4 - παιδια] οσο. ελθειν προς μι δια-.οτι

σε μοι: αυτα (για. Ματ. οι .Ι.ιια.). Μο

ΙιαΙιαε $γτ.Ρει.

.. - και] στα. Ι.

›3 - κοιλια" ΟΙεια.104. Οτἰρ.ἱἰἱ.6609.¦εω

λυσητε Ι). 69'. (-σετε 69..)

·α - προς με (Ποια. 104. Οτίο. ἱἱἰ. Ι προς

2 εμε Ι.Δ.

. Η. τας χιιρας αυτοις ΒΙΙΙ.Δ'. 89. ΒΧ".

σκατα. Μαιιιριι. 'Για. Δια. Οτἰο.

ἱἱἰ. 658". 688". | :αυτοις τας χειρας 9.

0. το!. Μα. 8γτ.ΠοΙ. Απο.

16. αυτιμ ειπεν Β. 69. (ε.`(_|ῖ) 'Πιοιι.Αται.

Βάι. | Σ ειπεν αντιμ 9. 0. τα!. εγττ. στο).

ἰἱἱ. 86”. ¦ λεγει αυτοι Ι). νιιΙΒ. | αυτῳ

ειπεν αυτοι Ποια..) Μοιιη·ιιι.

-- διδασκαλε] ΐαιω.αγαθε 9. Οια!. νιιΙΒ.

ίι.ο,|:Γ.9'·2·Ιι. 8γττ. Μετα”. '.Ι'Ιιαιι.

Απο. Ιτεα. 92. ΠΠ. 99". (?Μιι.τ.) ι

στα. ΒΙ)Ι.. Ι. α.ε#'. ΙΕι!ι. Οτίο.ιιι.

664···· ται. 708..

- αγαθον Οτίο. ἰἰἱ. 66-Ρ. 6689. 668.'.

' οπι. Ρ. 8γτ.Οτι. ΜοιιιρΙι.Μ8.

'Για.

- ποιασιυ ὶνα] ποιησας Ια. 88.

ι - σχιιι ανω παει νἱιΙ.)Ι). Οτἰο. οι

1 660. (οιι.)ι1εχω α. Ο αντιο 1. τοΙ. κλη

ρονομηοω. 8γττ.οτι.8ιΙΙεΙ.ιιις. Ματαριι.

αι ιισει ζωην αιωνιον Ι.. 88. (ο). ΣΕΦ.

(Ιτεα. 2-Η.) στις. ἱἰἱ. 0649. (ουσια.)

4--·····.'ώ-ια-.-σνυ-..ιι-ιι..οι"ω

(Ρ,

σε πι' 8 Ι ι ` σε ο ν 2 ο

οιτινει· ι ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων, και εισιν

πιο ς λ

εύνουχοι οίτινες ειὶνούχισαν εαυτουι· δια την βασι

λείαν τῶν ουρανο-ιν. ὁ δυνάμενοι· χωρεῖν χωρείτω.

11418! ι 3 τ ιι ι ιο δι οι `

Τοτει προσηνεχθησαν αυτερ παι ια, ινα ται·

οι ο- Α ε Χ

χειρατ επιθρ αῦτοιε καὶ προσεύξηται· οι δε μαθηταὶ

έπετίμησαν αυτο
να

να

17.8 δε νους. θα'. Βγτι·.Ρει.8ιΙΙσΙ.

Μαιιηι!ι. ΤΙΜ). Δτια. | ααα. Ιησους

88. ΕΜ. α.!ι.ο._θω·'Α·(Ιι). εγτ.οτι.

Δια. _

- τι με ερωτας περι του αγαθου Β(Β)Ια.

Ι.νιιΙς.α.ο.ο.ε.#Ι·'·ς'.λ.Ι. Βγττ.οτι..ΒοΗι:Ι.

ως. 8γτ.ΙΙἰατ. (εἰι:). Ματιιριι. Ατιιι. @θα

0τιο. Μ. ΒΒΔ-Λ· 8658. 666". Ε"... ΕΥ.

Γι. 549.. (σαι. του Ι). Οτίο. 6649.) )

:τι με λιγεις αγαθον €. 0. τα!. _/ἱ

8τττ.Ι'ει.8ιΠι:Ι. ιιιι. 'Πιερ. Ιτεα. 92.

Η". 7089. (994"·?Ματ.) τι με αγα

θον Δ.

- εις εστιν ὁ αγαθος Β(Π)ΙΔ. (Ι). νιιΙε.

α.ο.ι·.ε!”(')·η. απο-ι. Βγτ.ΕΙιαι·.

Μαιιιιιιι. Ατιιι. Ιτειι. 92. Οτιρ.ἱἰἰ. 6649.

8689. (σαι. ὁ Ι). Ι. Ιτεα.) ' :ουδεις

αγαθος ει μη ας 9. Ο. ταΙ._|ἶο'.(Ιι).ια.

Βγττ.Ρει.8ιΠαΙ. 'Πιερ. ΖΕι.Ιι. Βια. ΙΞν.

Ρτ. 549.. ται. 99409· (? Ματ.) Η τῶι!.

ὁ θεος €. Ο.ταΙ. νιιΙ8. ο.οαΐ]7Ι')·2°ο'.Ιι.

Ισα. 8γττ.Οτι..Ρει.8ιΕΙαΙ. Μοιιιιιιι. 'Για.

.Ει.ΙΙ. £ιιι.Εν.Ρε. Ι."Ι.994"=' @θα πα·

τηρ ε. ααα. 64.9. 684. οσοι. ὁ πατηρ εν

τοις ουρανοις Ματοοειι αρ. Ιττα.92. (στο.

ο Ι.Ι.)) σαι. ΙΙΙ)Ι.. 1. α. $γτ.ΕΙιατ. Απο.

Οτίο.ιιι.664°.685°. (ὁ μιν ουν Ματ

θαῖος, ως περὶ ἀγαθοῦ ἔργου ἐρωτηθέν

τος τοῦ σωτῆρος ὶν τῷ, 'Γί ἀγαθὸν

ποιῆσαι; ανι·γραψεν. ὁ οι Μάρκος καὶ

Λουκᾶς φασι τον σωτῆρα είρακἱναι, Τὶ

με λέγεις ἀγαθὸν; ουδεις αγαθός, εἰ μι)

ές. ο θεός. Οτ·ἰ9.ἱιἱ. 8649.)

- θελεις] θελας Ε.

ιο· Μι) δὲ Ίησοῦο εἶπεν, ΜΑς!ιετε τα

παιδία, καὶ μὴ κωλύετε]τ αυτα ἐλθεῖν πρότ με· των 908 ΜΜΜ” Μ πιο κοιτα:

γαρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία των ούρανων.

έπιθεὶτ *ται χεῖρας αὐτῶι·|| έπορεύθη ἐκεῖθεν.

1 15 16 "' Καὶ ἱδοι) έα· προσελθων ταὐτῷ εἶπεν,|| " Δι

δοίσκαλε+ τί οἱ αθο πο Ι ίνα* οδίζωι)ν αἱώνιον;
, ν ι "απο θα

Ο δε εἶπεν αῦτ

έστιν ὁ αγαθών” εἰ δὲ θέλεις : είι` τὴν ζω·))ν είσελθεῖν,

*τήρει'| τιὶτ έντολοίο. Η λέγει αυτό, Ποία;; 'Ο δεΊησοῦς ιτιιιιιι1οιιι.

εἶπεν, Το, °οὐ Φονεύσεις· οὐ μοιχειίσεις· οὐ κλέψεις· οὐ ψευ

δομαρτυρήσεις· 19 τίμ.οι τον πατέρα* καὶ τὴν μητέρα·

οιι ιιοιιιὶιιἰοιιι, αι ειιιιι αιιιιιιαΙιἱ

σαι ια Ιρακ σο.ειτανατιιιιι μπιρ

ιατ ταιιιιιιπι οιιαιοτιιιιι. @οι ρο

ιαειι. οιιρατα ωραια.

ΜΜ#-)'Ι'ιιιια σΙιΙαιἱ ειιιιι αἱ

ιιιιτνιιΙἱ οι τιιο.ιιιια αἱε ιιιιροτιαται.

οι στιιται; ιιιααιριιΠ αιιιατιι ια

οταριιιιαιιι ασε. Η Ιαιιιιιι νατσ πιο

αἰα. Βιιιιιο ραττιιΙοα, αι ιιοΙἰια

` "οι". αει ατιἰτιι ταςιιιιτιι ι:ιιαΙο

και τιιιιι. Η ΙΕ: οι.ιιαιιιιροειιιεεαι αὶε

απο”, ααα ακα.

15

ΜΜ#·ὶΒι οσοι: ιιιιιια Μαο

ιΙαιιιι οιι ΠΠ. Μιιεἰειατ Μπα.

ιιιιἱιΙ απο Ιυ.οιιιιιι οι ιιιιοαιιιτι

νιιιιαι ιιαιατιιιιιιι? " στο @οι' Α στο 9 .9. Φ

Σ'Τί με ερω'Ι.99 περὶ Το” α7αθου.ι εκ αἱ.ΩιιἰιΙ τοοιιιιαττσεαε θα Μπα?

|| ιιιιιιε αει Εισιιιια. ιΙαιια: εἰ ιιιιιαιτι

νι: ια νἰιιιιιι Μακάι. εστνα

Η Μαι: ΠΠ. Ωιιιι.α ?

Ιααιιιι ο.ιιιαιιι @οι Ναι αστοι

αἱαιιιιιι ίιιαιοι, ιισιι ιιαιι!ιαταΙιιο.

ιισιι Γιιαἰαα ίιιτιιιιτι. ιισιι ΓιιΙαιιιιι

ιαιιιιιισιιιιιια ικα. "Ι Ιιοιιστο.

 

Η. εις την ζωην εισελθειν ΒΟΙ.. 88. Κ.

]ΙιιΙ8. ΣΕΦ. Ιτεα.24Ι. Οι·ἰο.ιἱἱ.

8879.85θω)° ¦ εις την ζωην ελθειν Ι). α.

(6).ο.οφΙΙ.ρ'.(ίι). ευρα 194. 808. Ι.ο_/ζ

119.) :εισελθειν εις την ζωην ?. Δ. Ι.

τα!. 87ττ. Μειωσα. 'Παρ. (Λεια.) (οσοι

εισελθειν πιω. τηρησον Δ.).

-- ζωην ΜΗ. αιοινιον Δ...

- τηρει ΙΙ.Βι:Ιι.Βίο.Ι). (τηρη Β.ΒιΙυ. Η

Στηρι)σον 'π. 0. 1. 88. το!. Οτ·ἰο.ἱιΙ.

68". 66884'

Ι8.λεγει αυτιρ ποιας (Η). ται. | ποιας

φησιν Β. | εφη αυτιμ ποιας ΙΙ.Βοίι.Βίο.

/. | ρτααιιι. ὁ δε Ι.

- Ιησους] σαι. Σ”.

- ειπεν ΟΒΙ.. το!. ' εφη Β.ΒιΙ_υ. | Μι!.

αυτιμ Η. ε.8].Ιι. Βγττ.Οτι.8ιΡει. Μοιτιριι.

'Νιου. Ατιιι.

-- το Βγτ.ΙΙαΙ. Οτἰς. Η!. 668.'. Ι σαι.

ΒΙΙΙ.

-- ου αονευσιις] Ροει. ου μοιχευσεις Ιτοα.

941. Οτἰο.ιἰἱ.668°. (οι Ιισσ σι·ι1ιιια Οτἰ8.

ειιαιιο Ιιο.οα ιιιαιιιιιιιιι απ'οτι).

19. πατερα] μια. σου €. 0'. 88. 69.

νιιΙ8. Ο!. α.υ,/Γ·1·Ιι. 8γττ. Ματιιιιιι.

'Για. πιο.. Ι στα. Β.Βοίι.Ο.Ι)Ι.Δ. Ι.

1ιτοΗΜιευν. Δια. ο.ο.ρω· Ατιιι.

Ιτεα. ΜΙ. Οτίο. ἰἱἱ. 8689. 6899. αυτ.

808.

- μητιρα] Μι!. σου Παει α.ίι,πω·

5γττ.Οτι.8ιΡει. Μοιιιιιιι. 'Πιερ. ΖΕιἱι.

  

19. ριιιτοιιι ειιιιιιι οι. ιιιο.ι.ι·οιιι ι.ιιιιιιι οι.
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Ι Ρ 8 | λ λ Ι κ λ Ι

:ΠΜ και, αγαπησειι· τον π ησιον σου ωι· σεαυτον. εγει
18886 :οι ι ΣΤ.. τ υ]. ιλ νι ι

- · · αυτοι ο νεανισκοι·, αυτα παντα ειρυ α α , τι
ε:1·ιι111τιτεοΣ ., ι ..ο 21,. . .. . .Ι .. Ε. θ.λ .λ

2 ποιο ρ ο εξι υστερω, εφη αυττρ ο `ησουι·, ι ε ειι· τε ειοι:

- · | · | ` .- Ι5 2 '7.' 'Μ ειναι, υπαγε 9πωλησον σου τα υπαρχοντα και δω· τοϋ·

πτωχοῖι·· και. έξειι· θησαυρου έν θ οιιρανοι.`ι·|| και δεῦρο,

. › Ι 6 22 τ

ή ακολουθει μοι.
.

Β(ΠΠ2.]

5 Σ ακούσω· δε 6 νεανίσκοι· του λόγον

- τ η κ .ν τ ν κ

απηλθενλυπουμενοι·· ην γαρ εχων κτηματα πολλα· 28 Ο

` ' .ο ι' 'ο οι ο οι 0 ` Ι ι ιο

δε Ιησουι· ειπεν τοιι· μαθηταιε αυτου, Αμην λεγω υμιν

Ο' 2 | | || ο | ο λ

οτι πλουσιοι· δυσκολωτ· εισελευσεται ειι· την βασι
, η , Α | ` | Ο - . |

λειαν των ουρανων. παλιν δε λεγω υμιν, ευκοπω

24· “9:53” δω" τερόν έστιν κάμηλον δια τρων-(πω' βαφίδω : Φτελ

0 -
- βέ::ἐ“" "ή θει.-ν,'Ι η πλούσιου 99 εἱσελθεΐνη είι· την βασιλείαν

*των ουρανων|| ί'. οικούσαντει· δε οἱ μαθηταὶ* εξε

πλήσσοντο σιρόδρα λέγοντετ·, Τίι· ἄρα δύναται σω

θηναι; 26Έμβλέψαι· δε ὁ Ίησοῦι· εἶπεν αὐτοῖι·, Παρα

'Σο. "87. οἱνθρώποιι· τοῦτο αδύνατον ἐστιν, ηπαρα δε θεῷ

πάντα δυνατ | *.

116 271116" οῖποκ ιθειι· δ Πέτ οι· εἶπεν αὐτω Ίδου
ρ ρ ι ›

ριιττοοι οι τοιιι.τειο, οι στο,...

τσιοοιοττι τοοτο τοσοι το ιρεοιο.

°Πιστι. ΠΠ ιιιιο!εει:ετιι, Οποιοι

Μα: ι:οετοοινι: αυτό ιιι11ιοι:

ποιο δεσει? ¦'(Μ·,·)Α.τι “Η

Ιοοοιι, 81 το ροττοοιοι Με,

που ποιοι ιιοαιι ΙιοΙιεε οι ότι.

ροοριιτΠιοι. οι !ιοὶισΙιἱε "Μιαο

τοιο οι ι:οοΙο. οι νοτιἰ τοιιοετο

τινι. ΜΜΜ Οοτιι ιιοιΙἰιιιιι οτι

ιιιοι ιιι1οΙοοσοτιο τιιτ!ιοτο. ..του

που.: στοα ετιἰιο ΜΜΜ πιο!

τ.ιιο ροιικοοοισιιειι. ='Ποιοι αο

τ.οοι στο ι1ἰιιιοροΙο τοτε. Ατοοο

οτα. τουτο ιιοιιι οι". ι1ἱΗὶοἱΙο

ἱτιττοΙοι οι τεΒοοοι οιιοΙστοτο.

'' Ετ τιι:τοτο διοτι τουτο. μου."

σετ. ι:ατοοΙοοι ροτ (οποιοι οσοι

ι.τιι.οιιιτο ι:ιοιι.το ιΠνἰι.ιιτο ὶτιι.τατιι

το τει;τιοιο ιιτιοΙστοιο. Ι··Αοιιιτιο

ιιοιιιτο Με ι1ἰει:ἰροΗ οιἱτιι!ιιιοιοτ

ναΙιΙο. ιΠι:ιτοι.ο.8. στο. απο ρο

τοτττ. ειιΙνοι σιτε? 8 Αιτιιοιιιοι

ιιοτοοι Ιοει1.τι .του πιο. Αυτιά

Ιιστοιοιιο Με ἱτιροιιι!ιἱΙο οτα,

ιιροιΙ Μοτο ο.οιοοι οοιοιιι οσο

@οι πιο.

"'Ι'οτιι: τοορσιιιισοτ Ρειτοι

δικα οι, Εστω οσο τιιΙ1ι.ιο.οοοι

 

Η. και αγαπα... έτι· αεαυτου] στο. 8”.

Βια. του..." (οι. 671) ροιιιτἰτ Μαι:

"Μοτο τοϋ" ο Βιιτατισι οσο ιιιατοοι

ἱροοοι οσο ιοοι.ατιτ.).

- σεαυτου] ἱαυτου 69. οτἰιι.ἰἰἱ.669·:.

(ται ι:οοιτα ΜΝ. οι”Δ στο, οι περα).

20. ο υεαυιο.] στο. δ Δ.

- ταυτα παντα Β!). Ι. 59. Η”. ερτ.

οτια.ιϋ.8894.870-. | :παντα ταυτα

9. 01.. 88. το!. Σουι..

- ερυλαΕα ΕΟΕ. Ι. ¦ Σιφυλαξαμηυ 9.

0. οι. οι. το. στη. Μεσοι. " μια.

εκ υιοτητος μου €. (30)). 83. 59. το.

Ύο18.ΟΙ. α.Ιι.ο.ε,_£Γ.λ. ερτ. ΜειορΙι.

πιο». Ατοι. του (στο... 587. ? Ματ.

το!. Ι.οι:.) στη. 870€ μια. 704).

(στο. μου 1)). ! σοι. ΒΕ. Ι. Απ. Ξοτ.

Ιἰατί. εαπ. [Εστί. [του. 2$1(οτ τοι.)

οτι. »οι 20. Ι.ιιιι.:κτοϋ. 20.

21. εφη 013. το!. ¦ λιγα Β. Η. (αἱτ

του

- θιλιιι·] θελης Β.

- δος] διο: Β..

-· .τοις " πτωχοις Β!). Μεοηιιι. @στη

στο. τοις ε. ΟΖ. το!. ΟΙειιι.587. (189.

575.? Ματ.νιιΙΙ.οι:.) οτι9.ιο.ιιτο=. 67”.

672.. Η”. 6889 (το. Ματ. οι Πιο.)

- ἱξιις] εξης Ε.

- ουρανιο: Βου. αρ'. 'Πιερ. Ουρτ. 184.

Βιί.704... | :ουραυιμ 9. ΖΣ.. Χ. 38. το!.

σου.) Μεοιτ.ιτι. Ατοι. οποιοι”.

6889 στο. Δια. “πιο” αφτο”.

808. (τοι. Ματ. ατομο.) ' οδο. οι. τ.οΙ.Ιο

ι:τουοοι τοιιοι Βγι·.Οτι.

22. δι] στο. 1). (Νώε: υ ιορτιιιιι:τἰριοτο

ρου. ο ο ιισττοστ.οτε., οι οι τστοι.ιιιιι Ιεσοσ

ουυ).

- του λογου-ξ 1301). το!. νο18. Γκρέϋ

8ττ.Πι:.Ι..Μοοιρο. Ατοι. ' σοι. 21.. (Με

ε,/.,ι. απο)! αοτσ ο υεαυιακος 88. Οτἰη.

ἱἱἰ. 6784. "ααα-τουτου Β.Βιίυ.ΒΙο. (ο).

Ιι.(ο).Π”^. 8τττ.οτι.8ιΡει. 'Πιερ. Ι αποτο,

το!. Οτίο.

- κτηματα ΟΙ)Ζ. το!. Οτι!. οι. 678.. |

χρηματα Β.Βιί_υ.Βίι:.

23. πλουσιος δυσκολο:: Β.Βι:|ι.01)Ζ[.. Ι.

88. 89. νοΙ8. α.ο.ο!".9'·.. Βάι. Οτία.

ΜΗ”. ¦ .ιι-δω". πλουα. 9. Η. το!.

εά",83.λ. @το Ατοι. απο 67%.

- των ουρ.] στο. των Η.

24. πα.λιυ δι ε.|: επ. ¦ και παλιυ του.

αυτή. (Στο.) [Ποιοι Ιει:τ.ἰσοετο «του

Β'οτι1ιοι ρω· ιιττστιιοι τ.ατιιιοαοι ο ι:οΙ1.

ΒιΙοἱκ.ιιί Μάτσο Β.] ¦ παλιυ Ι.. 1. Σ.

α.Ιι,ῇ".

- υμιν] ...το ότι οΖ(οτ Μπιτ. 8τττ.

Μειοριι. 'Πιερ. Δου ¦ στο. Β.τ1)Χ.. τοΙ.

βαττ. Απο.

- καμηλου] και 1ιο1ιοτ Ζ.

- τροπηματος Ι)ΖΙ.Χ. Χ. 38. το!. 07η.

1. 6410. 642.. | τρηματος Β. 1.641

(Φαιά.) | τρυμαλιας ΟΚΜΠ. 0ι·ιο.

681.. Βιιο.ὶο Β.575°. | τρυπης στη..

ἱἰἱ.ῦ80-.

Μ. εισιλθιιυ Ηο2Μ. 138.69. ΠΒΧΜΠ.

8τττ.Ριτ..8ιΠοΙ. Μετοριι. 'Που. Λ.τιο.

απο. (οτ ντο.) Οτἰρ. ι. οι”. 642.. ἰἱἱ.

“Ιω” Ειιο.ἱτιΒο.575°. ¦ $διιλθειυ 9.

Βι1)Χ(.]8.ινι. Σουι. 5γτ.Οττ. (οτ τω.)

στη. ετσι. Πει. ποντικι. στο.

Ματ. :. 25).

- πλουσιου ιιαελθειυ Β1). Η!. 8ττ.Ριι.

Μιιιορτι. 'Πιερ. 12ο.. Οι·ἰη. το. 680€ |

$ειακλθειυ οι! οτι. νετ. το. Ο. το!. 8".

11ο (πλουσιος 69.). ' οιο.οετοιιοο Ποσο

21... 1. 88. 171. @τοι-ι. Οι·ἰο. 1. 641..

642.. Πι. 681-. Ξιιο. το Ια. 575°.

- τωυ ουραυιου 2. Ι. 38. Ιου. $γτ.Οτι..

σου.. 986. Οτίο. 880.'. Στα. το Σε.

πιο. ΠΠ. 704.. (το. νετ. 28). ' :του

θεου ισ. ΙΜΣ!). τιιΙ. Βγττ.Ριιτ.8ιΒιιΙ.

Μοτορ!ι. 'Πιερ. Απο. ΑΜΒ. σπιτιου.

642.. 881.. (ντο. Ματ. οι Σου.)

25. ακουσαυτες] οποιοι. Ιτ.ιιτοιο @του

- μαθηται] μια. αυτου 9. (ΡΧ. 110!.

[Η 8ττ.Οι·ι.. οι.. ' στο. ΒΟ.Ι)ΖΙ.Δ. οι.

89. Κ. (Μι.) 8τττ.Ρει.8ιΒι:1. Μοοιιιιι.

του. Απο.

- εξιπληαιτουτο] πιο. και ιροβηθησαυ 1).

  

20. ι:οοτ.σαιν1ηονοοιοι.σ οιοιι οι. ' 28. του

ιιοιο Δυο. | 25. "του στα. ουσια. (το τοκ..)
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4.. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

Και' '

ἔ-|.. α. δ.ο.ε.

· . Ο. 2. Ε.Ι
9 το 9 | | ` 9 | | | . ι ·

ημειο αερηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι· τι σου· οιεανΜνωεω= απο

παο επι ...και ..(9919) Ιοοιιο- . .. 28 Α .οΜπων- ι>Ιιτ ἄρα ἔσται ημιν; δ δε Ίησουι· εἶπεν αύτοιτ, ΙΑμην Μαθε” ςΙἱχἱι πιο, Δω.. @Ιω

ΕΜ” ι

Υ

“Βίδα π θρόνου δόξητ αὐτου, ι-καθίσεσθε και Ιαυτοι||
και υμιιι· ε

λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖτ οι ακολουθήσαντέτ μοι, ἐν τη "Με 'ΡΜ 'ο' ΤΙΜΜ ω'

ι πιο. Ιπ εοροποτυποπο. οιιαι εοιΙο

παλιγ·γενεσίοι, ὅταν καθίση ὁ ου.. τοῦ ανθρώπου ἐπὶ “1 “118 νοτίων Με των·
“Με οποιο, (ΜΗ-1 εοιΙο1›ΙιΙιι οι

9 ` |

επι δω- για οιιροι· και” ιΙιιοιΙοοΙτα Ιιι‹ΙΙ

' · δεκα θ όρου$3 κ ίνοντει· ΙΙ ται· δώδεκα υλιἔιι` τοῦ 'Τιτ- ἶ:%ἶδ”ωωΙω Ρή'Μ9 1519991·
ἄ. - | 29 ` - Ο " || ' . ` 4] Β: οιππιο ιιιιι τοΙιιιιιιι

., να ραηλ. και παο ' οστιο αιρηκενΙ αδελ ουκ οΙδελ·· σ'""""1"Ι Πω" "ω "ΤΙΜ

- ' β ` ,] ) 'λ , + , | ] . ` :7 ' ' || Με ριιιτοαι ιιιιι πιο.ιεοιπ ου: ιικ

18.- των· ο' των αι· πατε α τε α τεκνα α ουκ Ι οικιακ στο οι" Με). Με που των·
η ο ?ρ ,Ι

ἔκ. ΙΒ.λ,”ς οι -- ι ι ι 3 | η ) τα· Μαιου πιοιυπ. οοπιιιρΙυαι

ενεκεν του ονοματοι` μου, πολλαπλασιονα λημ- οοοΙρΙοιοινἱι.ο.ι:ο παταω ρω

` |
. .

. ψεται, και ζωην αἱωνιον κληρονομήσει. ΜΜΜ

:. .- πο: Πα ρ ο 1 1 8ο . ` λ .Η κι . `

ε Σια-ιδεα). 7 Πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι, και "Μο-,Μαιο οαιοπι οπου

., _, η ' Α . . ~ . ~ . ~ .
; π 11119' ο εσχατοι πρωτοι. 1ὁμοία γαρ ἐστιν η βασιλεία των οὐ

Ή:Η:Βιέ$η:

Ι' Ι ο ι ν ο ι εν ; να ιι ,_ . . -
καποια οιιο1οτι.ιπι Ι1οιπιπ1 ματι

η ρανων ανθρωπω οικοδεσποτη, οστιτ εξηλθεν αμα πρωι ΜΒΜ-8, ω εχω ΜΒΜ "Μαι
_ | ο Ι ο ` 9 κι ο να 2 η . . .

ι μισθωσασθαι εργατατ ειι· τον αμπελωνα αυτου. συμ- απάνω" οποιοι” οι των!!
9 ε ι κ .κ ο .- ο | ι ε ι οποια. Ι Οοπνοπι.ἱοπο απατα

η. Φωνησαι· δε μετα των εργατων εκ δηναριου την ημεραν, ποια οιιαι οροτιιτΙΙο οκ αοποτΙο

` ` 8 ι1Ιυ.ι·πο που οσο Ια νἱποπιαο ν ο ο ` 9 εκ _' ο!

απεστειλεν αυτονο ειτ τον αμπελωνα αυτου.
`

και [οποια] ΙΕ: οετοιιιιιιι οπου

ἐξελθων περΙ.Ι τρίτην ιδραν εἶδεν ἄλλον; έστωται· έν 901.111 "1119111 1ΙΙΙΙ"·Ι1°"ΜΜ

να

υ!"το άντε άρτο
4 ε ε 9 Ο κ κ

κακεινοιτ ειπεν, Υπαγετε και

Ια ίοι·ο οποιοι, Να 1111ο μια.

 

αώ.ο.ε.Γ.ρ.. 8_τι·.(.1ι·ε. (Οποτε. ΥΜΕ.

.ΑΓ-το)

95. τις] 'οτ-αει. και 38.

96. ειπεν] λεγει κ.

- αδυνατον] δυνατον Β.(ἱτ.

- θεω 0τερ.ΙΙΙ. 681.. | τω θιω ΒΒΔ'.

- παντα δυνατα οτί!. ΙΙΙ. Ι δυνατα

παντα Ή). Η “οω. εστιν π. (ΡΒ. τοΙ.

Μι. (Μαιου. ΤΙιο1ι.) 2201. 1 οπι. ΒΕ).

ΖΗΔ- 1. οο. 69. ακουνε ενττ.Ροι.

8ιΙΙοΙ. Απο. Οτι!. 111. (Ποια ..απο

οιιιιι1κ ροιοοι “οπο 8γι·.(.1τι.)

97. τοτι 0τίο.ΙΙΙ.681·. Ι οπι. Ο. (αποκρ.δε

Τακ.)

- ιδου] οποια. κυριε ΣΗ.

- ηκολουθηοαμεν σου. 947. Οτἰο. Ι.

9889. ΙΙΙ. “Φωτ οι”. Ι -καμεν Β..

99. αυτοις 0τιο.Ι.988.. ΙΙΙ.6Β5-.Ι αυτιμ Β.

- καθιση] καθηση ΒΒ(ΤΙ-.)ο. Ι καθη·

αει ΙΙ.

- κιεθιοεοθε Βιο Β.Η. τοΙ. 0τη.ιιι.οου.

Ι καθηοιοθε Β.ΒΔ(Χ). 69.. (ΙΜΠ.

0719. Ι. 9889. ΙΙ. 82”. ΙΙΙ. 4Ι9'. 4809. Ι

καθιοθηαιοθε 2. 1.

- και αυτοι ΒΖΒ. Ι. Οτἰο. Ι.988°. ΙΙΙ.

πιο. “1859.” :και υμεις εἴ. 13.0. 83.

εεΙ. ' οπι. στημενο. Μ.ιιο·.ιεο·.

Πι!. 98”. 887..

- διιιιΙικα Η 0τἰ9. Ι. 2989 ΙΙ. 89Ι9. ΙΙΙ.

4ΙΟΙ.4809.Ιδεκαδυο Β. (ιϊωδικα 2° ιβ'Β).

- τις] ικα. Β..

29. δικιο Βουνο. 1. 88. 89. και. ο.ε,#Ι.

9='.|ι. [τοτε. 8119. Οτία. Ι. 2889. ΙΙΙ. 685'.

αν. ' :ιδι- ε. :ε. ια Με. ...ια

που.

- η οικω;; μια" αγρους 0.1). Ι. Γεια (οι

Μαιου: οι Ιπ νιιΙο.) 8ττ.ΙΙΙοε. Μοαηι1ι.

απο..) (Ιτειι. 382). Οτἰη. Ι. 283€. 111.

699'. (τω. οι. 885.. 6889). Ι Σοικιας η

Ρο" αφηκεν €. ΜΒ.τοΙ. ο. 87". ΤΙΜΗ).

Με εειΙ οικι.αν η 38. Κ. (ποπ 89). νους.

α.ο.ου'.η"·.·ηΙ.|ι.πι. (ροοι μητ. 9.). Απο.

Πι!. 12809 (ν1ι1. Ματ. οι Πιο.)

- η πατερα] οπι. Β. οποια.. 8_ντ.(.ἶτι.

ΙΙΙ!. 1281”.

- πατερα η μητερα] γονεις 1. ο. Ικα.

απο. στη'. Μου.. (οι. σου).

- η τεκυα] ”ποοπ1. η γυναικα 9. Ο. ΜΙ.

νιιΙε.ο.ο..|ι. @ντιπ ΜοιπρΙι. ΤΙιοΙι. Απο.

Ι σαι. ΒΤ). 1. α.6.α!7]·,·υι. 8_ντ.Η1οι·.

Ιτετι.882. Οτιη.Ι.288ΙΙ.984°. (ου συγκατ

ηριθμηται οι τούτοις γυνή.) ΗἰΙ.

12809.

- ενεκεν] Ινειεα Β.

- του ονοματος μου Οτίο. Ι.288°. 2849.

Ι του εμου ονοματος Β.

-· πολλαπλασιονα Β.ΒΙΙ_ν.ΒΙο.Β. 871'.

Ποτ. 'Πιερ. Οτίη.Ι.288°.οιε (ιΙἱεοτιο,

οιΙιΙΙι οπιιπ η ως ο Μάρκος φησιν, εκα

τονταπλασιονα) 2849. ΙΙΙ. 68811. 689..

οι..) Ευε.1πΡε.289-. | @κατατα

πλασιονα οτ. Ο. το1. Μπι. Μοιπρ1ι.

(Ποια. 615. ιι: τα!. Βου. 8212. ΗΕ!. 700.

7079. Ι980'Ι. Ι εκατονταπλαοιον Β..

- ζωην] ρτοοιπ. Ια ιπιιπιΙο τοπιαεο ο”.

Οτι. οποιο. εν τω μιλλοντι Ιπ Ι'ιιιιιτο

Ποπ. 882. .Ευα Ια Ρε.

80. πρωτοι εοχατοι και ιοχατοι πρωτοι

0τη.ιπ.ιιιι·. 6110Ι,.89·1-. 1 ωχ. πρωτ.

και πρωτ. ωχ. Ιω, ..(ΒΙ.Ι1.

-- ιαχατοι] οποια. οι 0. 89. Μ.

1. γαρ Αρι. Ενω. α. Οτἰο. ΙΙΙ. 77-19. Ι οπι.

νιιΙ8.6'Ι. ο.ο.ε.#Ι.ρΙ·Ι· Μοαη:Ιι. Οτίο.690). Εἰ!. 70". (οιιι.οιπ λ. 8γτ.Οι·ι..)

2. συμφωνηαας δε ΒοοΒΒ(Δ) 1. 88. 69.

8.' (Ειπα) 5γττ. Ρετ. δι Ηο1. Μοαιρ1ι.

ΤΙιοΙ:ι. (οποια. και Δ. θε.) Ι και συμ

φων. Χι-:(ε)οιικιιυν. (ο.) Βγε·.Οτε.

(Λεια.) (απο.) (οπι. και Β..)

- αμπελωνα αυτου] οπι. αυτου Ι. Απε.

ΙΙ. ιξιλθων Οτίρ.ΙΙΙ. 700. | ιΙιεΕελθων Β.

- περι] `ΜΑΜ. την 9. Ανο.Ιοιπ. ΒΒΒΒΧ.

ι. :κι ιο. εικοιικι.ιευ. οτι!).τονισω).

- ευραν] ποιο τριτην ΒΔ. Τα". (οπο. ε.)

- ειδεν ΒΟ. τοΙ. νου!. ο!!1.9'~2· Οτἰρ.

ΙΙΙ. 700.. Ι ευρεν Β. α.δ.ο.π..Ι1.

- ὶιττωτας] ρω: εν τη αγορα 09.

4.. κακιινοις ΜΒ. τοΙ.Ικαι εκεινοι;; ΣΔ.

1. 69. πωπω”.

20. τοΙ1οιιοτ1Ι. οι.

1. "πιο σημα. 12. .παπι οπι. Αρι. 14. δικ”.

 

ΙΙ.ΙΙο οι.

1. 73





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧ. 5.

έ α @Η έ -

ΜΝΗΜΗ υμεΐι· εὶι· τον άμπελωνα και. δ εαν τ)- δίκαιον δωσω “ο οι τι” Μ ΦωαεΠΡω

1'ΣΔ' τ .- 5 ε ι ι .- 9 τ ο ή) , ι ` Μπηκα ίιιοτἰι Μισο νοοἱπ. Ιω

388379· υμιν. οι δε απηλθον. παλιν δε εξελθων περι .πω ποἰετυπι. Ιιετπιπ απιοιπ

Βα)οΕκπεσν οι κ 8 ι ι ν οι ο ι ε ι 6 κ παπι οπου οικω οι πωπω

[Μ.Βὶπ.] εκτην και ενατην αραν εποιησεν ωσαυτωι·. περι ΒωπαΪω”ΜΗΜ._ εαπ..

5. πάλιν [δὲ] ) ` ' | 7· ' ` 7' ' ' °" 'ι ππι!ει:ἱιπαιπ νοτο απο. οι απο·
δερ-ην ενέεκατιΖν ε|ξεἔιθων ευρεν α:Χλουι· `εσ·ι:ω·ι:ι19 η” Δω. Μι..." οι .πω μια.

Μι και λεγει αυτοιι·, Τι ωδε εστηκατε ολην την ημεραν (ΙΜ μια που. απο διο οποιοι·

Ι

οἱργοι ;

πελωνα+. 8'οψίαι· δε γενομένηε· λέγει ο

οιμπελωνοι· τῷ επιτρόπιρ αὐτοῦ, κάλεσον τοι)ι· ἐργά

ται·, και. οιπιδδοι· [αὐτοῖι·9] τὸν μισθόν, οιρξάμενοι· απο

9και έλθόντει· οι
` ` ( | 3' , . ` |

περι την ενδεκατην ωραν ελαβον ανα δηναριον.

10 3 κ ι ! ΙΙ ε ε- ι 2 ον 3 - μ

και ελθοντει· οι πρωτοι ενομισαν οτι πλειον

Βια-.οιπ. τῶν ἐσχάγων έα. Τῶν

10. [τὸ] ἀνὰ Ι . κ αν *

-· και αὐτοὶ Ρο.. λημψ0"αι και €λα.βου

ἰλαβον

Η. αυτους ἡμῖν

13. συνιούνησιί
"ι δηναρίου συνεφωνησοιι· μοι; αρον τὸ σδν και

7λέγουσιν αὐτῷ, "Οτι ουδει.ι· ήμαι· ἔμισθώ·

5 2 σατο. λέγει αὐτοῖι·, (Υπάγετε και ὑμεῖι· ειι· τὸν6 άμ

(

πρώτων.

13ὁ

14,

κύριοι· τοῦ ο

`|| , ` | 2 `

το ανα δηναριον και αυτοι·
11 Ι ` › 7 ` το ο |

λαβοντει· δε εγογγυζον κατα του οικοδεσποτου

12 λέγοντει·,+ Οιἶτοι οι ἔσχατοι μίαν ιδραν ἐποίησαν,

και ἴσουι· ἡμῖν αὐτῶι· εποίησαι·, τοι-ι· βαστοίσασιν το

βέρα· τῆι· ·ι)μέραι· και. τὸν καύσωνα. δε αποκρι
θ ` 9· ι κ ο .ο ε σ- ο ο Α ο ε

ειι· ειπεν ενι αυτων, Εταιρε, ουκ αδικω σε· ουχι

7 Μαιο: οι. Ωπἱα Μαιο που αοπ

ιδιοι". πιω Μι, Ιιο οι. 'ο. ὶπ

πικαπ» ' Οπα απο ποιοι:: (αν

Μπι ποιοι. ι:Ηι:ἰι ι!οιπἰποι νιποπο

τοοπται.οτἱ πιο. να” οροι·πι·ιοι

οι και.. ΠΙΩ αιοτοοι1επι. ιππι

ρἰοπο ο πονἱιοἱαιἱι πιο" πό ρή

π:ιοο. ' Οιιιπ νεπἱπιιοπι οη;ο ι;πἱ

ι:ἰτοα ιιπιὶοι:ἰιπαπι ποταιπ νοικι

ταπι. ιιοι:εριιτππι αιτημα” διεπο

τἱου. " νοπἱεπιοο ιιιιιοιπ οι ρτἰιπἱ

παππού παπι φωσ ρω. “ποια

αι:οι:ριπτἰ: ποι:ιερετυπι πανια οι

ὶροἰ ιαπΕπΙοε ι!ι:πιιτἱου. " Ει

αι:ι:ἰρἱοπιοα πιοτιππτποοπι οιὶ

νοτουο ριιιτοιπ “πιω-ο '' οι·

οποιοι, ΕΠ πονἰοιιἱιπἱ απο ποιο

ίια:οταπι. οι μπω Μου ποοἰι Γο

ι:ἱοιἱ σαι ροτιονἰπιιιο ροπιὶπο

.πει οι πομπο. Η Α: Μο το·

ιροπιΙοπιι πώ εοτυιπ δικα,

Αααα, ποπ ίιιι:ἱο πω ἰπἱπτἰοιπ :

ποππο επ δυο-.τισ ι:οπνοπὶαἰ

ακουω ? “ ΤοΙΙο παω! "Μπι

επι οι παο: νοΙο παιιιαι οι Μπι:

πονιιααπο απο πια". οι πια

, |||

Ο | ` | Η Ι , σκ Ο ` |

υπαγε. θελω δε τουτω τω εσχατιρ δουναι ωε· και σοι·
 

4. αμπελωνα Β!). 1.81. Δια. δ. 87". 1

Μπομπ. Οτι... ἰἱἱ. 695€ ' ΜΗ. μου Ο.

33. 89. (Βια.) πιο. ΑΜ. Βια.

-· εαν 1380. τω. Οτία. 702-.¦αν ΒΕ.

ι. Με.. ιιι. οι".

5. παλιν δι (Β Όσοι.. 33. ναι!αν”. @που 1·ωι..ωπα.) (Βιμ.) Ι

ι'σαι. δι ια. Β?Χ. 1. το!. α.ο.ο.ε.27".Ιι.

Μοιπρο. (οι “παπι _2ῖοι. 8υττ.Οττ.8ιΡει.)

[απο. Οτίο. ϋἰ. 700€]

-· εξελθων] Μα. ιἰιριν αλλους ὶστων·

τα:: Δ..

- εναι-ην ΟΠΑ. 1.33. 83.ΕΜΠ.

ι $εννατην 3'. Β.1)(38..

- ιέιραν] απιο ἱκτην 1).

6. ὶνδικατην] ταιὶιὶ. ωραν 9. ΟΣ. το!.

ο.ε._/. 87". Μπομπ. 'Πιερ. Ατπι. (Οτίο.

ἰΞἱ. 70%. πι τω.) ΠΠ. 7 08··.·ιοι:π. ΒΒ1”..

σαιτ.) 'Πιοο.(αρ. Μπι.) 3101. στα.. ιιι.

αυτό. τσοκ (απο).

- ιξιλθων 0ι·ἰο. ἱἱἱ. 700'. | ιλθων Β.

(ωτα.) | ιξηλθιν και 1). μια.

- ἱστωτας] τ Μι!. αργους ετ. (:*Χ. 1. ΜΙ.

_|Πι.οι $7τι·.Ρει.8ιΗι:Ι. Απο. ' στο. Η?

ΒΧ.. 33. σαιτ..) εμε". Μοπη›π. 'Πιερ.

ΣΕΦ. Οτίο. ιιι. 699€ 700€

7. αμπιλωνα] Μι!. μου εαπ. νιιΙε.6'!.

Γοτ. (Βια.) 'Παω. .αν | Οσοι", Β.ι

0.1.. το!. Λοι.ο.ύ".ιιι. 8γπτ. ΜειπρΙ1.

ΑΜΙ. Οπα. Ηἰ. 895.'. " τῶι!. και ὁ εαν υ

δικαιον ληψισθε €. οΝΧ. 33. το!. (Τά.)

11. Βγτι·. $7τ.Βἰιπ·. Μιαπρο.ππρτ. Απο.

“πωπω Β1)ΖΕ. Ι. (Βια.) Μι:ιπρπ.

Μ88. 'Παω. (ποπ πιω οτι). "οι σοπ

ιοατιιπι Ρτοΐοτι. ιιι. 695°. πιο.) "ληψιιτθι]

δωσω υμιν Το!. εγτ.οτι. 8γ1'.Βἰε1·. 28811.

8. αυτοις 1311)”. Ι. 33. κι. Η”. ] 0111. ΟΖΙ..

οτι). ιιι. ειναι να.

-- Με· των πρωτων] στα. Χ.

9. και ελθοντες ΟΖΕ.Χ. Ι. 8γτι·.Ρει.3:Ηι:Ι.

Μαϊαμι. Ξι.π.[ελθοντις ουν 1). 33. 69.

Μια. Ι ελθοντες δι ΒΒιιγ. 8γτ.οπ.

των.

Η). και ιλθοντιι· 13013. 33. 63. ο. επεσα.

δ:Ροι:. Δια.πιλθοντις δε €. ΖΗΙ.Χ.

1. το!. (Σπα. δ.π.Ι.) 8_γτ.Ηι:Ι. Μειπρ!ι.

σωστο: ειἰπιπ τω..) [Ατιπ.] " Μι!.

και Η. (μια.) Ατιπ. (οοπττα. ο.)

- πλειον Β. Βι:λ.(:.2Ν. Ι. 69.0τία. ἱἱ. 4987.

(πλεον ἰἱἱ. 697..) | πλειω Β.[ :πλειονα

9. Ο¦Ι.Χ. τοι.

- και ιλαβον] ιλαβον δε Β. Η”.

-- το ανα 02202.. 33."οπ1.το 9. Βου.

το!.

- και αυτοι ρω: δηναριον ΒΖ1ἶ.. 33. οι

τυπικα· ι:ιιτιὶωἱιπιι. 5_γι·.Ρει. Απο. βιο.

¦ :μια ελαβον ια. ΟΙ)Ν. 1. τω. Μι.

$γιτ.Οττ..διΗι:!. Μι:ιπρο. 'Πιερ.

Η. λαβοντις δι] οι παπι νἱι!ιιιοπι 8”.

Οτι.

- ιγογγυζον Βιο2Π. το!. νυ|8. [9..

8)°1°.Ηι:ι. (να. ἰἰἱ. 896". ι -ιταν Ι). (μια.)

8)·τι·.Οττ..8ιΡει.

12. λεγοντις] των!. ὁτι 8. 0.213'. το!.

Ατιπ. Οτία. ιιι. 696€ | οιπ. 130.!). 1.

μια 8_γττ. ΑΜ. (Μαι 33.)

- .η οιπ. Ο.Β.(ι:οττ..)

- ἡμιν αυτους ΜΟΝΙΕ. Ι. 33. το!. ο.

(8_γτ.Βι:Ι.) Απο. Οτἰο.ϋἰ. 896€' αυ

τους ἡμιν Ι)ΖΣ.. 69. Μι. επι-.σπαει

Ρετ. ΜοιπρΙι. των. ΣΕΦ. (αυτ. ιπ.

ἡμ. Οτἰρ. ἱἱἰ. 694..)

- ἡμιρας·] ιὶἰιεἰ τοιἱ @και

13. ιιπιν ὶνι αυτων ΟΖΝΙ.Χ. Ι. 33. το!. ο.

'αυτων ὶνι ειπεν Β.μνι αυτων ιιπιν Ι).

(Σμιτ. α Μια). ΑΜ. Οι·ἰο. ιιι. 705..

(ἱνι] μοναδι Δ.)

- ιτυνφωνησας μοι ΜΜΜ.. Ι. το!.

Η". @Τα Ατι:π. Οτία. ϋἱ. 697.. Οτίο.

ΙΜ. ἱἰἱ. 907°.ὶουνφωνηιτα σοι ΖΧ.. 33.

Μοιπρο. 'Ἐμοῦ. ΣΕΦ. Οτἰιι. ἱἱἱ. 705€ -

Η. θελω δι ()Ι)ΖΝ. το!. Η”. 8)ιττ.ΙΜ.

διΙ:!ι:Ι. Μοιπρο. ()τίο. ΙΜ. ἱἰἰ. 9076. 1

θιλω εγω Β. ΣΕΦ. ' θελω δι εγω 'Νιου.

ι και θιλω στο). ἰἱἰ. 697". θιλ. γαρ και

 

4. απο” :ποια Οι. ' 7. "παμπ πιατα Ο!.

'Η





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

ι8:3ι-%ι.

.

.:τοπιο

- 20. παρ' αυτου

  

Ξϊ-$2Μ

ΦΌ8.|υτϋιιδοϊκαι

Η
κ·αν
η

*18. Μπέκετ

<-ν-:8-~τω-_____."__.___πμ""

15ο, οι

λ

η

(Με ;
Ο,16

δὲ έκλεκτοί

.ιο:8·ι-;ιο._σῖ

β

ν οι ανα·

'ναν Ἐμοῦ;

θανάτῳ, 19
.ι

Με ?6

'|Πο.τ.ιο:86-46. τ

. ι ΙΙ9 ·σ | 8 ο

αιτουσα τι απ

ο.

-
-.

οι

Οτίο. ιιι. 705.. ιι θιλιο εγτ.Οτι. Απο.

'ΗΜ. και Β. “οι”. “0. ο.)

Η. τουτφ] οσοι τιμ ειτχατῳ Ι). (τουτο Β).

Η. ουκ] 4'πιτ-Μο. η €. ΟΝ. τοι. Η".

87ττ.Ρπ.8ιΠοΙ. Μιιιιιιιιι. 'Γλου. Βάι.

' οιιι. 1313213. στο". Λι·ιιι.

- ιΞιστιν] :στιν Ι)(3ι·.

- ο θελω ποιησαι ΒΒΖΙ.. 88. 89. νιιι8.

α.ο.ε!".σ'.λ.Ι. Βγι·.Ριι.. Βάι. | Σποιηιται

ο θιλοι ?. ΟΝ. Ι. τοι. δ.(/)Γ.ο.. 8,".

(Οπ.)8ιΠοΙ. Μειιιριι. 'Ποιο. (Διοτι.)

- ιν τοις μια; α.ι:.ο$!'.Ιι. ¦ στο. νικ.

Μα·ο.9ι..ι.ι

-- η Ει..ιι·οοιιιυ. τοι. ¦ ιι 88.88'. 1.

οι. Πε (που οι).

.- ο] οιιι. Ι.

-- σου] μου 69".

Η. οἱ οι. οιιιο ουχ. οι πριοτ.] οιο. Ι..

- πολλοι γιιρ....δι "λιστα (ΕΟΧ. 1. 88.

τοι. Η”. (Μια α). @πιο Λτιιι. Εισαι.

!τειι. 265. (ιιοιἱ ιιιι. ιιιιρ. ΧΧἰἰ. Η). Οτίο.

ιιι. 694°.(ι:Η.)(707°).1οιιι. Β. .ΖΙΑ

Ποιιιιιιι. ΤΜ!» Βάι. ἱ.ἰἰ.

Η. και αναβαινιον ο ΙησουςΜΗΝ. :απο

Ιου. 8Υπ.Οπ.8ιΗοΙ. (Απο.) 2Βιιι.(Οτισ.

ἱτ.800°). ΗΠ.708.. ¦ ιιιλλων δι αναβαι

κιν Ιησους Β. Βγτ.Ροι. (Μιιιιιιιιι.) τω.

ιι: τω. (οι ου. Μου” μελλιυν δι ὁ Ιησους

αναβαινιιν Ι. Οτίο.ἱἰἱ.70Ψ.70φ.Τ8%.

οντα” έσονται οι

αυτου.

ουκ εξεστίν μοι 2δ θέλω- ποιῆσαι|| έν τοι-9 ἐμοῦ,

Ο 8 έ | .

ο οφθαλμοο σου πονηροο έστιν, ὅτι ἐγώ αγαθό9

έσχατοι πρῶτοι, καὶ. οἱ
.ο .ισ . ι; κ # ι ι ο ι

πρωτοι εσχατοι Ε πολλοι γαρ εισιν κλητοι, ολιγοι

τ

1.18 Η" και. ιιιναβαίνων ὁ Ί·ησοῦο εἰο Ίεροσόλυμα

παρέλαβεν τουσ δώδεκα* κατ' ιδίαν, :καὶ ἐν ή ὁ οι"

εἶπεν αυτοῖι·, 18Ίδου αναβαίνομεν εἱο Ίεροσόλυμα,

και. ο υι.ιιο τοῦ ανθρώπου"Ι παραδοθήσεται τοϋ αρχιε

ρευσιν και. γραμματεῦσιν, και. κατακρινοῦσιν αυτον

και. παραδώσουσιν αὐτὸν πιο έθνεσιν εισ

το|έμπαϊξαι και μαστιγῶσαι και. σταυρῶσαι.· και. τι,

οι τριἶιἰ έ;έ.ΞιὁεξιαΓ |εγερθησε;ιἔι. , Α ' | Η ' .

οτε π ο εν αυτοι των υιων
Ζεβεδαίου μετα ιξ)ῶ:ηυὶῶν αυττιο,ηπ:222νουσα και

21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλειο ;

λέγει αυτο-ι, Ειπε ινα καθίσιοσιν οδτοι οι δύο υἱοί μου

εἶο έκ δεξιῶν σου και. εἶο έξ ευωνύμων . σου|| έν τῇ

βασιλεία σου."[ 22 οιποκριθειε δε ο Ίησοῦιτ εἶπεν, Ούκ

οἴδατε τί αἱτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν το ποτήριον δ έγδι

μέλλω πίνειν; * λέγουσιν αὐτῷ. Δυναμεθα. 23 + λέγει

17.διοδοΚα] ιβ' Ι). ' ταου!. μαθιιται; ετ.

ΜΝ. 88. το!. Μια. 8γι·.Ρει. 'Πιιιιι.

«οι. μπει αυτου α.ι·.ε.ο..)|οιιι. ΙΜ!...

Ι. Μπάλα. Μαιου. Απο. Βάι. Οτἰ_ο.

ἱἰἰ. 700. 709.. 722'. ιι'. 300..

-- καθ' ιδιου Β. ιο.

- και εν του ισ... ΕΠΙ.. Ι. 88. 69.

(ΜΜΜ.) 'Που. Απο. στο. ποσοι.

(ἰἰἱ. 7098.) ' 2;ευ το οι... και €. Ο1)Ν.

α.(ο).ο,|Πι. Βγττ. Λάο. Οι·ίο.ϋἰ.708·.'

0111. εν το οδιμ νιιι8. οποιον".

Η. αναβαινοιιεν] ·νιοιιιν Χ.

- θανατῳ Οτίο.ιιι.800°. ' στο. Β. 21ο..

19. και σταυρωσαι] οιιι. Χ.

-εγιρθησιτοιο·ΖΗΕ.Οτἰο.ἱν.800^. Πανα

στησιται στ. @σου 1. 88.ι·οΙ. στο. Μ.

708.. (οι. Ματ. :. 84 οι. Μια. απο. 88).

20. των Ψ] πιο. δυο Π.

- απ' Β!). ¦ :παο €. ΟΖΝ. το!.

21. ο δε] Μι!. Μιτου;; Ε.

- αυτο] αυτοις Ε..

-- λιγα 0Β2Ν. ι·ιιΙ.ιιιιι·ιν Β. ο. "οποια

ή δι ΒΝΜ. (α).(δ).(ο).(ε).ΩΡ).(ιι).(υι).

'Ηιοιι. | (Μισο. ΟΠΠ.. ι·ι:Ι.

-αυτιμοΒΖΝ.τοΙ. [ οιιι.Β.α.ι.#".ιι.πι.'Πιοο.

- ειπε] Ποιιιἰιιιι $γι·.Οι·ι.

- ουτοι Β.ιΏΝ. τα' οιιι. Ο. ιι.ο. Μοιιηιιι.

πιο». [Μη 21.

· π Η Δω ιιοιι Ποοι ιιιἰΙιἰ φωσ ιιοΙο

Μισο? Απ οοιιιιιο ιιιιιιι ιιοιιιιιιιιι

οει «μια πο οοι.ιιιο ιιιιιιι? Νεκ

οι·ιιιιι ιιονιοιιιιιιι ..πιο οι ιιτιιιιι

ιιονἰεοἱι·ιιι: ιιιιιιιι ιιιιιιτ οιιιιιι νο

οιιι.ἱ. ιιιιιιοι ιιιιιοιιι ιιΙοοιἱ.

"ΜΜΜ Στ ο.ει:οιιιιιιιιο Ιοοιισ

Ηἱοι·οιιοΙγπιοιιι ιι.οοιιιιιιιτ ι:Ιιιο

ιΙι:οιιιι ιΠιιι:ἰιιιιΙοε κοινο οι οι:

πιο "Ειπε ιιιιι:οιιιιιιιιιιο ΗΜ:

ι·οοοιγπιιιιιι. οι ΒΙἱιιο Ιιοπιιιιιο

ποσοι” ιιτἱιιι:ἱρΠιιιιι οικοτου

ιιιιιι οι αιτίου, οι. οοιιι1οιιιιιιι

ιιιιιιι οιιιιι πισω. "' οι ποδια".

οιιιιι “που” οι! ιιιιιιιιιοιιιιιιπι

οι. ΜεοΠιιιιιιιιιιι οι ι:ι·ι.ιοιιι€οιι

ιιιιιιι, οι τοπιο ιιιο καπου..
ο»

"'θα” 'Ποιο ιιοι:οιοἱι οι! οιιιιι

πισω· ιιιιοωπι Ζιιιιιιιιοοὶ ι:ιιιιι

Μι” ιιιιιι ιυ:ιοι·ιιιιι οι ριιιιιιιιι Μι

ιιι.ιἱιι Μι οο. 2' @οι @οι οι, ο_ιιὶιι

να? Αιι ΠΠ. Βἰο οι. ειιιιιιιιιιι ω

ιὶιιο ΜΗ πιώ απο: ιιιι @καποια

"και οι ιιιιιιιι ω ιιιιιιιιιι·ιιιιι ιιι

κοπο ιιιο. ”Βιιοροιιιιιιιιιι αιι

ιοπι Ιιιιιιιο απο. Νοει:ιιιο σου!

ριιιοιἰο. Γοιοοιιο Ι›ἱΙιιιτο ιιιιΙἱ

απο οποιο οπο Βιιιιιιιτιιε Μπι?

1)ιοιιιιι, Ροειιιιιιιιιο. “Μι Με,

21. οι...» σου ΟΙ)Ν. ι·ιιΙ. (Ιιιιιιιι Ζ. ο). ι

οιο. σου Β.Βι:|ι.

-ευιονυιιιον σου Βο2ΝΙ..ΊΔ. 69. ΕΕ” οι".

οιικιιευν. Ποτ!. Το!. .Μο-Μι. δν".

Μοιιιριι. 'Που. ΣΕΦ. ' .οιο. σου ετ.

Β. 1ο. 88ο. νιιΙε. 6.ι:.ο.0”Μ·ιιι. Απο.

-- βασιλεια σου] ιιιιιι. οι. ιιι Βιοτιιι πιο

δ)·ι·.Οτι. (ο Ματ. ιι. 87).

22. δι ο οι.. Ι ὁ δι 8ι.8.

- ιιπεν] ΜΗ. αυτοις δ.ο.|.#'·.°ο..[α]. Ι

αυτο ο. 87τ.Οι·ι:. ¦ οιιι. νιιιις. σ'.Ιι.

- αιτιισθι] αιτιιτε 1)..

-- το ποτηριον] απτο πειειν Ι). ΕΦ.

-- πινειν ΟΠΖ. τοι. Οτίο. ἰἰἰ.7Ι7°.' πιιιν

Β.Β8Ι_υ.Βἰο.οι. (πιο 0 Μια πἰιιν (είε)

στο. τι ιοιιιιιιιι οι νιιιιιι.ιιι·). ΜΜΜ. και το

βα·ιι·τισιια ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθη·

ναι π. «οι. Μιιι·.ιι.88. η το βαπτ. κτλ.

ΟΧΔ. 88. 89. ΒΕ' Ψι.ιι.0ΠΚΜΠν. Ο).

ιι. 87ιτ.Ροι.8ιΒοΙ. Δι·ιιι. ' οιο. ΒΙ)ΖΙ..

1. Ποια..) 8γι·.Οι·ι. Μιιιιιιιιι. πιο». ΖΕιιι.

Οτίο. ἱἱἱ. 7 Ι7°.(ιὶίο.) 7 Η..(αιο.) Εἰ!. 7099

- αυτοι] οιο. 1.). Αα. @οποιο 2'ΕιΙι.

28. λιγα] Πιι·ο.ιιιιι. και π. Ο. τοι. @ο

Πει. Μιιιιηιιι. ΣΕΦ. ' οπι.ΒΒΖ (οι τω.)

Ι. Η”. Βιιιτ.Οι·ι.8ιΡιτ. πιο». Απο.

 

- δυο] οιο. Η.

18. οιιιιιι οιιιιι. οι. ' και οιιι.οιιι

τοοοΙσιιιιο.4"ι. ' Η). Πιιιιιιιιιιιιιιιι οι.

οἱ Η.





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧ. 24.

ι .- ` ι ι ι ι ` ` ι ' . . . .
ΒἱΙὲ2ἑΠ αποφ, Το μευ ποτηρι” μου πιεσ·θε. *το δε καθισαι εκ οιι1ιοοπι ιιιικ1ειιι πισω ΜΜΜ”

· __ ` , . ο ι ι ο ι ` .. “Μοτο ιιιιιοπι οι! @πεταει

19969- δεξιωυ μου και εξ ευωυυμιου , ουκ εστιυ εμου δουυαι, πιω .. ειΠι."ω ...Η ..5.

ΒΟΨ$υν[Γ]δ ο ο ο ι ι ο ι -- | 94 ` · ού_ οποιο οι” ι·οΙιἱε. κι! ι.Ιιιιουιι

Η η έξω”. α.λλ οι; η·τοιμασι·αι απο Του πα·ι·ροο μου.| και ακ Ἑωωω Μ 8 Μ” Μο.

' ι κ ι κ :- ι ·- . .24· “Μα 'Η σωσει· οι δεκα η·μαυακτησαυ περι που δυο αδελφωυ. 'ἔ°"'^ἶΕι “Φακοι (Μαι' Πι·

25 ' ' ` ) Α | , ` .,. ι1ιιιιιιιιι ειιιιι οι: οπου” Ματι

"Ευ.αιι:ο6-27. ο δε Μιτου; προσκαλεσαμευο: αυτουο απευ, Με. ”Ιοοιιο απο” ναι-νο

ουδ ο! ο .ν 9 .. »0 .- ι οσο ιι.ιὶ κι οι υπ. Βοἱι.ἰε ιιιιιο

ι” ι ατε ο·τι οι αρχου·τεο των ε υιου κατακυριευουσιυ ΜΜΜ πωπω... ΜΜΜ..."

αυτά-ιη καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιυ αὐτῶν. “Μα "9"ω"°Μ."Μ 0·

96' ··ι
ιεοιοιιιιιι ειιει·οοιιιιιι οσο. 9' οιι

ουχ ου·τωοΐ 2ἐσ··ι·ιυ" ευ ὑμῖυ, .ΜΧ οι· 3οἶυ|| θέλ·η ευ "8 "ΜΜΜ Μ. Μ πωπω·

9 Ι Ι 8 8 Ι! ι Α 8 |

υμιυ μεγα; γευεσθαι, εστω. υμιου ιακουοο·

Δ
3 9 !| | ο 0 σε 9 4- .Μ || Ο .

οι· αν θελη ευ υμιυ ειναι πρωτοι, εσ·ται υμων

97
. «μια νοΙοει·ιι Πιτ." του ιιιιιοι·

καθ Μή, .ιι νιιιιοι· ιιιιιιιιι.ει·. "οι

ιμιἰ νοΙιιεκἰι. Μαι· νου ήπια.

οι”. "ο ποιοι· .εννοω "Μο

?3 δουλοι· 28 ὅσπερ 6 υιοι· τοῦ ανθρώπου ουκ ηλθευ δια· 'και Μι” ΜΜΜ Η” "Μ

πιω-παπι, ικά ιιιιιιιιιι·οτο οι.

κουηθῆυαι, άλλα διακουῆσαι και δοῦναι ·ι·ι)υ ψυχὴν οι” Μιιιιιαπι οποια τοιΙει:ι.ιιιο

_ αὐτοῦ λύ·ι·ρου @Η πολλῶν.
ΜΔΙ σε

8 "Μιιι·.ιο : αν” β

“Βιμ ι9:86-.Β.

Μι

12029*Και εκιι·ορευομέυιιιυ9 αυτοι-:υ απο Ίεριχοι

ηκολούθησευ αὐτῷ ὅχλοι` πολύο.
80

και. ιδου δύο οιιιιιιιΙιι.

ποιο μου πωπω.

. οι”Η οιιιεὰἰειιιἱουι Με

Μι Ηἱοι·ἱοιιο ιιοι:ιιιιι ο" ειιιιι ιικ

" Ει οικω ουσ ι:ιιι:οι

 

99. αυτοις] και!. ὁ Ιησους ΒΔ. 69. α.ο.ο.ο.

!"···98.Ιι.ιιι. 87ι.οτι.. ΜοιιιρΙι. Απο. (Οοο

ιι·ο., Β.ιΟΖ. το!. νιιΙ8. κι'. 87ι·ι·.Ροι.8ι

Πο!. ΤΜ!» και.)

- μου] Μπι: $,ι·.Οι·ι.

- οικω] 'ΜΜΜ. και κο βαιι··κισμα ο εγω

βαη··κιζομαι βαπ·ι·ισθησεσθι 'ε. ΟΧΔ.

89 (.ιιι·).ι·οΙ. _/.|ι. 8_γι·ι·.Ρει.8ιΠοι. Απο.

(νἱά. Ματ. Χ. 99). (ὁ :γιο βα·ιι·ι·ιζομαι]

μου 69). (βακι·ισισθι Η). ' Ντι. ΒΙ)ΖΙ.. Ι.

(Σεπ.) @και Μειιηιιι. ΤΙΜ» Βάι.

- διξιιον μου] σοι. μου 69.

- και ι! (ΠΠ. το!. Λικ. _ῇ".ο'. ΒΧ”.

Μιιιιιριι. Απο. .ιΕι.Ιι. (Οτἰο.ϋἰ.550°.)

Ι η ιζ Β.Βι!υ.(ἱιι που εοΠιιιιοιιιι).Ι.. 1.38.

νωε.α....ι.ι.“Γ.ι.ιι πιο.. Οι·ιο.

ἰἱἱ. 717.. (νἰι.ὶ. Μοι·.ιι.40).ιοιιι. ιΞ Δ.

- ιυιονυμιου] “96. μου9.ΧΔΠ. το!. ι:.99.|ι.

@που Μετιιριι. ΤΙιο!ι. Απο. και..! στη.

Βο1)2[.. Ι. 99. ΚΜΒ. (Μπι.) Οιἰη.

ἰἰἱ.7Ι7.. ΙΜ. 984.. ¦ “6. του”

Π. δισκο".

- ὅουυαι] οποιο. σου" (ΒΒΔ. 33. @οι

Ηι:Ι. Μοιιιριι.'Ι'ιιιιο. 'Οοιιιι·α ΒιΖΙ.. Με!.

Οι·ιο. οι 7 ιι·.μ.‹ι‹ι. που Μαι. Βου..

- αλλ. οις] οι. ιἰ.

- υπο] απο Ια.

94. και σκουσανι·ις Β.ιο1). Ι. Η!. δια-ι.

()τι.διΙ·ΙοΙ. Απο. Βάι. (οι. Μο.ι·.:ι.41).

Ι ακουο. δι ΖΙ.. 88. 69. 8γι.Ι.)ιιι. Μιιιιιριι.

πιο αι!). οι. τιν. [οι. Μη.

95. ιιιιιν Β()Ζ(ιιι υιό.) το!. (Μπι.) @για

Πει. ΔΗΜ. Οι·ίο. ἱἱἱ. 7919. | Μιά. αυτοις·

1). ο. 8)·τι·.Οιι.8ιΡοι. Μεπιριι. πω.

και.. (υιό. Μι". ιι. 49).

- και·ακυριιυουσιν 002. το!. Οι·ἰο. ι.

Ή06. ΜΜΜ -ιιισουσιν Β.Βιιι.ι-ω....

αν Δ. (·ιυσιυ |').

96. ουτως] ΐοιὶιὶ. δι €. (3Χ.89.ι. ΜΑΣ-Β'.

@τα Μειιιριι. .Βιιι. Οτίο. Ιιιι.ἱἱἱ.878°.

(οι Μαι. ιι. 48). | στο. Β.Βο!ι.ΠΖΣ.Δ.

1. 69. ι:οπ118υν. (Μι.) ΤΜ!» Απο.

- ισι·ιν ΒΠΖ. οι. Ί.'ΙιοΙι. ' :ισι·αι €.

ΟΙ.. Χ. 88. :οι μια. 8,". Μοιιιριι.

Απο. @811. 0η... [κι. ἱἱἱ.

-- αλλ' ιδια... ἰιμων διακονος] στο. Ε..

- αν.Β.8ιζυ.Β.] των 5.. Ο. κι. (ὶιἱιιιΖ).

σαι. Η.

- ιν υμιν 9..Βο1). το!. Η". 87". Απο.

Βάι. Μο Μισο 1). το!. (Επι.) @για Απο.

και. Ρο" μεγα;; Β. Μεπιριι. ΤΙιεΙι. (αι:

Ματ.) Ρο" γενισθαι Ο. ¦ ὑμιιιν ΖΙ..

Μι: Ποσο ΜΜΜ.

- “πιο Βου2Χ.ι. Ι. 98. 69. (Β.)ΟΚ

ΠΥΡ. α.ο.ο.ο.β..|ι.ιιι. επι. (οι οι.)

Μοτιιριι. '.Πιο!ι. ' :αυτοι 9. Ι.ΒΜιθι.

νοιε._ωι.9··ι· Μπι. 29:91.

97. αν Β.Βιιμ.Π2. ' Σιαν 6'. 0. το!.

- ιν υμιν ειναι ΟΠΣ. το!. (Οκίυ.ἱ.7Ι0.).

¦ ειναι ιιμων Β. Μ υμιον ιιναι Χ. ' ιυ

υμιν ιιιιιιιιιιι Ι.. “οι” νου ρι·ιιιιιιι ιιιιιο

1.ιιιι. [α]).

- "και απτο. Ι. 99. 69. ΚΜΠ. Η".

[α Μη. 8)·ι·ι·.ιιι οι. Οια). |ιιι.ϋι.8796.

| μονοι 9. Β.ιΧΓ. το!.

- υμιου] παντων Μ.

99. ιἱισιι·ιρ] Μια. γαρ Χ.

- ηλθον κ.

- Μ ίὶιι. Με!. υμιις δι “και” ικ μιικρου

αυξησω και ικ μειζονος Λακκι” ιιναι°

Ειοιρχομινοι δι και παρακληθεν"ς

διι·πνησιιι, μη ανακλιιυισθαι ως τους·

εξιχοντας τοπους. μη και ενδοξοικιρος

σου επιλθη. και προσελθων ο διιιτυο

κληιωρ ει·ιι·η σοι, πι καιω χωρα· και

και·αισχυυθηση° εαν δι αναιτισης εις

Ρον ηι·ι·ονα ?σιτου. και επιλθη σου

ηι··ι·ιυν ιρει σοι ο διιπυοκληι·ωρ. συνι.·ιγι

(9'. ανω' και ισκαι σοι ?0'.!,° χρησιμου

Β. οἰι: ΐοτο Επιιιι. α.ο.ι:.ε!'·'·(9=).|ι.(πι).

οι ἰιι οιιιιιιιιι1ιιιιι ιιΠἰο “που @και

$,ι·.Ει:Ι. Πι οσο. Διακοπή. (ποπ ΜΜΜ

κε!. νιιΙε. 11.) νικ ιιιιιοιιι φωτιά. τισ

ΡιιοἰΠο (ιιιοιΙἰοο Επιιιι.) οποια”. οι

(πει: 8)·ι·.Οιι.) 6ο ιιιιι)οι·ο ιιιιιιοι·οι (αιι

ποιο πιο_ῇοι·ειι ασ.) ιιοοιι (Μή πιο..) [6ο

ι:ιιοῇοι·ε ιιιιιιοι·ιιι·ι ο. οι: ιιιιι.ιιιιιιο ιιιιιιιιι

Εοιιιι.] (Με παμπ ο... και που η'.. «μή

οι!ιιιιιι.ιιιιιιιι.υπι Ροοιοι·ἱιιο ΜΜΜ). ["νοο

ιιιιιοπι ιιιιιιοιἱιἰι ὶιι Μαιο. οιιι.οΙΙἱ. οι

6ο ιιιιι.ιιιιιιιο Ποιοι." Ποιο “Μοτο ΜΝ".

οι. ο Μου.) Ιιιι.ι·ιιιιιοι οιιιοιι:ι οι @και

σοι. 87ι·.Οι·ι.: ουκ. οι., ..πιο ι·οοιιι.ι ιιι:Ι

οοοιιιιιι μια οοοιι. πιο. 17".) [οιιιιι Διι

ιοιιι ἰιιιτοὶοι·ἰι.ἱι οι! οοοιιιιιιι "και η'.).

ιιοΙἰιο Μπήκα: (απο. _η".|ι.) ιιι Ιοοιι

οπιἰιιειιιἱοιὶοιιι (Μαιο. Με. απ.. ευρο

οσοι." “Με 9.). πιο “πιο “απο (Μπο

ιιιι.ιοι· ο. ι!ἰι;ιιἱοι· 92.) ιο οιηιοινωιιιιι ; οι

“ποσοι” (οιιι. 8ιπ.(Σι·ι.) [Μιά. ιι, 99.]

οιιἱ οι! ι:οοιιιιιιι (ρο.ιι ιο και. 17,.) πιει·

νἱι ιο (το πιο. οφ.), Μπι ιιινιιονιι ιο

Γ.. οιιἱ το ιιινιι. Η, Φο" Πω, Αι:Ηιιιι:

(σοι. Βγι·.Οι·ι..) :ΗΜ-Μπι οοοοι1ε. (ιιι:ι:οιΙο

@σπιτι ο. ιιιΠιιιο οσοι.. πιο. ο, Μου::

ἰιιΓοι·ιιιο ποιοι: ο'.). οι οοιιΓιιιιιιιιι·ιο (οι

οι” 668 ι:οιιίιιεἱο η". αιἰιἰ. Μι ι·οιιορεειιι

ιιιιοοαιοοιιιιιιιιι δισκοι). ει οιιιιιιιι Πι

Μισο ἰιιἰει·ἰοι·ἰ ι·οοιιιιιιοι·ιιι Νικ. _ύ".λ.]

(του. Μ Ισα. Μ. ο. πιο. Πι Μ. Ισα. ο°.).

οι οιιροι·νειιοι·ἰι (ιιιΙνοτι. 99.) ΙιιιπιἰΠοι· ιο.

Μαι (Φωτ. ο, Μπαρ; μια”. ιιιιιο ο.)

 

93. "μου "πιο οι.

'76





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.
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τυΦλοι καθήμενοι παρα τὸν ὁδσν, άκσύσαντετ ὅτι Μουτ” “κι” τω!! ΜάἰΜΜ

ντο; *Δαυείδ.'| 81ὁ δὲ ὅχλοι` επετίμηιτεν αὐ
.` " | Π ` τ.. 8 8 || |

τινι· ινα σιωττησωσιν. οι δε μειζον εκραξαν λε

·νσντετ·, *Κύρια έλἔησ·σν ·ήμιῖι·,” υπ.. *Δαυείδ.|| 32 καὶ Με Μαι. "ΕτττιττττΙιτευ.τ ετ

Η 3'

λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ινα ανοιγισιτιν||

*οἱ ἡμῶν·|| 34 σπλα7χωσθεὶ9 ὁ 'Ι.ησ.οϋ5. “τι” τιιτη;ιτ σι:ιιΙστ τστιται: ετ

·

β 121 1 7 Με ὅτε ή|·νγιιταν εἱτΊερσσόλυμα και. τ]λθον

αυτα @Με ττυπτὶτετ, ετ τυπου,Ι Α | Μ 2 3 Ι ο ν

ηα·συτ· παραγει εκραξαν λε·νσντετ, κυριε, ελε·ησον υστυυτι.Πι:ευτιττ.1)σπιἱττσ.αιἱεσ

τετε υσειι·ἰ. ΠΠ Βτιντι1. 9' Τακ!»

σ.ιιτσαι ἰυστερασιιτ εσυ τα τσατ

τι:ι1τ. Δτ ΠΠ πιιτεἰτ ι:ΙτιαταΒαυτιΗ

ασπαιτε Μπιτ”. ατἰτετετε πιστττἱ,

“κανα σου. οι σ.ἰτ. Ουἰιἱ "Με` τ 0 σε τ τ : ` ` 9 Ι |

στα· 0 Μιτου; εφωνηιτεν αυτουτ και ειπεν, Τι θελετε οι “και” "τω ”1)ὶσυπτ τι",

ττσιήσω ὑμῖν; 88
Ι)σατἱσι:. τα ερετἰευτιιτ Μπιτ

τιστττἱ. Η Μὶειτττιιτ ιιιιτευ:ι απατα

ι:οιτἰτετἰπτ νἰιὶιττιτυτ ετ κουτί

ηψατσ τῶν *όμμάτων” αὐτῶν, και εύθἔωτ ἀνιἔβλεψαν*, "τι ειπα

και ήκολσύθησαν αὐτῷ.

'(.°Μ·)Ετ ειπα τ.ρρτορἰπ

σπασω ΗἰιττσεσΙττυἱε ετ νε

.Μπακ ι-ιο. ..29 ΒηθΦαγῆ ΜΗ τσ ὅρσι~ τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ Ί·ηασῦτ· Με”. ΒιιτΙ·τω8·α τι ΜΜΜ

 

 

Πο. τα: ντ-ι5.

'Ι. πρὸς τὸ ιῖρ.
σ·θε ''

απεστειλεν δύο μαθητα9,
|

2 λέγων αυτσι9,
` σ

* Πορεύε
τ ` | | !| 0 σε κ .ν | Ι .1

ει: την κωμην την °κατεναντι υμων· και ευθεια; Φωτ! Μ (Νο Φωτ” νο! 0",

(Μπιτ, τυπο Ιιτευτ τιτἱεἱτ Φωτ

ιΙιασἰριιΙσε 2αυτια” τα. Ιω Πι

 

ξ » 1 τἱυἰαυἱττ(ρσετ τοι:.6.στιτ.λ.).ιιά σοεπιττυ

:1- τσα"ἰτ (να. τα σουτ. Γ, ἱτινἰτιινἱτ 92.)

Με ταυτα: (στα ε.) επιρετἰιιτ (επτ

. 7 στα: 6.#°'.Ιι) στ Με. των: ο) ετα του

' 1 (στα. ε) "τι (ΗΜ Με: _ῇ".9'.|ι.) ΜΜΜ.

.. ί . [ατἱτ Μή @στων απατη ιὶἰει:υπισευτἱ

χμ τα. ο. 8ττ.οττ.] νιτττίο Εντυπα οσα. α.

· :1 . μια". Μια στα "στα 9188. ετ τν. το!.

29. τα·ιτσρινσμενων αυτων 130.198!. τα.

έ· ΙΑττ. 8,τι·.Οττ.&Ηι:Ι. Μεαηυτ. Ήττα.

: Δω. ναυτια. Οτία.ἰἱἱ.727'·'.785'.|ικ·

τ α·σρτυσμενου αυτου Δ. 89. ΈΨΗττ.Β. 1:

Ϊ Β )(σταρσ.ιτι1. .Αι-αμαν!. £τ1τ.ἱἰἱ. α. (νἱιΙ.

Η". 8. 46.) ¦ εκττσριυσμινσυ του Μιτου

· (.ἙθΓ. ο. 5γτ.Ρττ.

τ- - ακολουθησα αυτ. σχλσς πολυ: Οτἰ9.

Σ: ἱἱἰ. Η". "Η... ' -σαν αυτ. σχλσι ·καλλσι

λ' . 1). ι:.τ.ῇ".υ'. 87τ.Ηι:Ι. Μιτατρττ. 'ΓΙΝΕ.

Υ ] φαν αυτ. σχλικ: στσλυς Γ.

7 τ 80. ιδου] 0111. ε)'τ°.οϊτ.
_. . η - αεσπαντες Οτία. ἱἱἱ. 7999. ' ηιτσυιταν

·· στ και ροττ τταραγιι 1). νιιια. (ο).

  

` ' ·- κυριε] οπτ.Β.Βάι.Β.69.σ.ε.ε!'.λ. [Ματ ¦

2 . α]. 8)ιτ.Οττ. Λτατ.μπτε ελτηασν Β να.

-_ 5 αι. νεων-τι 8]τ.Ηἰττ. Μεατρυ.'Πισσ.

. Τ 4 @τα ι:ρωττλιηασυήμας€.ΟΝ.Γσι./.Γ.

- ·' 8]τι-.Ρα.ιιττεΙ. 0α9.Μ.πτε.πυ.πω.

* - τι...: υπ. το!. Οτἰυ.ἱἱἰ.727ἀ.7999.¦

να ΟΙ)ΗΒ. 1. 83. 69. ΕΡ( Μα.) 0,49.

ἱἱἰ.798.. Ενα. Ετ. Ρτ.280. Μπιουτ. Ιη

Οι” ΠΕ. 69. ι:.ι.|ι. 87τ.Βιετ. Μεττητα.

ΑΜ. (Οσυττι. τα)
τ. ή, 81. ώ δι σχλσι επιτιμησαν Ν.

"Ξ ·- αιιν·ιτηιτωσιν] -ασυαιν ΝΕΛ.

ρ - μτιζσν] πλεον Η.

'Η' - ικραξαν Β.Βι:|ι.ΠΖΙ.. 8,".οπ-&Ρω

. Πειυρσ. των. | :κριτών €. ΟΝ. τω.

. τ ται. 8ττ.Ηι:Ι. (εκραυγιζσν 69.)

Μ. κυριε απτο ελ. ἡμ.· Β.Βι:,ι.1)ΖΙα. 89.

(βαττ. [Ματ α].) 8]·τ.Ρετ. Μσωρτι.

Φωτ. ΑΜ. @τα Ι :μια α. ΟΝ. το!.

Αν. Βυττ.Οττ.8ιΗι:Ι. ' στα. Β.Βιζυ. ε.

Β_γτ.Βἱστ.

- άσε· ΒΖΧ. @Με ΟΕΜ.. 89. (μπω.

.και ο.)

82. Ιηασυ;;] ?(9 89. ια νἰιἰιττιιτ.

- αυτους] αυτοις; Γ. .

- θελετε] Με. ἱνα 213. νυ]8.σ./ω"···

9'···|ι. 8τττ.Οττ.8ιΗιτΙ. Οτἰιτ. Μ. 7279.

780... ' Οσυττα, ΒυΟΠΗ. το!. αν. επ.

ΙΜ.. ΑΜ. αυτι..

98. ανσιγωσιν Β1)Ζτ.ι. 83. 69.. Οτἰ9.

797..73Ι.. ] Σανσιχθωσιν 8. απλα.

- οι σῷθαλμσι ήμισυ 191921). 98. μια.

στη). 7819. ' $ήμων τι σσθ. 9.

ΟΠΣ. το!. ] τω. ετ νἱιὶτσἱατυε τι: 8)·τ.

Οκτ. ' ΜτΙ. φωτια στα δωσε. @ταῦτα

μπει: πιο Με ίασετε? αυτ τετρσυιὶετιιυτ

εἰ, Ιτιτ. ασπαιτε ο.

! 84. ὁ Μεση] στη. 87ττ.Οττ.&Ρετ.

- ομματων Β.Βι:|ι.Ι)ΖΕ. 69. Οι·ἰ9.ἰΠ.

"Η". ] :σφθαλμια·ν 9. (ΠΠΣ. κι.

- αυτων] αυτο των σιιματων Β. (οσττττα,

Οττυ.)

- ανιβλεψαν] ] *Μιλ αυτων οι. οφθαλ

μσι ὅ. ΟΠΣ. τε!. 8]ττ.Ηε!.τττ. (αρστιἱ

ειπα συττΙἱ ταυτα Β)·τ.Ρετ.) . σαι. ΒΙ)Ζ

(υτ νἱιὶιττατ) [Δ. Ι. 89. ΜτΙ.. 8τττ.Οττ.8ι

Πάπια. Β_γτ.Ηἱει·. Μετυρτι. '.Π:ιτυ. ΑΜ.

$τα.

Ι. ηγγιααν ΜΗΝΑ. τε!. (βαττ. Ματ α.)

@και Οττ9. Μ. 799... 788'. ¦ υγγιιτιν

Ο. Ιω. 57ττ.Οττ.8ιΡετ. 8)·τ.ΗΕι:τ.

Μετιτρυ.ΜΒ. ΖΕι|:ι. Οτι9.ἰν.Ι8Ι9. "Μιλ

ό |ηασυς ρσετ ηγγιατν (- στη. ατα)

Ο'. [Μπιτ 2].

Ι. ηλθον ΠΤΙ). τσι. (Ματ.) 8_γτ.ΗεΙ.

ΜετιτρΙι. Στα. Οτἰυ.ϋἰ. 72997989. ¦

ηλθιν @ΔΕΙΣ ε. (που υ). 8)·τι·.Οττ.

ΜΒ". 5)·τ.Π.ιι:τ. Οτίυ.ἰν.18Ι". [Ματ

Ζ].

-· τις 2.] 0111. Δ.

·-- Βηθφαγη (Ο.)1)Ν.. 1. ΒοΠΚΜ.8εν

αν Μ.) βαττ. @τα (8]ιτ.Ηι:!.πτε. οτ.)

οφ. Μ. των. τα. ἱν. τι”. του. ι

ΒηθΦαγην 88. Οτἰυ.ἱἰἰ. 7999. 797.. ]

Βηθαφα7η 131999 69. ΚΟΠΗΣ ] Βηδῷ.

2. Μυπτυ!ι. 'Πωσ. ] Βησφαγη Β. Πειτε!.

και Βηθανιαν Ο.. 83· 69. 87τ.Ι:Π0.ττ.|

σουτ". στα. ἱἱἱ. 7299. 786.. 748.. αι

ιεττε. ἱν. 1819.

- εις το ΒΟ(.). 88. σ.ι·.ε!".Ιι. στα·

ἰἰἰ. 7999. Ι :προς το €. ΠΣΠ.Χ. τπτ!.

ντα”. [να στα). ἱἰἰ. 795.. Ν. Η”.

(ντα. Ματ. ετ μια.) (ματια. και Ο).

[Β. 2.α].

- ὁ Ιηιτσυς ΒοΖ(υἱιἰ.)ἶΝ. τοι. Οττ9. ἱἰἱ.

7999. ¦ σαι. ὁ ΠΕ.Ην. (Μα. Η. Η”. ι

ματ μαθητας Μ. ' Ρο" απατα Ν.

- μαθητας Οτἰυ. Π. Η”. ' τω. αυτου

“τα (ιτ:ιι:.νιιΙε.)] των μαθητων αυτσυ

38. 69. ΑΜ. (τω. Ματ.)

2. ττσριυταθι ΒΒΖΙΔ. 88. 89. Οτἰρ. Η.

Η”. | 1ττσριυθητι €. ΟΧΧ. το!.

- κατιναντι 1300219. 99. 69. Οτἰ9. ιν

Ι8Ι'.(Μ8). Ι87-.] :απεναντι 9. Ν. το!.

Οτἰ9. Η. Ι819(σιτ.). Επι... Εσ. τα. 195.

- ευθεια; ΒΟΙ.)Ν. τα!. Οτἰ9.ἱν.Ι8Ι9. ] ευ

θυς Η.. Η στα. α.σ.ο.πλ.|ι. 8ττ.Οι·τ.

ΜεπιρΙι. Οι·ἰυ. ΙΜ. τι. στο. ' Οσυττα.

ναΙΒ. ε[Γ.9'·'· 8:ιττ.Ρετ.8ιΗι:Ι. ΤΙΜ).

ΑΠΣΙ. χΕττ1.

89. 9!. ΜΗ αυτ.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.
έ

ΧΧΙ. 8.

οι ει.αιἱιιι ἱιιτειιἰειἰε ααἰιιο.ιιι ΗΠ

Βιιιααι οι. Ριι11ιιιιι απο οιι: 801"

"το οι ιι.ι:1ι1ιιοιιο πιω. ¦|Ει ιι

οιι" ποια Λαμια ι11:ιετἰι. οι.

οιιο ιιι:ιια ι1οιιιιιιιι Με ορο: Βο

1›οι. οι. οοιιίοοιιπι ι1ιιιιιιιοι οσε.

“Μι” 1·1οο ιιιιιοπι πωπω και

ιιι. “πρωτα” αιιο.:1 ι11οιιιιιι αει

ροτ ρτορ1ιοιαιιι ι1ἰοοιιιοπι. 8 οι.

απο πιο... διο". Βοοο τα ιιιιικ

Βξἔ›αὲι ευρήσετε ὅυον δεδεμένην, και πῶλου μετ' αὐτῆο· λύσαν

1.ιιιι.οο. τα ζήστε" μοι. 8και εάν τα· ὑμῖν εἴπη τι ἐρεῖτε ὅτι ὁ

1:ττ1οπιιιοσντ. . .. . .. Σιιυ Η ., .. .
κυριοι· αυτων χρειαν εχει, ευθυο δε αποο·τελει αυ

·2ζ τοιἔο. 4 τοῦτο δε + ·νέγονεν ΐνα πληρωθῇ το οηθεν δια

τ.- τ τ 5 ο! - κ τ

·Ζω. : του π ο του λε οντα· Βιπατε θ ατι ΣιωνΕ9.62:1ἶ "18 `ριψη λ τ7 ν, ι 777.» υγκ .ρ ,

` ου ο βαο·ι απο του εᾶχεται σοι, προς και|επι€εβη

5 Ι 2 πως επι6 ουον και επι πῶλον υιον υποζυγιου. Πο
| ` Ο ` ` | ` 2 |

ρευθεντεο δε οι μαθηται και ποιησαντεο καθιοτ συνε

ταξεν|| αυτοι-ο δ Ίηιτουο, 7ή|·ναγου τὴν ὅνον και τον

πῶλον, και επέθηκαν ξεπ"|
7. Ματ. [αὐτῶι]

1

Ή

'Πι ο

οι

6

  

2. ευρηιτετε] -αητε Η.

- αγετε ΒΕ). | Φαναγετε 9. ΟΖΝ. το!.

οντα. ιν. 181.'. Βια. Σο. Ρτ. 126. (τω.

Σπα. Μα. 80).

8. εαν στα ἱἱἰ. 7609. ' αν 1).

- τις] στο. Η.

- τι] ααα. ιτοιειται (1. ο. -τι) 1). Βάι

0τία.ιτ.1819. Επι.. Β.Ρτ.126.(τἱ6.Ματ.)

| σπιτια., οτίο.111.760.. Ν. 1986.

- εχει χρειαν 1)..

- καθ. δε 80191.. 161. 8,τ.Βο1. Οτία. ἱἱἱ.

740.. 1'. 18111. 1889. ¦ και ευθ. 1). 88.

“68. 87ττ.01$.ΒΡ.2. 1 ευθυι· Β.ΒΙΙιχ.

1.. 1'. 181-.1886. ¦ :Μήκος 9.

ΟΒΙ( το!. 0,4!. οι. 740. [Μαι 2].

- αποατελιι Ευα.. 69. Μ(αιτοοτέλει)

(Με Με α.) Χωρα. 'Για. Αται.οι1ι1.

.και στα. το". πα. ιν. και. Με.

1669. ] αποο·τελλκι @Νατασα 1.88.

κοπο”. «Πι. ὅτι-τ. Δ.ται.Ζο1ι.

(καιω.)

1. δι] τῶι!. ολου π. Μ. το!. νιιΙα.

Ο!. 8τττ.Ρει.8ι.Βο1. '.Πιε1ι. Απο. 1

οπι. Ο.ΒΖΙ.. Δια. Η”. 8ττ.Οι·ι. Μεαιρ1ι.

Βάι. 0τἰο. ιν. 1819. Πει. 5726.

- δια Βουιι. το!. Οτἰο.ἰιτ. 181.. | υπο

21.. 69. |αι1ι1.Ζαο1ιατιιιιιι α.ο.ἰι. Η”.

5721. ¦ και!. Εοαἰκαι. Βια.

9. πραυς και] οποια. μου” οι 8ττ.0'τι.

διο. (καὶ που Η.) ο Ζαι:1ι. ' Οοιιιτα,

7889. “κτ”. ιι'. 1819187'. 188..

ιίιοοτια. "οπι. και 1). τυποι. (α).ο.ε.

η

3 .

Ι Ο τ

10 ` 1

17"·,·Ιι. Ξι1ι. 1 Οοιιιτο, ΒΟΖ'Ν. 69. το!.

Α9”. Εστ.0%9'·'· Οτι9.19.18μ.187-.188..

5. και επι Μαλον τοπ. 1. εστι'. (111 Ηο1..)

'.Πιο1ι. ακα. ¦ .οπι. "τι 9. (ΠΠΚ. το!.

@αθώοι Ζ. α.) Μεαιρ1ι. Ατιιι. Οτἰο.

ἱτ. 1816. 187.. (τω. Ζαο1ι.)|οιιι. και 69.

- υιον υποζυγιου Βο1)'Ν. το!. νιι18.0ι.

_|ἱ 87ττ. (5ντ.Ηο1.ιιι8.0τ.) (Μειιιρ1ι.)

'Πιο1›. (Βάι.) οτι.. ιν. 187.. 166... (61

οοτιο).¦ υιον υιτοζυγιον 1).. δ.ο.π'.α'.|ι.

Βάι. (οι). Μπι.) Εἰ!. 5799.] υποζυγιου

(ιιιιιιιιιιι) αμα... ο. Οτἰο.ἱἱ1.7986.(ιἱις ἔν

τιοιΝιιΖαο1ι.)ιτ.181ηονουικιιιαιιι Απο.

'νων “Μαιο 1. Οτίο.111.788·. (1ιι Μαιο

απο και" οτι.) ο Μ. (1111610 οτα. #1.)

6. δι] οπι. 1ο'.

- και ιτοιηοαντες Βο(2 ιι! νἱι1.)Ν. το!.

Μαιο”. στο.. 111. 7441.. Η. 1616. 1671.

Ι ιποιηοαν 1). μια. ΤΙΜΗ).

- καθως] καθα ο.

- συνεταξιν 1301). 83.”προαεταξιν επ.

Ζωική. 049.111. 744.. ιν.1616.187..

£ιι... Εο. Ρι·. 126.

7. ηγαγον 1302. ι·ε1. 8ττ.Πο1. Μοαιρ1ι.Οτίο.

111. 74.411. ιν. 181.. 1 ρτιιειιι. και 1). Μια.

87ττ.οτι.8ιΡει. 'Παλι. | (ηγαγεν Β..)

- ιιτ' ΒΒΖΕ. 88. 69. Οτἰο. ιν. 1616.

Η”. Ι :επανω έ. ΟΝΧ. τοι.

- αυτων 13019. ι·εΙ. (αυτια. . Ζ.) νιι18 ικα'.

ειντ.Βι:Ι. Βιιι·.Η1ει·.ι Μοαιρο. τω.. Διακ.

Δια. Οτίο.1ν.1816.(οι1.)1879.¦ αυτον 1).

α.6.ο$!'·2·ο". Οτἰο.ἱιι.1816.(Μ8.)ι αντιο

αυτων τα ἱμ.άτια

0 Ι !| α τ .ι σκ 8 ε ι - .- οτ

επεκαθισεν επανω αυτων. ο δε πλειο-τοτ οχλοι`
Μ τ .- ` ε Ι τ τ- κ Β οι `

εστρωσαν εαυτων τα ιματια ευ τῇ οδοι, αλλοι δε

ἔκοπτον κλάδου: απο τῶν δένδρων, και. ἔστρώυνυου
ο 1' Α ε επ 9 ο 1 ν ο

εν τι, οδῳ. οι δε οχλοι οι προ

οἱ ἀκολουθοῦντεο ἔκραζον λέγονται, (Μαννα τῷ υὶῷ

-Ρ6-.118(117)2ώ. *Δαυείδ,|| ' εύλογημένος ό έρχοἱαενος έν ονοματι κυρίου,

ὁιταυνδι ἔν τοι-ο υψίστοιο.
, Ο Ι ; | η 1 | | Ι

εκ Ιεροσολυμα εο·εισθη πασα η πολι: λεγουσα, Τα·

α·νοντεο αυτον|| και

και ειιτελθόντοι` αὐτοῦ

νοιιιι ΗΜ. ιιιιι.ιιαιιοι.ιιο κι. οοι1οιιο

ευρω· "1ιι-.πι οι οιιΠιιιιι 1ὶΙιιιιιι

οιιοἱιη;ο1ἰιι. ' (τη )Βιιιιι.οο αιι

ιοαι ι1ιοοἱριι11 Βασικα είσαι

Ρτοεοεριι 1111. Ιοοιιο. "οι “Μακ

οτιιιιι. :Διαιτα οι ριι11ιιιιι. οι 1ιι

ροοιιετιιιιι οιιροτ οι: νεαι.ἰπιειιια

Μια. οι ειπα ι166ι1Ρ61° οοι1οτο ίο

οοτιιιιι. ' Ματια". οιπειιι ιιιτοκ

αιτονετιιιιι νοοιιαιειιια οι" 1ιι Μι.

ιι11ἱαιιιοιιι οκοαοοιιιιι τοπιο. οι

κι·οοτιοιιι οι ιιοτιιοοιιιι 1ιι ναι

.θα '0 ιιιτοιυε ιι.ιιιοιιι αιιιιο ιππο

οοι1εοοιιι οι οιι" κεοιιοοιιιιιιιι·

οΙαπιιιοαιιι ι1ἱοειιιοο, Οιικιιιιιι 11110

Πανω. “Μαιου” φα νοιιιιιι·ιιο

ο" 1ιι ιιοιι:ιιιιο ι1οπιιιιι. σκοπια.

“ι 19 (919' 19.) Β'. .πιω

ιιιιτκ.οκει Ηἰοτοοο1τιιιιιαι. εσω

πιοιιι οοι. πιανει” ανια. ι11

', και

83. 69. (νία. Ματ.) (οπι. ι. αυτων ο".

Οτι.) κυρια· οιιΠιιιιι 8]1'.Ρ". 8ιιι·.Ηιετ.8

7. ὶματια] |·ιι.ι1ι1. αυτων €. ΟΖΗΙ.Χ.το1.

να... α.οῷο'. @τι 8)·τ.ΕΠιιτ. Μαιο”.

τω.. Απο. ΜΒ. Βάι. στα. ιν. 1816.

(1879. εαυτιιιν) 17161. Μι12.1°π1.Β.Βιω.Π.

6.ε!"···ο.. Απο.

- και "τικαθ. ιπιινω αυτ.] οπι. 1. 120.

- ε·ιτεκαθιαεν Β(:ΧΔ. 88. 69. ΕΜ5ι1ντ.

8)·τ.Ηι:1. 'Ι'1ιο1:ι. Δτια. στα. 11. 1816.

167.. 1886. Μιάου" .ι.ι.....ι...ιτ-ι- οι

οι:ιιιἱιανἱι Με”, 8)·τι·.Οτι.8ιΡοι. 2Ει.1ι.

κατω 1:|ι. (επ....2). ¦ επικαθηαεν Η.

εκαθιο·εν Η. ικαθηαεν κ. ικαθητο .1).|

Σεπεκαθιοαν Πι. (ιιοιι δι. 8.)οοι1ετο που

τιιιιι νιι18. οι* Μεαιρ1ι. "τεκαθηιταν Ι..

- επανω αυτων .ΒοΗ. (.πανιιι αυτ..2.)

το!. 8_τττ.οτι..8ι:Ηο1. Μοαιρ1ι. τω.. Απο.

0τία. 1ιι. 1816. 187". 1886. ' επανω αυτον

1). !ι.ο.ε.[.#]·.·υ'.|ι. (οιι..α) 8ντ.Ρει. δι".

Η”. 1 ι1οοιιροτ ιαιιιιικινιι1α.ο..(οιιι.Βι1ι.)

8. “αυτων ΒΟΖΝ. το!. στα. 1ιι. 181°.1

αυτον ΒΙΑ. 69.

- απο τ. δενδ. Οτἰο. Η. 187.. 188.. (ἰἱἱ.

746-). 1 ιι: τ. 6. Ν.

- ιατριιιννυον ΒοΖΝ. το!. νιι18. '.

9.16. @τι Τ1ιώ.1εστρωααν Π. ο.ε.Ι|".

(Μαι ο) Μοαιρ1ι. 0τἰο.ἰν. 1879. (ωτα-ων

τα. Δ).

 

4. αιιι.οιιι οοιιιιιι οι. 1 ιιι11ι·αρ1οτοιιιτ οι. 1

ο. ιι·ιαιικιιοιιιο κοι:1οιικ οι. ι 111ιι.ιιιι Δια. 1ιι πιο. 1

7. κιιροτ οοκ Οι. 1 9. οι" "πιο 1ιι ιιοιι·ιιιιο Οι.

]

.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

 

 

. οια 12 ο

.Μοκ.ιιιι6-η. α

.ι . και.. ααα. η.

ο

16 καὶ

3'' °|δ

· __ ·π·ροφήτηι· Ίηιτοῦο,|| ο

Ίηαοῦο λέγει αὐτοΐο, Ναί.
β . | Ι ` , Ι

εκ ατοματος Ματια» και θηλαζοντων κατηρτισω

ἔστιν οδτοι·; Η οι δε ὅχλοι ἔλεγου, Οδό. ἐστιν ξὁ

2Ναζαρἑθ|| τῆο Γαλιλαίαο.

Υ Καὶ εὶο·ῆλθεν* Ίησοῦο εἱο το ὶερόν*, καὶ ἐξέβαλευ

· :Πει- Π936·46- ττάνται· τῶι· πωλοῦνται· καὶ αγοράζονται· οἔν τῷ ἱερῷ,

κ λ

απο

ὲω[ωοοωϋ] καὶ τὰ' τραιτέζαι` του κολλυβιστῶν κατιἔο·τρεψεν, καὶ

ται· καθιἔδραι· τῶν ττωλούντων τα; περιο·τερ

λέγει αὐτοῖο, Γἔγραπται, "Ο οἶκοἔ; |ι.ι.ου οὶιιος προα

Ί ευχῆς :ιληθήσεται· ὑμεΐο δε ά

: λαιου λ·›7ιτ·ι·ιῖιυ.π Η καὶ προο·ῆλθον αὐτῷ τυ λοὶ καὶ

φ χιολοὶ ἐν τῷ ἱερῷ. καὶ ἐθεριἱπευο·εν αιῖτούι·. 5 ἱδόντεο

δε οἱ άρχιερεΐο καὶ οἱ γραμματέα τα θαυμάσια δι ἐποί·

ηο·εν, καὶ του9 παῖδαι· .τουο" κραζουταο ἐν τῷ αρα”

καὶ λέγουται·, .Ωο·αυνα τῷ υὶῷ ΦΔαυείδ

ΜΜΜ αὐτῷ, ·Ακούειο τί οιἶτοι λέγουσιν; 6 δε

ουδέποτε ανἔγνωτε οτι

#3

Ρ

..πω-"Μ_Μ$_ αΐνου; 17ΐκαὶ καταλιστιὶιν αὐτῶι` ἐξῆλθεν ἔξω τῆ9

' ε πόλεωο εὶκ Βηθαυίαν, καὶ ·ι7ὐλίσθη ἐκεῖ.

(19.

8 ` 3 ο- || ι

αυτον ποιειτε στη·

ηγανακτησαν,

οοιιιι, @Με οιιι Νο? '' Ρο ο!"

“απο Μαιο". Βια κει απο

ιποροοιο ο Νοαατοιο θοϋικοαο.

'ΟΨΗ Ετ. ἰιιιτονἱι Ιεοακ ιο

ιοαιρΙαιο ἀεὶ. οι. οικω οαιιιοο

νεπαοιιυοο οι οιιιοιποο ἱιι ιοιιιριο,

οι πωπω οιιιααιοΙιιι·ἰοταοι οι

οοιιιοι:Ιτοο "πωπω". οοιιιαιοκκ

"απο, ” οι ακα οἰο, Βοήριιιια

ο", Μαιου απο. @απο στο·

Ποια: νοοοοιιοτ: νου "απο ίο

οἰοιἰο "Μαι οροΙαοοοαι Μιτο

ιιιιιιι. Ν Ο”. Η» Βι κοοοεοοι·ιιοι

κα απο @και οι οΙοιιιἰἱ ιι: "επι

ρΙο, οι οκοανιι οσο. Η θα” λ”

ι1οιιιοο οιιιοαι ρτὶιιοἰροο οποτ

ιὶοιιιαι οι που” ιιιἰτιιοΗἱκ

ιιιικο Γοοἰι., οι οποιοι οΙιιιιικοιοο

ία απορω οι δἰοοοιοι, Οοοπιιιι

βΠο Βουτιά. Μεεωι αυτι " οι

οϋιοταιπ οι. ΑΜΒ ααα! ἰοιἱ αἰ

οιιιιι ? Ιοοιικ ιιιιιοαι και Με

υιἰοαο: "ποιου-.αι |οι;ἱοιἰο ουκ

οκ στο ιιιίοοιιααι οι “Μαιου”.

ροτι“οουιιἰ Μπάσα? " 0.3” Ε:

τοΙἰοι.ἰι ΗΜ ικα ίοτ” απο οι

νἱιοιοιιι ω ΒοιΜ.οιο.αι, ὶοὶαιιο

Με

18 καὶ

 

  

3 .- οἱ ακολ.] στα. οἱ Δ.

- - οκραζον0τίο.ἱἰ.583°.¦(ικραιταν1)?)'ικ

) › ραξαν Ι.. Οτἰο.ἱν. Η”. (οιιι.λιγοντις).
.και -- Μαννα διο] οιιιιανα 1)'. ιιὶοανα Ια.

· . - κα θα] και!. οι ομοια και απ οικοτ

. .απο @οι αιιιΙιἰ, οι ΒιιιιιΙοοιιοι οι Ιουδα

Βοιιι 1)οοιιι, 'πορτα οιιιιιο οσοι! Ηδο

τιιοι. Βγτ.οτι.

Η. οἱ δι οχλοιΒΟΝ. κι. νωΒ._ω°·.ω·-)·

. ". 0τία. ιν. Ι80°.1οἱδι πολλοι 1).α.δ.ο.ο.

[Α. | πολλοι δε Ι.(·πολλοι Οτἰο.ἱἱἰ.747-.)

·- ολιγον νωπ.Πτ-··ψυ-ιι. Οτίο.ἰϋ.74Ρ.

- δν. 130€. | ακου Ι). α.ο.ο.ο. Η και!. ότι Η.

"δ-πε - ο ·κροοητης Ιηαους ΒΙ). Μοαιρὶι. 'Για.

Απο. 0,49. ιν. Η”. Ι η". 6 ·ιτροφ. ια.

. ΟΠΠ(ιἱο) το!. (Ι.κιι.)8)ιττ. απο. Οτἰς.

ϋἰ. 747·.ἰν.180°.(Χῇ ρι·οίοιιιο.) ι !ηοους

κροο. Δ (οαι. Ιηαους ο).

- ο απο] στο. ο ΒΔ.

- Ναξαριθ ΒιΒιΙ_υ.ΕΙα.ΟΠΣΕΒΧΜΠν.

(Βου.) Μαιο”. ΤΙΜΜ: Ναζαριτ 88.3.

ΒοΒι:|ι.|.. 1.33. 69. Εοί.ἱδοΓ. ιι.ο. οι·ἰο.

ἱἱἱ. 744.. 747.. ιν. Νο.. 18”. (Χωιἰ

(σαι. ο απο) ο.) | Ναζαραθ Δ. | Ναξο

°'Ρ",": Γαλ. (οἰο) Η.

 

  

Η. ιιιτηλθιν] ειαιλθων ο.

- Ιηοους] το”. ο 9. ΒΧ. το!. Οτἰο.

ἰἱἱ. 748..! σαι. Β.Βιζυ.()ΣΔΕΗΜ. στα.

ἱἱἰ. 7504. Η. μια. 18”.

- ὶι.ρον] οδο. '|°του θεου ια. ΟΏΝ. το!.

(Επι.) 8,". Οτίο. ἰἰἱ. 748°. 749.. 750".

'στο. ΒΕ. 33. ὁ. Μοαιρο. 'Παρ. Απο.

και. 049.”. και. οι". Πει. πα.

- ιΞιβαλιν] ωο. ο ιοαιρΙο 13ο 5γτ.Οι·ι.

(οι πιο: ιν η.» Ώροι).

13. ο οικος ως. οι. 755.. ιν. 1803. Η”. |

οαι. ο 1)..

- κληθηοεται και. οιιιιιἰοιιιι @πωπω

8,τ.Οτι.

- αυτον οποια. 33.31 οἱο Β.

-- ·ιτοιιιτι ΒΕ. Μοτο”. απο. Οι·ἰιι.ἰν.

180". Η". Ενα. Β.Ε. ΜΠΕΙ :ιποιησατε

'Ξ. 0.0”. και. (πιποιηκατκ Ι..Ϊιιοι. Τι'.

Η. οτα. οι. 7524. 755-. νἱιὶ. Ματ. αἱ.

17.) ΣΑΒ. Ήιιιο. Απο. Ιι·ιιι.229. Πι!.

714.'. (νἱδ. Πιο. οὐκ. 46). αιιιο αυτον Η.

Η. τυφλα και χωλοι 11131. 1. 33. 89. 8”.

Έκι. Μαιο”. Απο. .Βια 0.-ι9.ιι1.755.=

(τυο. και κωιροι 878.013.. τυο. κ.· κωοοι

κ. χωλοι Βϊτ.Βιοτ.) ¦ χιιιλ. και τυφλ.

ΩΝΔΕεοακΜευντ. Βγι·.Ηι:Ι. 'Πιερ.

- ιν τιμ ὶιριμ 0.49. ϋἰ. 75%. Ι σαι. 69. ο.

Η. αρχιερεις και οἱ γραμματεις Οτἰ9.ἱἰἱ.

755... ¦ γραμμ. και οἱ αρχιερ. 69. 8.”.

ο". (σαι. οἱ απ" γραμμ. Η).

- ιποιηοιν] πιω. .ποια α.ο.ο.|ω"Φω.λ.

οτι!. οι. 755... (Οοιιιτιι, ΥΜΕ. κιτ.)

Η. τους κραζοντας ΒΒΝΙα. | .0111. τους

9. Ο. τοι. Οι·ἰυ. ιι. 583...

- ιδιοαννα] οαοανα Β.. ιιδαανα 1).

- Μαι] ζητήοιις δι ιτότιρον ταἰιτόν ἔστιν

οῖκος Δαυίδ. καὶ υἰι)ς Δαυιδ· καὶ ιἰ μι)

ταυτόν ιατιν. ἡμαρτηται το κατα Ματ

θαῖον γραφικιΐις· ὅμιλον ἔχειν ήτοι δις

τῷ οἱκφ Δαυίδ. ῆτοι τῷ υἱοῖ Δαυίδ.

Οτἰο. Η. 383.. (φα ἱροο υἰῷ ἰιι αποφ"

Ιοι:ο Πι Οοι·ιιαι. Μακ). ϋἰ. 7573.

16. ιιπαν αρωμα (Ματ 33). | :Μιτου

ε. ΟΝ. το.

- ακουιις] οποια. ουκ ΕΠ. ΒΡΩ".

Μοιιη›ιι. ' Οοιιιτιι, [ται. 240. Οτίο.ϋ.

θα”. Μ. 756..

- λιγα] “την Κ. νωε.οι. δ.ο.εα!'.|ι.

(00ιπτα. Δια.)

- αυτοις 0τίο.ἰἰ. ¦ αυτιμ Β.στ.

- οτι ΒΩΝ. Ι. το!. νιιὶΕ. ο._/ἱς'·'· επι'.

Μοαιρο.Δι·ιο. ΟΙιτι.105. Οι·ἰο.ἰἱ.583°.

ἰἰἱ. 7603· Βια. ια Ρο. 37.. ' σαι. 1). Ισα.

_σωτι. και.. Πι!. 'ΗΡ.

Π. κατιιλιπων ΙΒΝ. Ι. (Μαι 33). 69. Οι

Η8ινοΓο. Οι·ἰ9.ἰἱἰ.ἴ57-.759°. | κατα

λιιιτων 0ΒΜΕ.ΕΧΜΠ.

- ηυλισθη ΒΟ'ΏΝ. το!. | ηυλισθηοαν

Ο.. (υλιοεν Δ. οἰο). (οι απο”. Μι.

Οτι.)

- ικιι] σαι. Ο..

  

11. Ροριι

απο: οι. ¦ «και οι.

Η οιιιοπι διοοιιαΜ. (Η. | Η. “Η οι

'79





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧΙ. 18.

πωπω”. ι
ΗΠΑ. Μ

1.88. 69.

ΗΟΜΜ(1').

18. πρωῖας

- 1·ιταναγαγι¦ιν

11 ιι '
19. ου μηπτι

1! τ

. "111πτ.ιι:ι9-αι.

19 `

σεν, και

οιε

σκ

Με' π

'1 “και” ατα). β

πιο οοι ι-8.

Η

απ Π | '

. χρημα έπαινο (7 στον ·

ειπεν αυτοις, Αμην λογω υμιν,
` '- , Ι ` το Η | ο Κ

μη διακριθητε, ου μονον το του συκηι· ποιησετε, αλλα
6 το . Ι ,ο ο! ` ι ο

καν πρ ορει τουτερ ειπητε, Αρθητι και βληθητι εκ

`ν θάλασσαν ε Ισεται· 22 καὶ πάντα ὅσα

ι) | › 7 η , |
' 4- .

αὶτηση·τε εν τη προσευχ·ρ πιστευοντεο, λημψεσθε.
, .- ` ..ο123 28 ι'καὶ τέλθόν·τοι· αυτου|| εις το ὶερον προσηλ

θον6 αὐτῷ διδάσκοντι οἱ αρχιερεΐο καὶ οἱ πρεσβύτεροι

τοῦ λαοῦ λέγοντεο. Έν ποία ἐξουσία ταῦτα ποιεῖ”

καὶ τίι· σοι ἔδωκεν τὴν εξουσίαν ταύτην;

θεὶι· δε 6 Ίησους εἶπεν αὐτῶι'. 'Βρωτήσω ύματ κάνω

122 18 8 Πρωὶ.|| δε επανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνα·

ἱδιὶ›ν συκῆν μίαν επὶ τῆι· ὁδοῦ, ῆλθεν επ'
, | ` 'δ` Φ ' ' Α ' ` |λλ Ι ·

αυτην, και ου εν ευρεν εν αυτΏ ει μη Φυ α μονον

καὶ λέγει αὐτῇ. Μηκἔτι έκ σοῦ καρποτ γένηται.|Ι εἱτ

' Α Α Α 20

τον αιωνα. καὶ ἐξηραίνθρ παραχρι?μα ή συκη. 8καὶ

, · δ .

ιδοντες οι μαθηταὶ εθαυμασαν λεγοντεο, Παπ· παρα
, -

1ησουτ

εαν εχητε πίστιν καὶ

·- 21 'Αποκριθεὶτ δε ὁ
#Α

24 αποκρι
`

1. Μι·ιπε πικαπ τιινοτιοπι ἱπ

οΜτ.πιοιπ ειιιιτιιι., "οι νιιὶεπιι

6ι:1ατοοτοιπ αποφ οσοι” ι·ιππι

"και Μ ιιιιτπ.ιει πἱπἰ1ἱπνοπιιιπ

6ο. πιεί ίο1ιιι ιαπιιιιπ. Βι πιτ. 1111.

Νπιποιιο.ιπ οκ ιο πικαπ παε

οιι.ιιιτ ιπ εοιπρἱιετπαιπ. 16: πτε

ίαι:τ.α αει ι:οπιἱπιιο 6ι:ιιΙπιια.

"Ετ νὶι1οπι.ο.π ι1ἱοι:ἰρα1ἱ ιπιταιἱ

παπι ι1ἰοοπτοο. (1110111060 απι

τἱπιιο ατα" ? "1"Μ·) Χειροπ

ι1οπο πικαπ Και” οι: 61ο. Αιποπ

αίσιο Με.. οι 1ιιι1ιιιοτἰιἰι 6ι1οπι

οι ποπ 1ιποοὶι.”ετἱ:ἰο. ποπ οο1ιιπι

6ο 6οιιΙπω 1'ιιι:ἰειἱιι. εει1 οι ιι

πιοπιι παπι ι1ἱ:ιοτιι.ἰο, '.1'οΠιι οι

πιστα ιο ἱπ παπα. 11ο:: ΜΜΜ»

οι οιππιιι οιιιιοι:υιποαο ροι.ἰοτἰιἰο

ιπ οταιἰοπο οι·οι1οπαιε, παππο

Η..

8 εαν||

2η."·1)Ετ. παπι νικήσω: ἰπ

ιειπρ1ι.ιπι, ιια:ειιοοι·ιιπι ιιι1 6ι1ιπ

ι1οοεπιοιπ ρτιποἰρω ιαι:οτι1οιιιπι

οι :σωστα ροριι11 ι11ι:οπιιιο. Ιπ

απο ροιοοιιιιο ποια: Γιαπ? οι

ποιο πιο @Με παπι: μοτοπο

ι.οπι? 3' Ποεροπι1οπι “απο απο.

ΠΠ., 1πωττος·α1›ο νου οι οφ

 

18. πρωι Β.81Ιυ.1).| 1: πριιιιας 9. ΟΝ. τοι.

- ε·ιταναγων Β.ΟΝ. το!. 11ιι18. [ρω

6_τττ.1λοι.8ιΠο1. Μοαιρ1ι. Ατιπ. .Βια

οτί!. ἱϋ. 75711. (75911). | επαναγαγων

. Β.Βολ.1...]παραγων 1). (1.618.) @και

ΠῖΙ.714°.(1:ἰατ 83). 'οω. ο 1ηοους Μ. α.ι:.

19. επ' αυτην στίς. ἱἱἱ.757°.ι επ' αυτης 16.

- μονον] ιιι1ι1. οι [πια]1ει11:1ι [1]11π[πι]

ι1οιπιπαπ α.

- μηιιιτι] οποιο. ου Β.Βιιυ.ΒΙο.1.. ]

απο". (31). τα στο. ἰἱἰ. Η". 7606*

7616. Ρειτ·. ΑΙ”. αρ. Βοοι1ι.ἱν. 27.

έ :ο σου] εξου 1).

- προσωπα] Μ ή "το Η.

20. ἡ σου) .1688. _|ἶ επι-τ. Οτίο.ἱἱἱ. ?58%

760'. ¦ οπι. να!! 6.ι:.ε.#'·,·ς··.·|ι.Ι. (Με:

οι). 11 οπι. ἡ 13.. (ηουχι, 1)..)

21. το της] τον της Ο.

- ποιτιοε·τε] ·σητε Η.

- :αν 0τία.758',. ' και 1). (6116. εαν

ροοι τουτφ).

- γενησεται] οποιο. και 11. ' οι1ι1. νο1ιἱο

πιο. 8ντ.Οττ.

22. ιαν (11.21. 69. ΒΡΟΚΜ8ν. ΟΙουι.807.

ως. ἰ1ἰ.759". ' Σαν 9. Β!. 1ο. 888.

' ΕΠΙ. 069.111. 757). | οπι. 1).

- αιτησητι] -οησθαι 13.

211. ιλθοντος αυτου Β01)11. 1. 86. 69.

οτιο. 111. 7646. 810". | Σελθοντι αυτιρ

9. Β. το!. ' ιιοιλθοντι αυτοι Κ.

-- προοηλθον] -θαν 88.

- διδασκοντι νιι18. _|:Γ.9'. Οτίο. 111.

76411. 81011. ' οπι. (ΕΔΩ.) @ποτε

- οι 2·] οπι. Δ.

24. και τις Β1)Ζ. το!. 0,49. ἱἰἱ. 765'. 711”.

Επι. ἱπ :Ρα-15). ¦ η τις 0. π'.9=. (νἱι1.

Σπα. Πι. 2.)

- αποκριθιις δι Β(1Π. το!. _/".ο..(ποπ ο).

8ττ.Ε1ι:1. ' οπι. δι 21... απο.) Μοιπρπ.

[8νττ.Οτι.8ιΡει. Απο. .ι1Ξιπ.] ·

-- ερωτηοω ΒΟΖ. το!. ως. ιν. 18011. ι

ε·ιτεροιτηοω 1).

- λογον ένα Β2. τα. ' ἱνα λογου Ο1)Γ.

Σπιτι. ο"... ὶν. 1801'. (νἰι1. Ματ. 81. 29.

οι Πιο. πιο 2.)

- ὁν Οτίο.ἱν.180°.Ιοια. 1).. (ο.ιἰ.ε!'.|ι.)

Ι 6 1..

- κανει 211. Οτ·ίο. Η. 1801.. ι και εγω 86. 69.

- υμιν οριο] φαι υμιν 88.

25. το 1ιναν. 1102. 68. Οτίο. ιν. 180". ]

'0111. το 9. 1). το!. @16. Πιο.) (του

1ιιιαν. 1.)

- διιλογιζοντο] παρελογ. Ο.

- ιν ΒΖΙ.. :18. (Μ ἱπίτιι Πτι. 1180.. πιο.)

Η”. 8_τττ.οτι.διΡ61.. ' :παρ' 9. 00.

το!. 8]τ.Ηι:1.

- ὶαυτοις] αυτοις 11. (ποπ Ζ Μ οι.)

·- ἡμιν] υμιν Η.

- ουν 13.02 το!. νωε.ι-απο-ει:εω.

Οττ.8ιΗι:1. Μειπρ1ι. Απο. ΣΕΦ. ' οω.

ΙΧ... α.ο.εά". 8)·τ..1)ιιι. σου. ιν. 1306.

··- ουκ ιπιιττιυοατι] ου πιστευετε Η. &.ο.

26. ώς προοπτην εχουσιν τον 1ωαννην

ποπ. οι. επ.οπ.ιι1>ιι.' απο..) ι

: εχ. τ. 1ιοαν. ὡς προφητην Ξ. 1). το!.

(Ειπε.) 87ι·.11ο1. (Μεπιρ1ι.) Ατιπ. [Μις]

οπι. 69. ὁς Κ. Η ιχουοιν] ειχον 1.

νιι18.α. α.αμφ).92.1ι. 5_τττ.οτι.8ιΡει.

Ατιπ. ι:ι1ι1. Ι Οοπ1:τιι, Δυο. “που 8)·τ.

Πο!. Μοαιρ1ι. Δται.Ζο1ι. μια.)

27. ιιπον] ειπαν 0.

- αυτος] σου” α.ο.ο._π.·.·λ. ε).Π.(.1τι..Βο

Ρ". (0οπιτα. νιι!ς. Ιι.|:9Μ· 8γτ.Ηκ:1.)

- λιγιιι υμιν νιι18. οτι 8711101. | υμιν

λιγω Δ. 69. Μ. 6.ι:.ε.(|)Μη·.·|ι. Οτἰο.

ϋἰ. 7646. 769-··1°

28. οι απ. 69. Ευα. ἱπ 1'.ιιο. (πρ. να 166).

(Οοιπτα, Οτἰς. 111. 790..)

-- ανθρωπος] πιω. τις ΟΛ. 1. 38. 69.

ΕΜΠ. νιι18.(."Ι. (Ειπα.) ὅτι-τ. Ατπι.

Οτίο. πι. 7866. Σια. ίπ [πιο. ΠΠ. 7166.

φωσ.. ΒουΖΒ.τοΙ. Δια. 9.. .απο Οτἰς.

πι. 770'. (οι:.) 776...

- τεκνα δυο (:1)2.το1. Οτίο.ϋ1.770-.774°.

786°.Ειιι.ἱπ 1.πο.]ιδυο τιιι·ναΒ.1.ιιιι..ΗΠ.

- και προοιιλθ. 1501). τά. (μια.) εαπ.

ἰιι Ευα. ' οπι. 8_γτ.Οττ.. ¦ οπι. και 21.. ο.

111οιπρ1ι. Οτἰο. 111. 770€

- εν τῳ αμπελωνι ναι8. πλω. | εις

τον αμπιλιιινα 1.). α.6.ι:.ε_βοι.|ι. (το

1)..) Η* πιω. μου 9. 13 0,2. ΠΠ. νιι1ε.

σ.ς'·'. Οτἰς. 111. 7706. (ειναι.) Εν... ίιι

Πιο. | οπι. Ο.1)1.Δ. 1. 86. ΚΜ. σου):

_ύ"···Ιι. ερτ. δι·τ.Ηἰιιτ. Η. Απο.

@01. 0,49. πι. 770.. (απ.)

29. 6 οι αποκριθιις] 0111. @που

- ου θιλιιτ ὑοτιρον δι μιταμιληθιις

Ο1)Ζ. το!. 1.ιιιι. 8)·ττ. Ειπα. Πι [πιο.

@ο πρώτος] ιῖπιν. ου θέλω· ιάλλ. ὅστι

ρόν ποτε ἐπὶ ουντιλιία μιταμιληθιις

 

Ή. 611211 616 οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

λόγον ἔνα, δν εαν εἴπητέ μοι, κοἱγω ὑμῖν ερω έν ποίοι

εξουσία ταῦτα ποια). 25% βάπτισμα .τν ,Ιωάννου

πόθεν δν; ἐξ ουρανοί), δ) ἐξ ανθρώπων; οἱ δε διελο

γίζοντο Σἐν|| ἔαυτοῖι· λέγοντει·, .Βαν εἴπωμεν, 'Εξ ου

ρανοῦ, έρεῖ ἡμῖν, Δια τί οι” οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ ;

26 εαν δε εἴπωμεν, 'Εξ ανθρωπων, ιροβούμεθα τὸν

ὅχλον· πάντει· γαρ Φὡι· προιρήτην ἔχουσιντὸν ,Ιωάν

νην.|| 27και αποκριθέντει· τῷ Ίησοῦ εῖπον, ουκ οἴ

δαμεν. ,Έφη αὐτοῖι· και αυτό:·, οὐδὲ εγω λέγω ὑμῖν

ἔν ποία εξουσία ταῦτα ποιιῖ›. 28$Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ;

ἄνθρωποι· εἶχεν τέκνα δύο, καὶ προσελθων τῷ πρώτιρ

εἶπεν, Τέκνον, δπαγε σήμερον ιἔργάζου ἐν τῷ αμπε

λιῖ›νι*. 29 ὁ δὲ ιὶποκριθεἱι· εἶπεν, Ου θέλω· ἴ.ΐστερον δὲ

μεταμεληθεῖι· άπῆλθεν. 80 Σπροσελθων δἔ|| τω δευτἔριρ

|

πππιπ οπτιποποιπ. πικαπ ε! ι!!κ

ειπα τπΠι!. πι παο νο!πε ι!ιππιπ

ὶπ απο. ροιπειπιπ παπι: απο.

25Βιιρι.ἱειπαπι Ιο!ιπππἰε. ππι!π

πιο” π παπ!ο, απ πΧ !ιοπαπΠιαε?

Α: Π!! ποι:!ιπ!πιπι. !πιπτ επ ι!!

πππιπε, ” 8! ι!πιπτὶποπε. Η πππ!ο.

ι!!ππι Μπα. @απο απο ποπ

πτοι!!ι!!.πι!ε ΠΠ? εἰ παιπιπ παπα

ιπαε Εκ !ιοπιἱπΠταε, ι!πιπιππε

ται·οιαπ: οιπποε παπα πποππι

Ιο!ιπππππ εἰπαι ρι·ορ!ιπι.πιπ.

"Ετ τπεροπι!ππιππ Ιπεα δικο

τππι, Νπεπ!πιαε. ΑΠ: Π!ἱε οι.

ἱρεπ. Ποπ παο ι!ἱπο τωρα ἱπ ηπα.

ροιπει.ππο παπι: Γππὶαπι. "ων "Η

Ωπἱι! παταω νο!›ἰπ ν!ι!πιαι·?

Ποιπο !ιποποπι ι!αι›ε ί!!!οε. οι.

πι:ι:πι.!πππ πι! ρτἰιπαιπ ι!!κἰι.. ΓΠ!.

νπι!π !ιοι!ἱπ ορπτπτπ ἱπ νἱπππ

ακα. '8 Με παιπιπ τπεροπι.!ππε

πιτ.. Νο!ο; ροειππ πωπω ρπππἱ

!.ππιἱπ πιοι.πε, Μπα. Μ Αποπ

ι!οπε ππιπιπ πι! π!ι.πταπ1 ι!!:ιἰι.

 

7! 2 εἶπεν ,ὡο:αιἰτωι·. ὁ δὲ αποκριθεἱι·|εῖπεν,π 'Εγω, κυριε· 2':'ΕΣΠ·,0%"ΒΕ καὶ ουκ απηλθεν. 81 τα· εκ των δυο ἐποίησεν το θέλημα " (Με επι πωπω που Μπα·

'- .- ι · ν ι κ 2 .. ν 7 ο .. . ιπι.ιαπ ραι.τ!ε7 !)ιπαπι. Νονιεει

του πατροι·, λεγουσιν, Ο υ0'7'ερθ9. λεγει αυτοιε· Ο ιππε. Βιι:π.Π!ιε 1ιιεπε, Δπιππ

ικα τῷ επιμένω τῷ πατρί. οὐ θέλω, ροπι κυρα 1)). | ου θελω· ἰιστερον μετα- ιἱππαι; πι ρ!πε πἰι Γπ!”π!!ἰπεο προπι!ππιππ1.

ήλθιν εἰς τὸν αμπελώνα στα. Η!. 770€ μιληθιις Β.Βιἰ_ι|. (69). Τά... 8γτ.Πἱπτ. απατα ρπιίππ!πεο οιππἰπ ποπ ρο!!!πππ

ὶπ οοιπιπ. νἰι!. οι. Πι. 3719.) “ Ετ απο· Μπιπρ!ι. Αι·ιπ. Βια. α.πι. “Μπραν δε ιπιπ."-“ !)ππἰιιαπ ποπ πἰι πο!αἰεεπ επι!

κ Παπ ππιπιπ !Πἱοι·πιπ ρπτο.!.ιο!π ποτπιπ Β.Βι.·ὶ'ι. 69). ποπ πρι-επ. Ποπ πιατα πα!ρππι Ιππ

πα! ἰπ ν!ππιαπ ιπἱιιππιπτ. ιιαοτπιπ παπι· - απηλθιν] πιἱιἱ.εις-τον αμπιλωνα 8". ι!π!!ιπι!ε πει. παπι. ἱπ Μπι! πτιιι. ι!ἱΠἱι:α!

ξ· πωπω ποπιτπι!ἰκΠ ραπ-ι, πι ροειππ Πἰπτ. απο πι: παπι. Ποπ πρωι· πι: Με... ιιι!

Ε- ροππ!επιπτ. ιιαππι!ο π!!ι!! 'πικαπ π! 3!. δυο] (δυω ΙΡ). πι!ι!. αι νο!›ἰε νἱι!πιπι· οραπ παπι! ρτιιπππριαιπ πει πο!πΠ επι!

ἶ ροοπἱιππιἱπ; Παπ· πωπω ρο!!!πἰιαπ πει. ενι-πα. παπι πι: ποπ ροιπτπτ, ποπ Πι. Η πο

' πιατα “παπι ρτοπιΠιππε ματ! ποπ "Με - ιποιηοιν] ρω: πατρος 1). ππἰπι ππι:πεπἱι.πιἰε Μοτο. εἰππ ι:ταπ!πο

απατα." Ιτετι. 280. “Με”. πως", η." - λιγουιτιν] μια πυτω π. Ο. τπ!. να”. νο!ππιπιἱε οπιππι!ἱιατ. Ει !π πιπεροπ

, Πιιτπιπ πο οι! στα” "απανω-π, πι Ρω- Ε'Ι. (Σπα.) 87ττ. Ειι.π.!π Σαι:. ' οιπ. εἰοπο ιιαἱι!π!11 Ρ!ιπι·ἰεπποταιπ ιιαππι!ιαπ

ροεπἰιππιἰππι πιπππι!αιαι, πο παταω" Β.Βιζυ.ΒΙι.·.ΒΣ. 33.89. Απι.(αρ.1Ποπ!ιπι πει ππππεπἱιπε ρτορ!ιπιἱαπ. Ναι:: ἱπν!ι!

?τ ρποίππιπε επ." ΠΠ. Με!. ((80 οιπ. Η, Τἰοπ!ι.) παπα. Το(.9'.Μπαιρπ.Ατιπ. Μπα. ποπ!!ιππιπτ πα!. οποεπαιπε οι:

ἐξ 6.π.υ..Ιι.!πι ροειππ α=#·'.)μγω ευρω· “Η ΑΜΠ. “λέγουσιν” ..ὁ Ίησους ρτοπιπτἰι πο!ππιπι!. μια: επΠὶππι ιΠἱπε. ο!›πι!!ππε

..4

ουκ Β. Μπιπρ!ι. 8›π·.Ηἰπτ. Βάι. α.ιιι.

δπαγω κυριε· και ουκ 69. Το!... ΑΜ.

33. απηλθιν] πιω. εις τον αμπελωνα 1).

Οτίο. Π!. 7713." Σππ!αππππ. πα! ραιαι

παω ὶπ ποι!.!πο απο παπα πει @πρεπει

ι!π!'αὶεοπ.

ρτοίπειποππ. Ποπ: ποπ οί!ὶπἱππε ἱπ παπ

ροτπ; ιιιι!π Πι!πε πο!π 5αει.Πἰποι." πει.

7!7-8 (νἱι!. οιππίπ παπι: πο !ιοι: !ι›πο

- πατρος] πιω. αυτου ν.

- .η οιπ. Δ.

- ἰιστιρος Β. 8υτ.Πἱπι·. Μπομπ!. Απο.

(Σπα.) 8επ.οτι. (ν!ι!. στα. παρτυ)!

Οοπιτπ. ΒΟΖ. το!. πωπω,...

30. προαιλθων δι Β1)ΖΣ. !. 33. ο!). νπ!8.

ι!ἰεριιιπι). “ Εκ Π!! ιΠπαπι. πωπω...

8πἱππι!αιπ πει ἰπ νπι·!ε πκπιπρ!πι·Π›πε

ποπ !ιπ!›πι·ὶ ..ωπαπω, επι! μπαινω. ιι!.

(α.δ.π.ι·)$(#1»!·.·Ι. 8ρτ.Πἰπτ.Μππιρ!ι.

(Απρ.) | :και προσελθων €. 0. το!. λ.

8]τι·.Ρει.8ιΠι:!. (και ιππιπιπ οιπ. προο

ελθων ΒΡΩ”. Μια.)

- διυτεριρ 1302!. Ι. 33. Με”. Μπιπρπ.

(δ διύτιρος ιῖπι μέν, οτα). Π!. 770° ἱπ

Οοιπιπ. ιῖπιν ὁ δεύτερος υἱός 7868.) '

ὅτεριρ Ο.ΠΧΔ 69. ΕΓ(ΞΗ.ΚΠ. Σπιι.

8,77'. ΑΠΣΙ. ΦΠ!. ΕΜΠ!! Σππ. (προσ

ῆλθιν ὁ πατήρ τα? ὶτἱριρ Οτίρ.Πἰ. 770€.)

- εγω κυριε· και ουκ (:(1))Σ. κι!. Ι.πιι.

(πο. ι!οπαππ πι ποπ). @τα α'Ει!ι.πι!.

Οι·ἰρ. Πἰ. 7704). (77!.). ?86% Εκ... ἰπ

Σπα. (Οτίρ. Ικα. ΠΠ.) ! (πι!ι!. Η"...

/ΕτΠ.α.ιπ. “ πονἰπεἰιπππ" Απ. Για Για.

α.δ.π=π'°'·ρ'.|ι.Ι. | ιοχατος 1). 59. ἐν

τιμ εὺαγγιλίιρ τον ποιηοαντα το θέλημα

τοῦ πατρος εῖπιν, ὁ ίιτχατος Ηἰρρ.,

1°τπι;. ρ. 30. πανιρον ὅτι ὁ απο... ού

θέλω. και Πατιρον μεταμεληθεἱς, καὶ

ιἱπιλθων. και ὶργαοαμενος εἰς τὸν αμ

πιλιῖινα. εποίησε το θέλημα τοῦ πατρός

τιμ ἔργα'. Οτἰ9. ἱἱἰ. ΤΤ . "Ι.)ιππι!π

Παπ 1'!ιπτἰεπποι·πτπ τπεροπεἰι› ααα! ιπο

ιπππιἰ πορεια. ιιπππτππι!αιπ πει. Όἱπαπι

ι·ο!ππιπιἰ Ρούσσο ο!›πι!ἱεεπ. Ποπ τπ

τππι ι·πιἰο ποπ ρπιἰιπτ. πι επππ!πιπ ρισ

ίπεεἰο ιππι·!ιπιπ ρπι·Γππιππ νπτἱιαι!ε ο!›

ρτορτἱο _ῇαι!ἱι:ἱο ποπι!πιππππιατ. εε αιι

ιππι πουἰ.πείπιαπι νο!ι.ιπι·ἱπιαε πρωτο,

πιππἱΓπειπ πει ἱπιπτριπιπιἱο: αι ι!!ππιππε

ἱπιπ!!ἱαπι·π ιριἰι!πιπ "απο... .Ϊαι!πποε,

επι! ιπτΒἰνπτεατἰ. πι ποΠο ι!ἰποτπ ηπα!

εππι.!ππι." Πἰετοπ. ιπ Με. (πι. !68. 189).

Πἰπι·οπ)·ιπαε ἱρεπ ἱπ νι:τεἱοππ ι:οι!ἰι:πε

εππαιπε πει πιο! !πι;απι Μπρος, πιει πιο

πι! α!ἰοπ παπα πιο: τοπια ποπ!'ππἰι. !

Σπρωτος π. (.ἶΣΧ. τε!. να!ε.(π. παρ".

ερτ. α`Ετ!ι.πι!. Ειιι.ἱπ Σαπ.

 

2.5. Βορι.!επιπε ι.·Ι. ! πο. !ιπ!›ο!›ιππ Ο!. ! 27. !'πι!ο

(Η. ! '.28~ !ιοππο ι·ια!π!πιπ Ο!. ! Π!!! Δια. ' 30. Μι.

Αν!. ! :11. ι:!!οππι. ο! Ο!. ! !!τιι·παιι οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧΙ. 32.

ΒῦΒ[2].

ΒΒΔ.

1.88.88.

ειι·ιιιιιιιιιιυτ.

Ν' αιθ

."Μιι.τ.ιαιι-ιο. β

"Ια". οο:9-ι9.

, Εο.6:ι.οιο.

52

Ί Α .Α δ λ| 'ΑΟ' ο'τελ” ικαῖαἱπιι ναι
ησουο, μου εγω υμιν οτι ι | ωνα ” 30 Αρ

προαγουσιν υμαι· εις την βασιλειαν του θεου. “ ήλθεν

γαρ ξΊωάννη9 πρεπ- ὑμίὶο|| έν ιδδω δικαιοσύνης, και ουκ

έπιστεύσατε αυτώ· οι δε τελωναι. και αἱ πόρναι έπί·
3 .ο οι Α δ` 'δ | Φ οδ` || λ Ι

στευσαν αυτοι, υμειι· ε ι οντα ου ε μετεμε ηθητε

υστερον τοῦ πιστεῦσαι αυτο-ι. '

12483"Αλλην παραβολι)ν ακούσατε. ανθρωποιΛ

δν οικοδεσπότης, ὅστις έιρύτευσεν αμπελωνα, 1και
λ 9 Η Ι ` ,| ο ο κ- Ι

Φραγμον,αυτερ περιεθηκεν, και ωρυξεν εν αυτοι Μονο-ν,

και ωκοδομησεν π8ι;ρ.γον, και εξεδοτο αυτον γεωργοιο,
` . νο

και απ:εδομησεν. ρτε δε ηγγισεν ο καιρο: των καρ

πων, απεστειλεν του: δουλους αυτου προς τους γεωρ
εκ απ 85 Ι ε

γουι` λαβειν` τους καρπους αυτου· `και. λαβοντιες οι

| Β Α 8

γεωργοι τους δουλουι· αυτου, δν μεν εδειραν, ον δε

οιπέκτειναν, δν δε έλιθοβόλησαν. 36πιἱλιν απέστειλεν

να |

ἄλλους δούλους πλείοναι· των πρωτων, και έποίησαν
οι λ ι

αυτοις ιἱισαύτωο. “7 ὅστερον δε απέστειλεν προς αυ
ε οι λ 0 |

τους τον υιιιν αυτου λέγων, Έντραπήσονται τον υιον

μου. 38οἱ δὲ γεωργοι ιἶδόντες τὸν υἱδν εἶπον έν ἑαυ

τοῖς, Οιδτόο έστιν ὁ κληρονόμοι” δεῦτε, οιποκτείνωμεν
ι .. .. 89

αυτον, και 8σχωμεν|| τον κληρονομίαν αυτον. και

λαβόντεο αὐτὸν ἐξέβαλον έξω τοῦ αμπελωνα και

οιπέκτειναν. 40ὅταν ούν έλθει ὁ κύριοι· τοῦ αμπελωνα,

τί ποι`·ήσει τοῖς γεωργοῖε έκείνοιο; 41`λέγουσιν αὐτω,
- Β | ' .Π

Κακουκ κακωι· απολεσει αυτους, και τον αμπελωνα

ι1ἱοο "Με φιλι ιιιι1ι1ἱοιιιιἰ οι

πιιιι·οιτιοι:ε επιιοοοιιιιιιι νου οι

ι·εςιιο ι1οἰ. 3" νιιιιιι ιιιιιιιι ω

νοο Ιοιιιιιιιιοο ιιι νἱιι ωπου.,

οι που ιιτει1ἱι1ἰειἱο οι: ριιιιΠι:ιιιιι

ιιιιι.οιιι οι ιιιιιτοι.τιι:οε "Με...

πιο: οι, Με. ιιιιιιιιιι που” ιιοο

ριιοιιιιοιιιιιιιιι ωπου. Ρυακια

οι οι·οι1ιικοιιο οι.

8 (ΝΑ) Α1ἰιιιιι ιιο.τιι1ιο1ιιιιι αιι

ι1ἱι.ο. Ποιιιο ιιι·ιιι ριιιοι· αυτή.

Νοε ιιιιι ρ1ιιιιιιινιι νἱιιιιιιπι. οι

"ορο οἱτοιιιιιι1οι1ἰι οι. οι. Γοι.1ἱι ιιι

ιιιι ι.οτι:ιι!ιιτ, οι ιιοι1ἰΓιι:ονιι ιιιι·

ι·οιιι. οι 1οιιιινιι οοιιι ιιςτιοοΗει.

οι μου” ρι·οίοοιιιε οιιι.. " Οιιιιι

ιι.ιιιιιιιι ιοιιιριιε ίειιι:ιιιιιιιι οριστο

ριιιιιιιοοειοι. των: ωπου ιιιιο8

ιιι1 ιιςτιι:ο|ει.ε οι ιιιιι:ιροι·ιιιιι Γαιο

ι.ιιε οιιι.ι. “Πα ιιςτιοο1ιιιι αιι

ρτοιιιιιιεἱε εετνιο ιιἰιισ ιι.Πιιιιι αιο

ι:ἰι1ιιι·ιιιιι. ιιΠιιειι οι:ι:ἱι1ι:τιιιιι,

ιιΙἰιιιιι πιο 1ιιριιιονοτιιιιι. αλ Πι:

ι·ιιιιι "πιο ιιΙιοε ιιοτνοι @πιο

παπάρι”. οι 1`οι:ιιτιιιιι “Πε υπο.

Πιιιτ. 3" Νονικειιιιιι απαιτει "πιο

ιιι1 οσο Ποιοι ειιιιιιι ι.1ἰι:ι:ιιο. νο

ι·ο1ιιιιιιιιι· ιι1ἰιιπι ιιιιιιιιιι. “Με

ι:οΙιιο ιιιιιιιιιι νιιιοιιιοε 1ὶΙἰιιιιι σου

οι·ιιιιι "πιο ευ. Πιο οει Ποιοι:

"του, οοοιοιιιιιιιε απο. οι ο..

1ιο1ιἱπιιιε 1ιοτοιιιυιιοιιι ιιιιιε. ΒΕ:

ιιρρι·ι:1ιοιιειιιιι οιιιιι οιιιιιιιι·ιιιιι

απο νἰιιοοιτι. οι οιιι:ἰι1ιιτιιιιι.

ωΟιιιιι απο νιιιιοτιι ι1οιιιιιιιιε

νἱιιοιιο, σου! Μάιο. οαι·ἰοο!ἱιιιΗἱιι?

.1 Λιιιιιι 1111. Μιι.1οε ιιιιι1ιι 'πεταει,

οι νιιιιιιιιιι Μαριε .πιο οςι·ιι:οΙιε,

 

81. 1ηιτους] κυριος Β.. οι οι.

82. Ιωαννης προς υμας ανασα 88. ο.

Στο. Οτίο. οι. 771... | :την υμ. 1ιοανν.

ε. ΠΧ. το!. (Με.) 8γετ. Μιιιιιρ1ι. ]

οιιι. προς υμας Ατιιι.Ζο1ι.

- οι δε τελ. κ. αι πορ. επισ·τ. αυτοι] στο.

0. Με] στο. Β. Η και οι πορναι] οιιι. Χ.

- υμεις δε ιδ.. ..του πιστ. αυτ.] σαι. Δ.

- ουδε Β. 1. 88. 89. (ΜΕ.) εἴτε. Μιεπιρ1ι.

Ει.1ι. ΕίΙ.718.1.ιιου .8. ΟΙ.. το!. θείο.

111. 7708. 771€ | οιο. Β. ε. (Μο). ε...:

- αυτφ ιι1ι..] ρι·ιιιιιιι. εν 88. Οτἰο.ἱϋ.

70'. 7718.

88. ανθρωπος] *888. τις €. (333. το. ο!

|ι.ειι. $γι·ι·.Οι·ι.8ιΡει. Δι·ιιι. (Ιται.277).

Επι. Τ1ιοοριι. (αρ. Βίοι 122). ' οιιι. Β.

Βο|ι.ΒΙι:.().ΠΙ.Δ. 1. 88. Κ8ν. (Σεπ.

Μαι. ο). 8)·ι·.Ηι:|. Μι:ιιιριι. .ΖΕι1ι. Οτιο.

111. ΐἶ2-. 781”. Η". 718". 1.4 146.

- περιεθηκεν] -καν Χ(11οιι Χ).

-- ιν αυτοι] 0111. εν 69. ν.

- ιΞεδοτο Βεο"ΒΜ.το1. στο. οι. 77”.

786.. Ευα. Τ1ιοοιι1ι. ' -δετο (3.1..

84.. αυτου ιι1ι.] τἱιιιιοιι ο]ιιε 17". 8_γι·.1)ει.

(οιο. 8γι·.οτι..)

85. και λαβ. οι γεωρ. τ. δουλ. ιιυτ.] 0111.

69. (οιο. οι γειοργ. σενα! 87τ.Ηιοτ.)

- δν δε 11,] ὁ δε 1)..

- απεκτειναν ελιθοβολησαν νοκ.

_/:!".ο'·'υο. 8γτ.Βι:1. Μοι:ορ1ι. Απο. στο.

οι. 77611. (7814.) Σια. Τ1ιιιοριι.]ιλιθ....

απεκτ. α.ο.ι:.εΓ.|ι. 87ττ.οπ.8ιΡει.ΣΕΠι.

ΙΜ. ο". ιο!. Με.

88. παλιν] οι”. ουν 1). | 00112”, Εεεε.

'Ηιιιορ1ι.

- των πρωτιον] 0111. 4.2. [0]. Με.

- αυτοις] 0111. 69.

87. προς αυτους 1302. τοι. νους/Κωδ·

αρ. Βιιιιιιι. 1. ο. νωΒ.)_ Βια. '.ΠιιιορΙι. ]

αυτοις Ι). α.ὑ.ι:.!”.λ. Ικα. 277.146. ' οιιι. ε!"(σ' 2· ιιρ. Οι·ἱοε1ι.)

- υιον αυτου] οιΙιι. ιιιιιι:ι.ιιιι α.δ.ο.ε.#"···

Δεν. Ιτειι. Δι! (ιιιιιςιιιιιιιιιιι 1.)

- λεγιυν] Μ1ι1.ισιος Ιι.ι.·.ε]]'2.Ιι. εγτι·.Οκι..δι

Ρετ. Διειιι.Ιτετι. ] Οοιιιι·ιι.νιιΙς. ιιώ_#“ ..91 ·2·

5)°τ.Ηι:Ι. Μιιιιιιι1ι. Βάι. Ειι.ε. Τ1ιοοιι1ι.

88. ιν ἱαυτοις] στο. ιι. ' εν αυτοις Ι..

- ιτχωμεν Β1)ΖΙο. 1.88. Απο. ()τίο.ἱἰἱ.

7768. ¦ 1κατασχωμεν 9. Ο. το!. Ειι.ε.

'Ηιοορ1ι.

- αυτου] απτο την κληρονομιαν 1.

88. εΕεβαλον εξω του αμπ. και απεκτειναν

Β()(2). νωε.1]τ·.9νΜ. ερτ. Μοπιρ1ι.

Δτιιι. απο. Ιι·εει.277. υπο.ιιι.(πω.

?80. Σα... 1810011101. (εΕεβαλλον 2 [00ο

ιτε. Οτίο.] οιο. 69.) ] απεκτειναν και

εΕεβαλαν εξω του αμπ. Π. α.υ.ι:.ε!η.|ι.

Βου: 146. (Να. Μακ. οι Πιο.)

4.1. λεγουσιν αυτῳ στις. 788.. Ευ..

Τ1ιιιορ1ι. | οιο. 69.

- απολεσει ()τίο. ' αναλωσει Ι..

- αυτους] 0111. Με. «πιο. [του.

277. 1 Οοιιιτο. οπο. βετ.

·- εκδιοσεται υΙαΧΔ. 1. 88. ΕΟΠΚΜΠ.

0οο.ιιι.πν·.ιει<. Ειιε. ΤΙιιιορ1ι.]:εκδο

ιτεται 9. Β.ε(?) 89. Ε.ιδονε.]εκδιοοιι Ο.

(ε.... σεται Ζ.)

81. Μι τοπικα οι. | 88. οοροιιι οι. | Δικτυο.

οι. 1 85. οοοαοτιιιιι απο..
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ίΜΝ

ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.1. @οι 4.

Ή!

"ι

7 - _ἔ;ἔΐἔἱ“ :ἔιιδωσεται# ἄλλοι: γεωργοῖ:, οίτινε: αποδώσουσιν

` :Β αυτοι του: καρποί): εν τοῖ: καιροῖ: αὐτῶν. Η λέγει

αυτά: ὁ Ιησοῦ:, Ουδέποτε οίνέγνωτε έν ταῖ: γραο5αῖ:,

-Ι'.· @δε-"υπο ΙΕΛίθον ον απειίοκίαασαν οί οίκοδομοῦντες, ιο".

έγενήθη είς κειί›αλ·ί7ν ιγωνίας. παρα κυρίου ἐγέ

νετο αυτη. ναί ἔστιν θαυμαστή ἐν ύψθαλμοϊς ἡμῶν;

. 48δια τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι οίρθήσεται αφ. ὑμῶν ή

βασιλεία του θεοῦ, καί. δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι

"ση" του: καρπου: αὐτῆ:. “ικά 6 πεσων επί του λίθου

λιαμ. επίτιμο]
ο ι . ω ο ο α ι ο ι ·

_Μη+ τουτου συνθλασθησεται ες!) ον 8 αν πεστη, λικ

μήσει αὐτόν.

“·ίωύ··δί " 12546Καί οίκούσαντε: οί. οί]οχιερεἶ:]Ι καὶ οἱ Φα

 

ΊΙ 2 τ'. ` ` ' Α .ν ο! `

ρισαιοι τα: παραβολα: αυτου εγνωσαν οτι περι
! Α Α Ααυτων λέγει· Μεκαὶ ζητουντε: αὐτὸν κρατησαι, άβο

| ` .ν 3 Ο `|| 3 0 |/ | , `

βηθησαν του: οχλου:, επει ει: προΦητην αυτον

είχον.

Η. λα ω? 1 '1 Καί αποκριθεί: ὁ Ιησοῦ: πάλιν εἶπεν *έν παρα

- 1ιιι-ιιιι6-οι βολαῖ: αὐτοί.:| λέγων, 2"Ωμοιώθ·ι, ή βασιλεία των οι)

ρανιιἶν οίνθρώπω βασιλεῖ, ὅστι: ἐποίησεν γάμου: τω

υἱω αὐτοῦ· 8καί. απεστειλεν του: δούλου: αὐτοῦ

καλειται του: κεκλημε|νου: εἰ: του: γιίμου:, καί οὐκ

·ι7θελον ἐλθεῖν. 4'πάλιν απεστειλεν ἄλλον: δούλου:

λ Ι γ με ν ι Κ ` .Μ Ι

εγων. Βιπατε τοι: ιεειελημενοι:, Ιδου το αριστον μου

8ήτοίμακα,|| οί ταυροί μου καί. τα σιτιστα τεθυμε,να,

επί τειίιίιίπι εί ίί·ιιειιιαί ιεπηιο·

που ειιίιι. " Βίείι ίίίίο Και”,

Νιιιπαιιιιια ίει;ίειίο ίπ οετίμιιιτίο,

Ι.ο.ρίιίοιπ οποία τερι·οοανετυπι

πειίίιίειιαιεο, Με Βίαια εει ίπ

ειιριιι ιιπιιιιίί; ο ιίοπίίπο ίπειιιιπ

επ ίει.ιιιί, οι εει ιπίι·ποίίε ίπ σεπ

Ιίε ποειτίε? "Νεο ιίίεο ιιοί›ίο

ιιιιία απί”ετειιιτ ο. "Με ταμεία

ιΙεί ει ιίαοίιιιτ ι.τειιιί ιίι.είειίιί

Γι·ιιειιιιι είιιο. "Η επί εεείιίε

ι·ίι αίρει· ίιίρίιίεπι ίπποι εοπ·

ίι·ίπιτειιίτι αίρει· ιιιιεπί πιο εε

είιίετίι, εοπιετει ειπα.

ς“επί-ΜΙΒ ειπα αιιιίίιιοεπι

Ρτίαείρεε ιιαεετιίοιυπί ει Πιο·

τίιιιιεί ρατιιοοίου είπε. απαισιο

τυπι είπω ιίείριιίιι ι.ίίσετει: “ί ει

αι.ιιι.ει·επιειι ειίιπ ιεπειε ιίιπιί

ετι.ιπι απο”, οιιοπίο.ιπ οίειιι.

Ρτοραειιιαι ειπα Μαίου".

'Η'"···)ζΕι ι·εεροπείεπε Ιοεπι

απο ίιετι.ιια ίπ ρατιιοοίίε είε

ιὶίεεπιι. 2 Βίιπίίε ί'ιιειιιαι εει πια

ππιπ ειιείοτιιίπ ίιοιπίπί πεί πεί

ί'εείι πιιριίο.ιι ίίίίο ουσ. ί' Κι ταί

ιιίι ιετνοο εποε νοεατε ίπνίιιιιοο

ιιιί παριίιιο. ει ποίοοιιπι ι·επίτε.

^Ιιει·ππί πιίοίι π.Ιίοιι πινω εί

εοπε, Ι)ίείιε ίπνίιιίιίιι. Εεεε

ρτο.πιίίιίιπ ιπειιπι Ντενί. ιοπτί

πιεί οι αΙι.ίίίιι οεείειι ει οιπιιίιι

 

42. ιν ταις γραφειις Μο. ίίἰ. 784.. Ενα.

Ήπειρο. | εν ταις....ις [? αγιαις ?ταις

Με αετ.] γραοαις Ζ.

- ον Οτίο.ίίί. 784.. Επι. Τίιεορίί.|οιπ.Ι..

- ἡμων Βο1).Ζ.τεί. Οτίο. ίίί. 784€ Βια.

Τίι00ρίι. ¦ ιίμιιιν 1).. Ι. 69. ο.

48. εθνιι 0τίο. ιιιι.ερε. Σια] οιπ.8γί·.Βίετ.

46. φοβηθηο·αν Οτίο. ] προβηθη Δ.

- τους οχλους Β!). τει. Οτίο. ίἱί. 788».

που» | τον οχλον ο. ο. @τεσπα

ΙΜ.

- επει Β.Βίε.Ι) (επι)Ϊ.. 1.88. Οτίο. ίίί.

786'. 780'. ?89% ' μπει”. ιῖ. Ο. τε!.

- ιις οι.. 1. Οτίο.ίίί. 786». 788”. 789.]

(ΒΕΜΠ- :ιίις ς. Ο!). το!. Σπα. @τα Μαίου.

·- αυτο: 0,49. αιερε. ί επί. 87ττ.(:τι..8ε Απο. [2Ει1ι.]

Πι. 1)". 1. παλιν πιο" Μιτου; 12 8ντ.Βεί. ' μια

ιιπεν 33. νιίίς. Οτίο. ίίί. Η”. '

μαι ειπεν αυτοις α.ίι.ε.ε!'.οι.ίι. | ιιπιε

αποιιρ. Λι·ιπ.ίιιπιε Ιηοους π'. Βγι·.Ρει.

'επί. 1'. ί Ιιει·ιιιπ τεεροπιίίι “πιο ει ιίίιιίι

ίΙΙίιι. 8]·ι·.οτι. ει τεεροπιίίι ίΠίε τετοια

.Κουα Μειπρίι. Ιιετιιιπ ιίοιπίπιιο @μια

ιεοροπι1ίι ει Ιοειίιυε εει. ΖΕιίί.

-· ιιπιν αυτοις] στο. Ε.

·- ιν παραβολαις αυτοις Β.Βείι.Βιι. Ι.

83. 69. νιιίις. Οι·ίο. ίίί. Η”. ' Σαντ-οι;;

ιν παραβολαις ετ. ΩΧ. τε!. @τίποτα

44. νεα] στα. 1). 88. α(ιιι τω. ε εριιι.).ίι.

ε!"·'· (Πι εοιαιπ. ιιιί ίοε. ίιιιπε νετείειι

ίιιιπ ποπ ιιιιίπείι στο.. Με ίιποει πας ι

ττε.ιιιν κτλ. ίτ. 25°. 8484. ου: ε Εεε.

τα. 15.) ' Οσοι”, ΒΟΖ. το!. νυία. εφ

Σουι-ιι. πιτ. (ιιιιίετιιιίε επίιπ 8_γτ.οτι.)

- δ' αν] οι αν Δ.

- πως] πιιπι Χ.

45. και ακουιταντιι· Βου. τεί. μια. (Μπι α).

8)·ττ.Ι'ει.&Πεί ΑΜΠ. Οτίιι. ίίί. 786'. ί

ακουσαντες δι 21.. 88. ΒΡΩ". Μει:ι:ιΡίι.

[Αίτια] 8ιΒεί. Απο. (στο. αυτοις Βγτ.Ρει. που.

- τας παραβολας 0ι·ίο.¦την παραβολην στα. ιν παραβ. Ι.) !

Ι. λιγων (Με) 8ττ.Βεί. διο. ' στο. 1)".

|ι.Ι. Βγττ.Οτι.(8ιΡει.) Απο. (ίπ οικείω- -

Χίο ει ιίίιιίι $γτ.οτι.)

2. ιίιμοιιοθη] ιίιμοιιιιθη 1. 69. Γ.

-· εποιηιιεν £ιι.ι. ίπ Ρ8.486',.]ποιιιιν (σοι.

11101 και) Ι. (νία. Οτίο. ίἱί. Η”. δι 824..)

8. τους δουλους] οετνυιπ, εοιί.ο.ρ. ΙΙίετοπ.

ίπ ίοε. (νίί. ΠΩ.)

-- ιις τους γαμους στα. ίίἰ. "9-.]οπ1.83.

- και ουκ ηθελον ελθειν] επί. 0 ι." τί

ιΙειιιτ: (πιο επ.)

4. απεστειλεν] αποστιλλει Ι..

- αριστον μου] οια. μου ί. Οτίο.ίίί.800°.

- ητοιμαιια αουτ.. 1.83. ί _: ητοιμαιτα

9. ΟΣ. το!. Οι·ίιι.

- τιιυροι μου Οι·ἰ9. ίίί. 800°·^· ! οιπ. μου

Δ Ζωη”. (επί. και εεε. 87τ.οτι.)

- οιτιστα ί οιτευτα Ο. Οι·ία. ίίἱ. 792..)

ί ιιιίιί. μου Χ.π2.9'.ίι. 5)·ττ. Βάι. (Οου

ιτα, Ιτειι. 279. Οτίο. ίίί. 800€·^·)

 

Η. ι·ίπειιαι οποιο (Η.

4. οεείιιιι .μια Η.

Δ).
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧΠ. 5.

Βἑε2)ἑ2]° καὶ πάντα ἔτοιμα· δεῦτε εἱι· τουι· γάμο”. 5 οἱ δὲ άμε..

- , Α 7 σ ιι

Η,ο1ὲ3ἔ·ἔ9ἑπν λήσαντεο απηλθον, 289', μεν εκ του ἴδιον άγρόν, · δι
- 8 Π Α 0 |

51.110... δε ξἐπὶ|| τὴν εμπορίαν αυτου· 66 οι δε λοιποὶ κρατη

7. το στράτευμα

σαντετ τών δούλου: αὐτοῦ ἱἱβριο·αν καὶ απέκτειναν.
7 3 ο δ` λ ` !| 9 Ι θ ` Ι ` !_

ο ε ασι ενο ωργιο· η και πεμ αν τα στρατευ

ριιταιιι: νειιἰιο ιια ΜΜΜ. ·$ΙΙΙἰ

ιιιιιοπι ιιοαΙωιοτιιιιι. οι @Ντακ

Μαιο ια νἰΗιιια απτο. Μαιο νοτο

οι! οοἔοιιιιιιοιιοπι οικιαν. 6 ΚεΠ

ιιιιἰ νοτο ιοιιιιοτιιιπ κανω οιιιε οι.

οοπιιιαιο!ια αι!ίοι:ιοε οι:ι:ἱιὶοτυιιι.

'Ι Βια αιιιοπι απο οικιαν”. ἱται.ιιε

θα, οι απο.. Φωκιων... πιο

ματα αὐτοῦ απώλειτεν τοιὶ9

πόλιν αὐτῶν ενέπρηιτεν.

αὐτοῦ, .Ο μεν γάμοι· ετοιμοι· ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι

οὐκ ·ι]σ·αν ιἴξιοι. 9πορεύεο·θε οιἶν ἐπὶ ται διεξόδουι`

τῶν ὁδῶν, καὶ δουνε 8εαν|| ευρητε, καλειτατε εὶι· που

καὶ ἐξελθόντεο οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἱι· ται·

ὁδουι~ συνήγαγον πάντα: δουνε· ώρου, πον·ορούι`

τε καὶ οἱγαθούιν καὶ επλήσθη ὁ γάμοι· ανακειμένων.

°τβ 11 εἱσελθιὶιν δε δ βασιλέα· θεάσασθαι τουι` ἀνακειμἔ

νουι· εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον ουκ ενδεδυμένον ἔνδυμα

καὶ λέγει αὐτῷ, Έταῖρε, ποδι εἱιτῆλθει· οδδε

μὴ ἔχουν ἔνδυμα γάμου; ὁ δε ἔΦιμώθη. 13 τότε #6

βασιλευ; εἶπεν|| τοῖι· διακόνοιν, Δήσαντετ αὐτοῦ

πόδαι· καὶ χεῖραι·+ έκβάλετε . ...ΜΝ εἱι το σκοπο το

εξοδτερον· ἐκεῖ ἔσται 6 κλαυθμοι καὶ ὁ βρυγμοι· τῶν

πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὁλίγοι δὲ εκλεκ

γοἱμουο. 10

ΙΟ. ὁ νυμφιἱινιὶνακ.
 

γάμου· 12

Ι8. εἶπεν ο βαα.

ὁδόντων.° 14'

ε

τοι.

° ο. οο:ι6.

8

Φονεῖι· εκείνουι·, καὶ τὴν
| Ι σε |

τοτε λεγει των δουλοιι`

[Μαιο Ιιοαιἱι:Μο.ο Νοε, οι

οινιιοιειο ἱΠοτιιιπ Μπανιου.

'Τοπ να ιοι·νὶιι ιιιιιιι, Μιρκα...

οιιιιιοιυ μπανιο και", και! οιιἰ

οποιο οι·ιιιιι που Πισω:: ιΙὶΒο1.

ο Ια: ιιτΒο αι1 ουιἱι.ιιι νἰαι·ιιαι, οι

οιιοει:ιιππιιιο ιιινοιιοτιιιι νοοιιιο

οι! ιιυριιαιι. "' Ετ ομοια “πιο

οιιιι κι υιον οοορτοεανετιιιιι

οιιιιιοιι @οι ιιινοποτυαι. ιιιιι1οι

οι. Μπα.. οι ιαιρΙοιιιο εναι πυρ

ιἰο.ο ιΠεουιοΒοοιιιιαι. '' (88- "Ο

Ιιιιτο.νιι αιιιοαι το:: οι τἰι.Ιοτει

ι1ιιοιιαιοοιιιοι. οι νἱι1ἱι Μ Μο

αιιτιοιιι που νοοιιιιιαι νοιιο παρ

ακα, "οι οι: ΗΜ. Διαἱοο, υπο

ιιιοι.Ιο Βια: ἰιιιτιιοιἱ που “οικιαν

νοοιιιαι ιιιιριἱιιΙουι? Δι Πιο οο

ιιιιιιιιἱι. Η 'Γιαπ ι!ἱκἰι τοκ αιι

Ματια. ΜΒΜ” μου." οιιιε οι.

αιωνια" ιιιιιιιιο απο ια τοπο

οτιιι οιιιοτιοτειι: Μ οτα Μαιο

οι “του” Μπάνιο. "ΜΜΜ

ιιιιιοαι ιιιιιι Μαιο, ριιιιοι πιο

ακα.

 

5. ὁς μεν Β.Βο|ι.18. Ι. 69. 0.4.7. οι. 798”.

794... (88 Μαι.) ¦ :ο μεν €. ΟΧιΤ. το!.

υιιιιιφιἱιαιιο ε. οι μή!). ναύλα. (Μαι

α) !ι·ειι.279. αν: 147. ] Οοιιιτιι, να...

.κοινο

' - ος οι Β.ΒοΙι.Ο.Β. 1.88. 69. Οτίο. ἰἱἰ.

7929. 7949. ' :ο οι 9. 0"'Κυ. το!. ]

οἱ δε 1). ο.ο.ε1Ρ.λ. (Μαι. α). !τειι.279.

Αν: ~| Οοιπτιι, νωε._ω°ι.9ι-=

- επι 13013. 88. 89. Μι.. οντα. Βἱ5. Δεκ

Ι ζεις .8. Ι.. το!.

- αυτου] αυτων Ϊ).

6. αυτου (31). το. για (Οι... οι. 7749.) ]

σαι. Β(ιιι.)Ιν. Οτἰο.ἱϋ. 7948. Εν.. ια Ρε.

4868. (Μπα τ. δουλ. Οτι!). ἰἱ.ἰ. 7989.)

7. ο δε βασιλευς ΒΕ. Ι. Ι. (Βγι·.Οτι.)

ΜεαιρΙ:ι.Μ8. 'Πιερ. αν.. (οι Μπακ κι

τοκ 87τ.(.¦τι. Δια..) ¦ Η. ιοο. ακουσα;

69. τιμωρια”. Μεαιρἱι. Ποια. Απο.

Ικα. 2279. Ειι.ι.ια Ρε. 4869. | και ακου

σας ο βασιλευς εκεινος 0ΧΔΕΕο.Ηκ

ΜΗΝ. _|η:ακουσας δε ο βασιλευς ς.

(88. οκ..... .. υ;) εγττ.Ρει..διΠοΙ. ι Μι!.

εκεινος 88. 8γι·.ΒοΙ. (ιιι. ιο. ρω:

τοκ. 8)°τ.οτι.)]εκεινος ύ βαο. ακουοας

Ώ. (α).ο.(ο).(ε).(Γ). [κε/Σ !-17. (Με

ιιιιιοιιι α.ι.·.ε.υ`·'.) ' πιο" ΙιιιΙ›οιιι ικανος

9. Β!). 7. 69. νιιΙΒ. οποιο-ιιι. Βγτ.

Ρετ. Μοαιρο. ΤΙΜΜ Μαι. 2801. Ιτετι.

278.

7. τα στρατευματα Μ. το!. Βγττ.Ρει.8ι

Πει. 'Πιερ. Δια. Βια. Ιται. 279. Ενα.

ια Ρε. 4869. (Οι·ἰο.ἱιἱ.808..) (ΠΠ.7209.)

] το οτρατευμα Ι). Ι. Σια". (εναι. και.

998) 5)·ι·.οτι. Πανου. 0α9.ιιι.τον.

(7749. 7949. 8019.) (Συν. Πι Γε. 1899.

ἱιι Ευα. αρ. Με. 185.) ιο! ΠΠ.

- απωλεοεν .Ευα ια Ρε. ' ανειλεν Ι.

Οτἰυ.ἰἰἰ. 7929. @αν 88).

8. εστιν] στο. Δ. θεια. ιιι. 7929.

9. εαν Β.Βι:|ι.ΟΧΔ. 1. 88. 69. Πανου.

Οι·ἰο.ἱϋ.802-. ] :αν €. ΒΕ. το!. στο..

ἱἱἱ. 792..

ιο. εκεινοι] αυτου 1). (ΜΗ. Με. _|ἶ) Ικα.

να. ' σαι. Απο. Ι.Μ ιιι.

- οσους (Μα.) [ ους .0. νιιἱε. Αυ'.

(0τίο. οι. 792·'.)

- ώρου] ώρου 1).

- ὁ γαμος Μινι ι118.)Βυ|ι.(ο)Β. τω. Οτἰο.

οι. 794... 8029. (798..) | ο νυμφων Β τα!...

Μαι.. (ο αγαμοι; Ο).

- ανακειμενιιιν 130.18. τοι. Οτίο. ΠΕΠΗ...

8029. (7989.) ι ρτιιοπι. των 1). 8.19. ' ανα

κειμενου ευ: κ. (ανακιινων ο”.

Η. ουκΜε τοΙ..(Οτίο. οικον”μη (31!).

(νἰιἱ. Οτίο. ιν.879.'.)

12. εισηλθει; νιιΙα. κι. 87ττ.Ρει..8ιΠοΙ.

0,49. ιιι. 798°. θείο. ΙΜ. ι. 87... Η. Γι' Η.

ιιι. 8689. ] ηλθες Ι). (Βια. Μαι ο). εαπ.

Οτι. !τεει.879. Με! κι αιμα απο.)

- ὁ δε 1301.. το!. (να. οι. 7989.]ίις δι 1).

18. ο βασιλευς ειπεν ΒΕ. 88. 69. ] τιιπ.

οβαο. €. (Η). τοΙ. νν. Ικα. Σαβ

- δηοαντες αυτου ποδας· και χειρας]

τῶι!. αρατε αυτον και 9. ΟΣ. το!.

_|ῖ(_ῇ".) $γτ.ΒοΙ.' οιο.Β.Βι·Ιι.Ι.. 1. 69.

Αα. του. αν” $γτ.1)ει. Μοαιριι. ΤΙΜ».

Δτιιι.ΖΕιιι. Οτίο.ἰν. 8799. ἰἰἰ. 7749. 79499·

7988. Οτιο. [ιιι. ι. 874. (αυτ. χειρ.και ποδ.

Μ. νιιΙε.(.'Ι. ι:.#'1.Ι. ο". Μοαιριι. ΤΙΜ).

απο. Οτιο. Ια..) ] αρατε αυτον ποδων

και χειρων και 1). α.!ι.(ο).ο.]]".|ι. Βγι.

(ἔτι. |τι.·τι.279. Μιτου. .αν 147.

- εκβαλετε Β.Βου. 0ι·ίο.ιν.8799. δνε.

ἱιι Γε. 2009. ' εκβαλλετε Χ1](Β.ΒΙ|υ.

?ορἱιαΙιιιιι) | εκβαλατε Δ. βαλεται 1).

ιβαλετι Η. 09. Ενα.

- αυτον @πιο εις; το) Β].-)[.. Ι. (μια.)

0. ι:οιιι.ιιιι.ιοΜε αποοιοο Ο!. | Η. αιωνα. οι.

μου” υμιν οι. ' Η. ιιιιιιιι απο: οι.
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@11. 25. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

126 15 Ι'Τότε πορευθέντει· οι Φαρισαι.`οι συμβουλιου

16 ·

και

Ξ:'π18. ο. ι. ε.κ.ΝΒ'

€.π'αι8. σ .ν κι ι ι τ ο τ

.. ιαπωνια] ο ελαβον οποιο αυτον παγιδευσιοσιν εν λογο).

_ οιποστε,λλουσιν αὐτῷ τουι· μαθητιἶιι· αὐτῶν μετα τῶν

'Ηρωδιανοδν 3λέγονται,|| Διδασκαλε, οἴδαμεν ὅτι 9αλη
3 16· Μ7°"ερ ι 'ο κ κ ε κ το κι ο τ τ τ

ρ 98 θηι· ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκειι·,

=6·.`· ` ο τ ` .τ τ ο π τ ›

έ _; και ου μελει σοι περι ουδενοι·, ου γαρ βλεπει· επ·

των· πρόσωπον ανθρώπων. 7 ειπε οιἶν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ;
' τι' ν .ιι .- ι οι ω 18 ι ι ε

~_.~ εξεστιν δουναι κηνσον Καισαρι, η ου ; γνουι· δε ο
Ε: ο ... , .. τ

> : Ιησουι· τὴν πονηρίαν αυτων εἶπεν, Τί με πειραζετε,

- ὑποκριταί; 19 επιδείξατε μοι το νόμισμα τοῦ κήνσου.

οι δε προσήνεγκαν αὐτῷ δηνοίριον. 20και λέγει αὐ
_ .. ρ ε ο ι συ κ 0 › | ΑΤ 2!. Ι

ι ο τσιπ, Τινοι· η εικων αυτη και η επιγρα‹ρη, λεγου·
. με ο- |

σιν αυτα, Καίσαρα. Τότε λέγει αὐτοιι·, ·Αποδοτε
Ο ` τ ι ι κ κ Α .- Α

ουν τα καισαροι· Καισαρι, και τα του θεου πρ θεοι.

22 και ακούσαντει· εθαύμασαν, και άιρέντει· αὐτὸν

·Ι Σ 8 απ-ϋλθαν.|| ]
κι" τ τ τα 2 τ κι ο επ -

ηιω-Μ"μη 12? Φ Εν εκεινοτττζ ημεροι|προσηλθον`αυτιρ ξαδ

που παπι-πο. δουκαιοι λεγοντει· μη ειναι αναστασιν, και επηρωτη

. Ι- |σαν αὐτὸν 2ιλε|γοντει·, Διδοισκαλε, 8Μιουσ·ηι·| εἶπεν,

ο Ι

'ποπ π5ι6. "Εάν τις οιποθοινρ μὴ ἔχων τέκνα, επιγαμβρευο·ει

ό ἀδελΦα_; αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, και αναστήσει

σπέρμα τῷ άδελώῷ αὐτοῦ. 25 ῆσαν δε παρ' ἡμῖν επτα

Η αν” 'Ι'ππο π1›εππιπο ΡΜ

τἱοποἰ οοπτ.11ιιιιπ ιπιοιππι πι οιι.

ροτεπι επω 1π ιοτιποπο. '9 1ιι

ιπιιιππι οι (11εοἱριι1οιι εποε οιιιπ

Ηετοι1ιππιο ι1ἱοοπιοι, Μπαιιιοτ,

εοιωιιιι ποιο τοπικ οι: οι ιιιπω

δει ιπ τετιιπιο Μαιο, οι ποπ και

απ απτο. πο π1ιοπο: ποπ οπιω

τοοριοιο ροτοοππ.ιπ 1ιοιπιππιπι

" πιο απο απου: απο πια ιπ

ι1οπιιιτ, Ποια οεπεπιπ πω οπο

οπτι απ ποπ? "'Οοεπιιπ αιι

ιιιω Ιοιιππ ποιιπἰιιιι. οοι·ιιιπ οιι,

@πιο πιο ιοπιιιιιι.ι, πωπω

" οποιοι". παπι ποιππωπ πεπ

ιιιιο. Δι οι οριιι1ετππι οι αιι

ππτἱπιπ. πιο οιι 1111. Ιοεπε,

οιι1πιι οιι ἱιππεο Μπι: οι ευριπ

εοτὶριἱο? =ι1)ὶοππι οι, (Μπουτικ.

Τιιπι: π.ἰι ΠΙΝ. Βοι1ιΙἰιο οι·Βο

παω παπι Οπου.πτ1.ιι Οπαιπ.ι·1, οι.

οποιο ειιπι δια ι1οο. "Β αιι

ι11επιεο παπα ιππι, οιτε11οιο κο

ποιοτππι.

2·1Ιιι ἰΙΙο πιο ποοοοοετππι οι!

οπω 8παπποποἰ. ιιιιι ι1ἰοππι ποπ

απο τοεπιτοοιιοπεω, οι Μπατσ

Βιι.νιιτππι οιιω 21 ι1ἰοεπιοο. Μπ

21οιει·, Μοοεο απο. ει φαι πιστ

ι.πιιο (πατα ποπ πωπω.: 111ἱπιπ.

πι ι1ιιοπι Ποιοι· ειπε ιιιιοτοιπ

ΗΠιιο οι οιικοιιοι ποιπεπ ποια

πιο. ” Βιιππι πωπω "πιο ποπ

 

8,". Μοιπρ1ι. 'Ποπ. Λτω. ΖΕι1ι. Ικα.

279. Οτίο. ιν.8799. 111.77”. Ειια.ἱπ Ρο.

960.. τα! 147. | .οπι. π. ΩΧ. το!. (ια.

14. τοπ] οπι. 38.

·- γαρ] οπἰω νιι18. Οι. ε.Λ#Μ· ευη. τοΙ.

ΙΜ. απο. οτι!). ποιου. που-ιι· ΗΝ.

ι 1646.' πωπω Δια. Ποτ. του. ...απο-οι..

ι - κλητοι] πωπω. οι Ι.. 1. Οτιο.111.8086.

.. |οοπιτπ. Β. το1. Οτίο. 7916. 6089.

- ικλεκτοι] ρτποιπ. οι τ.. 1.

15. ιλαβον] πιω. κατ' αυτου Οπα. Δ. 1.

86. Παπ”. (Λτιπ.) στα. ϋι.80-1-.(οιι.)

610· | πιω. κατα του Μιτου (ΡΜ.

·- όπως ()τἰο.1ιἱ.804-. 6109. ΠΠ. 7219. |

πως 1). τ @ιι-τ.

17. απ. ουν ήμιν νιι1ε. ι:ώοι·ω·|ι. Βια.

ίπ Ρο. 1416. ' πω. 1). α.ο.ε.Ι7".

- απο 1301). ι·ο1. Ευα. (πω. ουν βια.

Οτι.) ' ειπου 21... 86.

- ἡμιν] υμιν 69.

- εξιιττιν] πιω. ἡμιυ 1.

- κηυιτον] οπι. Δ.. (ιιι1ι1.ι ποιο δουναι).

18. ειπεν] πιω. αυτοις 88. ο. 87120”.

'Πιερ. απ.

90. και λεγει 1321.. τω. να. παπι'.

Μοιπρ1ι. το!. 1 ο δε λεγει Ο. 1 λεγει 1).

(καθι·'·υ'·'·λ.1('Ι`1ιο1ι.)

- αυτοις] πιω. ο Μπους 1)2[.. 88. 69.

(Μαι.) 87ττ.οτι.διΡιιι. Μεωρ1ι. Ατω.

11688. .και ' πω. ΒΟΧ. 1.το1. 8".

22. απηλθαν ΒΠ. | 1απηλθον ετ. 2.161

Οτἰο. πι. που. 8090.

28. Σαδδ.] πωπω. οι 69. Ατω.

- λεγοντες] τρταεω.:οι ε... 1... το!. $γτ.

ΠοΙ. Μοωρ1ι. ΤΙΜ). Ατιπ. (ν1ι1.1.πο.

κκ.27). οπιι1ἱοππι (Μπι.) ΠΠ. 722..

(ιιοαππιειι_π'.) | οπι. ΒΠΖΔ. 1.88. ΜΒ.

(οι ι1ιοοπιοα οι. 87ττ.0τι.8ιΡιι.) πιο..

Οτιο. 6099. 6119. (λη. ,ιη ειναι...

επηρ. αυτον. οπι. Δ). οιτινες ελεγαν

Οτίο. 8126. (1π ι:οιπιπ.).

- επηρωτηααν] πρωτηοαν Η.

24. Μωυσης ΒΒΖ.[.. 88. 69. ΚΜ] :Μω

αης επ. 1. 19. το!. οτα. ΜΒΜ”. 8216.

- ειπεν] ιιι1ι1. ἡμιν @πιστα Μοπη:1ι.

16. αυτω Μπραβο-ει. Ι προς αυτον 1).

α.ι·.|ξ (οπι. 6.ε.#'.)

-- λιγοντας Β.Βιιυ.1.. (Β7ττ.οτι.8ιΡει.

ιιι απ. ΣΕΦ.) ' Σλεγοντες τ. ΟΙ).το1.

(τν. ποπ 11ι.ιιιοπι).

- εν αληθεια 1302. και. 0τἰο. 1.11. 806".

Ευα. 1ιι Ρο. 236... | επ' αληθεια 1)..

(-θιιας· ΙΡ). Επι. 1ιι Γε. 1416.

·- μιλλιι 1. Ε1ι`(ΠΙΜΠ.

- ανθρωπων] ανθρωπου 1. Ο. Πιτ. δ)·ιτ.

οι·ι.6:1'ιιι. Ατιπ.1ιπρτ. .Ει!ι. 0ιι9.ιιι.οοε·.

Ευα. 1ιι Ρε. 2689. (πιο. Βια. ἰπ Ρε. 1416).

Βο1. Τ1ιο1›. Δτω.1ιπρτ.

-- αυτη] μπει επιγραφη Η.. 1 Οοπιι·ο, .130

1). τοι. (ιικωνα Β.)

21. αυτω Ο1)Ζ. το1.1 πω. Β. 8υτ.Ρει. Ατιπ.

- αυτοις] πιω. @απο α.|ι.ι:ς/!..92.|ι. 1

Οοπιι·π, πιο. ..μια

- ουν 1102. το!. νιι1ς. Αίτια. $νττ.Ρ5ι.

8ι:11ο1. ΤΙιο1›.1οιπ.1). α.!ι.ο.ε17". 8)·τ.Οτι.

Μι:ιπρ1ι. Λτω..Έ.ι1ι. Ήτι. πο θα. Μ11.12.

- καιιταρι] πωπω. τω ΠΔΚ. θα". Δρ.

ι. ιι. (απο. Πα). οτα. πι. (που.)

808.ι···6101.1Οοπιτπ. ΒΟΖ. το!. ΟΙεπι.806.

- τεκνα] πιω. ινα 1)2 (πι 8.16.) 1.686.

(πιει ο). Μεωρ11. ¦ Οοπιτιι. ΒΕ. 1. 68.

το!. 8_γττ. 'Νιου. Ατιπ. ΣΕω. Οτίο. 111.

612.. ' τοπια και 69. (ιι!ιιιω ΥΜΕ.

6.ο.ε.#".ο'·'·)

- την γυναικα αυτου] οπι. 1). (ποπ 88.

Οτἰο.) (οιι πιιιοτ ε_ιπο “πια ο3ιιε 8".

Οτι.)

- αναιττηο·ει] εξαναστηατιΡΗΜ.(ποπ Ο).

:15. δι ΒΖ. το!. Οτίο. 111. 8216. ' οπι. Ι).

 

17. κ1ι1οιιιτ οι. 1 Μ (7!. 'το. κιιροτποι·ιριιο οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧΙΙ. θα

οπου.

ΒΔ.

1. 33. 39.

ΒἙ'3ΜΒΎΠ'1

αδελφοί. 9 καὶ

των επτά. 27

·- - οι
εριμ αυτου. ὁ

πρῶτος] *γήμα9,'| ἐτελεύτησεν, καὶ

μὴ ἔχων σπέρμα οὶιρῆκεν ταν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελ

μοίωτ καὶ ὁ δεύτεροι· καὶ ὁ τρίτον, ἔωτ

ιθστερον δὲ πάντων απέθανεν [καὶ]γυνή. 28 ἐν τῇ δοὶναστάσει ών” τίνοι` τῶν επτα ἔσται

γυνή; πάντα· γαρ ἔσχον αὐτήν. 29 άποκριθεὶε δε ὁ

Ίησοῦι· εἶπεν αυτοΐο, Πλανιῖ.σθε μι) εἱδότετ ται· γρα··

Φαν μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ. 30ἐν γαρ

.ΕΧ.8:δ.

νεκρῶν, αλ.λα ζώντων.
, | , ` .- ..9 Β Α

εξεπλησσοντο επι τα διδαχ·ρ αυτου.

128 83302 δὲ Φαρισαῖοι ακούσαντεο ὅτι ἐςὐίμωσεν

τους Σαδδουκαίουι·, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αυτό,
- ,

επηροίτησεν εὶι· εξ αυτων νομικὶκ πειραζων
Α Ι

86Διδασκαλε, ποία ἐντολ·ὶ) μεγάλη εν τιμ νομιμ ; 87 ὁ δε+

του π

."Μιιτ.ια:α8-3ι.ε·

Σα. ιοια6-ο7.

31

33

τῇ ανα

Ι εν τ αν * ι ιι ο 9

στασει ουτε γαμουσιν ουτε γαμιζονται, αλλ

αγγελοι+ ἐν - τα;|| ουρανερ εἰσιν.
να να ο α να `

στάσειικ των νεκρων ουκ οΐ.νέγνωτε το ρηθεν υμιν ὑπο

τοῦ θεοῦ λέγοντοι·, 82"Εγώ εἱμι 6 θεὸς 'Αβρα.αμ. καὶ
0 ! Ο ` π 0 ` 9 | ο Μ ε κ .μ

ο θεος Ισα.αιι και ο θεος Ιακωβ; ουκ εστιν ο θεον

καὶ ιἔ.κούσαντετ οἱ ὅχλοι

` λ 9 Β

περι δε την ανα

Ι | Υ

αυτον,

ωραια Ματια.: οι οποιοι ατα”

οποιο ιιοΓιιαι:επε σει. οι ποπ ο..

Μαι: εοιπεπ τοΠιιαα αποτειπ

οποια αυτή ειιο. 268ἰιαἱΙἱαιι·

εοειιπιιυε οι ιοτιἰαε. παμε ω

ιιοριἰιαιαπ. 3" Νονἱιοἰτπο ειιιιοιπ

οιππιιια: οι ιααΠει· ι!είαπειο ου..

ΜΙα τοιιαιτεεειοπο απο επὶαε

οτα ιΙο οοριοια ακα? οπιαοε

επἰιπ απΙ›ιιοτυπι απο. 911€

εροπιὶεπε οιιιοπι Ιοιιιαι Με Με,

Βι·τοιἱε, ποοι:ιοαιοε ει:τὶρεια·ιιι

:κοπο νἱι·ιαιοαι πιο. 'Πα τε

ΜΜΜ” επἱια παμπ: πωπω:

ποαιιο ααΒοαιιιτ, κι! ειπα Μια.

παι;εΙὶ .να ἰα ι:ιιοΙο. ="Βε εε

επττοοιἱοπο ιιιιιοιπ ιαοπαοι·ιαπ

ποπ Ιοι.;ἱειἱ.ι ααα! ιΙἱοιιιια οει ο

όσο ι1ἰι:οαι.ε νοι›ἱε, "Ήλιο απο:

διεπει Αοταπιιια οι 30113 Ιειι.αο οι

δικιο Ιοι:οΙ›? Χοπ αει ιΙοιιε αποτ

ιαοτιιαι πια! υινοπιιιαα. ΜΒ.

πιιιΠοαιοε παύει: ιπα·ιιιιοπιιιι· ια

ιΙοοιειππ. οι".

οδο

"(3939) Ρποτἱειιεἰ πιιιοιπ ..ιι

ι1ἰοαιοο παω! .ειΙοπιιιιια ἰπρο·

ειιἰεεοε Βαι.ΙιΙαοιιιαε. ι:οανοπο

του: ια οποια. θα: ἰπιοττοαπνα

ειπα Μαιο οκ επι Μαιο Διαιτα·

ιοπ·ιιοπι επτα, =.ΜοΕπωι.φω

εεε αιοπιιιιι.ιιιπ επιιααιιια ια Νεο?

ω καὶ

 

35. γημας ΒΒ. 1. 33. Οτίο. 33μ. ]

:γαμηοας 9. Β. το.

- αυτου] οιπ. Ι.. (οι Με παω· οριο δια.

σου

23. δμοιινς] ΜΗ. δε Π.

-- εως] οποια. και Η.. Βγε.Ρει.

27. παντων] 0111. Δ. ο.

- και ἡ γυνη Β. 33. 39.893 κι]

οια. και. Β.ΒεΙυ.Ι.Δ. Ι. Η. κ. 8ττ.οτι. που..

28. αναο·τασιι ουν ΒΒΒ. 1. 39. νιιΙα.

_ί!ω·σ.λ.Ι. (τα. απατα δ.ι:.ε.) ] ζουν

αναοτααει 9. Β. και.

- των επτα ] οτα. οκ. οπου. (Μπι α.)

(ε£ι·).|ῖ Ι Ροει ειιται Β. νοΙα. απ”

99·

- γυνη] ρτοεια.ἡ 1. Γ. Απο.

- παντες] :ομοια δ.ο. 8γτ.οτε.

- αυτην] Με!. γυναικα 33. ΟΒΙ καρτα

ειπα. Βγι·.Βι:Ι. Αται.

99. αυτοις] οτα. 83,. (μου αιτοκρ. Α.ται.)

30. γαμιζονται Β.Βο|ι.ΒΒ. 1. (νία. Οἰεια.

533.) Οτἰ9. ἱἰἰ. 9939. 3949. ] γαμιο

κονται 33. Οτο). ί. 2849. ἰἱἱ. 89799·

Πεκγαμιζονται 9. 871: Πολ πια. Οι.

στο!. ι. 3293. απο. 1.30.) εγγαμιακονται

69.] ααοοαιιιι· να... ε./ῖ!".ο'. (Μια ο).

ιικοτεε ι1ιιοιιαι ο.(ι:.)1)...

- αν] αλλα 1).

- αγγελοι] "Μαμά Ι.

πι. ο”. και. και..

Οιας. ἱ. 9369.

30. αγγελοι ΒΒ. 1. Β.. Παει.. α.(ιιι πιω.)

ο ο.ε.|ῖ!`·.Ιι. Βγι·.Οι·ι. '.Πιου. Λεια. οπο.

ἱ. 2849. οι. 323". 324". 83". Οτι!). [κι.

9789. ' πιω. θεου Β. 33. 69. ¦ ''3133.

του θεου 9. Δ. τεΙ. ναι8.!".9'. εγκτ.

Ρει.3ιΗι:1. Μπομπ. .3931. Οτἰο.!πι. ιν.

4933. 303". 537". ειπε.

- εν] οποια. οἱ Π.

- τιμ ουρ. ΒΕ. 1. 33. 69. Μειπρ!ι. 'Ποσο.

Οτίο. 39398249. 8279. | 'σαι. τιμ 9.

Β. το!.

- ειιτιν] παω δις 1. μια. Μι:ιαμα. απο..

ΑΜ. ι. 2349. ἱ.ϋ.. 3339. 834'Α.82?..

μια” εν τιμ ουρ. 39.

3!. υμιν θα!). επ. 3339. ἰν.3-ιθ·. ] οτα. Δ.

Κ. ε. 87ττ.Οα.8ιΠοΙ. Ποπ. 932. | ροει

λεγοντος να.ὶε. Μου-ει. (00απα..

ΡΜ. Γοτ. Μι. Με; ο).

- υπο θείο. ια. 893..]απο 03. 1524. κι]

που Β ια ι:οΙΙ. Βια', πιο υπο Βεβαια.

32. Ιοαακ] Ιιτακ Β.

·- και ο θεος Ιακωβ ¦ 0111. 39.

- εστιν] ΜΗ. δε 69.

·- εστιν ο θεος Οι·ἰ9. ια. 920. 9299.[οια.

ὁ ΒΕ. Ούι!. Ματ.)

- νεκρι.ιν] + ρτοοιπ. θεος 9.19. το!. Βγι·.Ηι:Ι.

Λεια. απο..) οποια. 8239. 9299. ιν.

34Ι·.] οπο. ΒΒΙ.Δ. Ι. 33. μια. @τιποτα

&.Ρει. Μοιπρα. ΤΙΜ» Οτίο. ι. 745'. Βια.

233. Εἰ!. "9. 300.. 722'.

33. διδαχυ] διδαακαλια Μ.

3-6. ακουσαντες] ειπα νιι.Πεεοπι κ. εγω".

(Βια Παω.)

-- επι το αυτο νιι!ε. παω· 5)·ττ.Ρει.

διΗι:Ι. Μιαπρα. Αππ. στις.. [πι. ια.

830... Ι ἰπιοι· εο. του.. ' επ' αυτον

Β. δικό". επτάδα απο.. (Μπι ο.)

ἰπ οποια ιιι1 Μαι): ιαΙνοτειιε οιιιπ ιι. Εἰ!.

7939.

33. και Ρ] σαι. Δ.

- νομικος] 0111. Ι. ο. Απο. Θείο. Ια!.

αι. 830. ] και”. εχασα.. απο. Ι πιω.

τις .Β011.

- ιιι1 Επ.] μιὰ!. και λεγιον 9. Β. Ιι.ι:ώ

Γ.|ι. (Με: α). 81τττ.οτε.3εΠοΙ. (Απο.)

Ισια. Β.ΒιΙυ.Β|ι·.Ι.. 33. νιι!α. .πιω-ει.

8]π·.Ι'ει. Μοαιρα. τα». που. στο

Ια!. ἱἰἱ. 330'.

33. μεγαλη] Ρο" νομιμ Β. (εαυ.αάαωπι

αιο.εαυιπ οι ρι·ἰεπαιπ 8_γι·.οτι.)

37. ο δε] σαι. Β. Βια. @παθει Η] οι!ι!.ῖπαους

9. 1. Β. το!. 5)·ττ.Ρει.&ΠοΙ. Λται. Β·)ι!ι.

] οτα. ΒΕ. 33. Μι:ιαριι. 'Παλι. ()ι·ιο.

Με. Μ. 830.. ] μια: αυτιμ Β. Ι.ια.ι. Με.

Οτι.

-- εφη ΒΒΙ.Δ. 1. 33. 1ποιικΜευντ.ι

*ειπεν 9. 09ο.

 

30. ειναι. .και Ο!.

86





ΠΠΣ 1. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.
*:

ιι
Β- - 6 8 Ν ΙΙ ο ι- "ο ν

ι....'".έι.ιέ :Φο απο' Αντονι

των» πιο· ολη τη ιιαροια. σου, και

Ξ; “ΕΠΕ τι' . |... 5

μ.1)...._ιι.6_ ολη τη διανοια σου.

τι· -

" ' ΝΕ. σκι

"Ποτ.ιο:36-37. β . Ο

9 ` 9 |

(ΣΠΟΡ ουκετι .

ιιιή
211116":

ξέπ “μια πρώτη!| εντολή.

ι. σεις τον πλησίον σου ως παντου.

δυσὶν ἐντολαῖς δλος ὁ νόμος 2κρέμαται καὶ οἱ προιρῆται.'|

129 4'1"Συνη·νμένων δε των Φαρισαίων επηραιτη

42 λέγων. Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ

.. . τοῦ Χριστοῦ; τίνος υιός ἐσ·τιν; λέγουσιν αὐτῷ, Τοῦ

*Δαυείδ.|| “ωλέ·νει αὐτοῖς, Πῶς οιἶν ιΔαυεὶδ'| έν πνεύ

ματι ικαλά.` αυτον κύριου;|| λέγων, 'Η' ' ΕιπαΥ κύριος οω.” (ΜΜΜ-ω. 90η"... ...ως

τῷ ιιυρίω μου, Κοιθου ἐκ δεξιών μου ι

έχθροιις σου ιιι·ιτοιιοιται| τῶν ποιιῶν σου.

εὶδ'| καλεῖ αυτον κυριον, πως υιος αὐτοῦ ἐστιν;

β καὶ οιιιἶεὶς εδι.ινα·τ;ο τοι·ιτοκριθηναι·αυτοι|| λόγον· ουδε

ετολμησεν τις απ εκεινης της ημερας ἐπερωτῆσαι

σεν αυτους ο Ιησους

88 τα ο ` . τα

αυτη εστιν η
ς απ

89 δευτέ α δὲ ο οι:α α
μ .ι

κ

46

1801Τότε ὁ Ίησους ελιίλησεν τοῖς ὅχλοις καὶ

ιι· 9κυριον τον θεον σου, ἐν
ο οι- να το κ ο

εν ολη τη ψυχη σου, και εν

* μεγάλη καὶ

γ'Απαιτή

40 ο Ι Α

6" ταυταις ταις

ὅ να `

ως αν Θου τους

ι '9ει ουν αυ

8" Αιι. ιιιι Και”, 1)ιΙιιζεε ιιοι·πι

παπι ιιειιπι ιιιιιιπ εκ ιοιο ι:οτι1ε

ιιιο ει εκ απο ιιπιπιιι πιο. ει ιιι

απο. πωπω ιιιιι.. " Και εε: επιιιι

ιπιι.πιπιιιιπ ει ρι·ιπιππι :παπάκ

ιιιιιι. 9' 8εειιπιιιιιπ ιιιιιεπι ει

πιιιε εει ποιο. 1)ιιιι;εε ρι·οκιιιιιιπι

ιιιιιπι ειειιι ιο ιρειιιιι. ω Ιπ Με

ιὶιιοοιιιι πιιι.ιιιιιιιιε ιιι:ιινετειι ιεκ

Ιιεπιὶει ει ρι·οριιειιιιι.

" ΜΜΟ Οοπςτεςιι.ιιιι αιιιεπι

Ριιιιτιειιοιε ιπιεττοι;ιιιιιι εοιι 1ες.ιιε

.. ιιιειιπιι. @πιο ιιοιιιε νιι1ειιιι· ι1ε

οπτικά Οιιιιιε ιιιιιιε εει? Πι

ειιιιι οι. 1)ιιιτιι1. “' Λἱι πιο

οιιοιιιοιιο απο απο ιπ ιιιιιτιι.ιι

"και ιιιιπι ιιοπιιπιιπι ‹1ιεεπε,

δικιο ο ιιειιιι·ιε πιειε ι1οιιει: ρο

πιι.ιιι ιπιιιιιεοε ιιιοε Μπομπ..

ιΒιιιιιιπ ιιιοτιιιιι? ” ει απο

απο νιιςιι.ι επτα ι1οιιιιιιιιιπ.

‹μιοπιοιιο ιιιιιιιι ειπε εει? 950999)

Ει πειιιο ροιετιιι τεεροπιιετε οι

νει·ιιιιιιι. ποσοι: ιι.ιιειιε πιο οπω

σιιιι.πι εκ οι.. Με απο αιιιιιιιιιο

ιιιιι.ιττοςιιτε.

ι(Μι",·)'1'ιιιιι: 1οειιε ιοι·ιιιιιε

σει οι1 ιιιτιιιιε οι ιιιι οποιοι...

 

97.τη καρδια 1)ΖΕ. τει.ιοιπ. τη Μπιλ.

69. "αιωνα (Ποιο. 304.

- εν ιιλο 99] οπι. εν 1.

- τη ψυχη] οπι. τη. Διπαιππιτ. ι

οσοι”. Οσοι. 304 ιι τη ισχυι 33.

- διανοια σου (Ειιιι.) ΜΜΜ. Μειπριι.

· 'πιώ. Απο. Οτιο. ΙΜ. ι. 3.69. Πει.

· 7939. ι ιαχυι σου ο. 8]τ.οτι. στα.

304. ισχυι σου και εν όλη τη διανοια σου

69. 8)·τ.Ρει. 8ιτ.11ιετ. Μεπιιιιι.οοι1.

Δια. στις. Ιω. πι. οσε. εαν. ων. ιν.

6189. ι (ιπ οιππι ]ιιειιιιιι ει ιο απο εσει

ιοιιοπε ιιιο. ο.)

οι. εστιν ή υπο. ι. :κι ιο. Α.τπι.ι.οιιι.

η 9. 1). τει.

- μιγαλη και πρωτη Βιι0ι.Ζα.ι 1. 33.

69. (Επι.) οποια-ων". 8]·ι·.Βιετ.

Μειιιριι. '1`1ιε1ι. απο. Οτιιι.Ιιιι.ιιι. 830€

3319. αν. ?93. (ή ιιιιιε πρωτη Ε.) ι

2πρωτη και μεγαλη 9. 1'. το!. _|: Μι.

Πι". Ατιπ.

69. δι ομοια ΒΖΕ. τοι. ι ιιμοιως Β.

- αὐτῇ (εις) 1.33.69. Γ(οιπ. Β.Βιιιι.Βιι:.)

ποιο (Ειιιι.) ιιιι ε. ιιιιιιιιιιιιι τς. οιπποε.

αυτη (ειπε ποιιι) Ε. αρ. Τιεειι. (αυ....

ιεπιππι Ζ) ι @τη Β.πιππ.ι·εε.ΕΡΟΠΚ

40. όλος] οιπ. 8τττ.0τι.8ιΡει.Μειπιιιι.Τιιειι.

- κριμαται και οι προρητιιι 131321.. 33.

ΕΑΝ.. 8]ττ.0Π.διι.,ει. απο. (Με). ΙΜ.

ι. 65.. Μ. 306. 973". ιν. 6189. Παω”.

Ρομπ. 9. ευρα 199. 964.ιι;και οι προφ.

κριμανται 9. 1.τεΙ. Βρτ.1ι1ι:1. Μειπριι.

'απο. Απο. Οτιο. ιιι. 9819. Οίκοι. 304.

μια πιο.) στις. Λι. οι. εαν.

41. των] οπι. Δ.

- αυτους] αυτοις ΒΚ.

- ιι 1ηαους] οπι. @τιποτα

49. λιγουοιν αυτοι. Του Δαυειδ] οπι. 33.

43. αυτοις] Μιά. ιι 1ηοους ΖΕ. 1.Μοιπριι. Απο. απο. οτιο.Ιιιι. οι. 8339.

ι Οοπιι·ιι. 131). 69. το!. (Επι.) δια-τ.

'Νιου. Οτιο. ΙΜ. ιν. 6339.

- Δαιιιιιι] οπι. Δ.

-- πνευματι] ιι.ι1ιι. αγιοι ε)·τ.οτι. 8".

Πι"... πιο.. (ιιοεει απο ιο ειιιι·ιιιι.

πιι ι1οιπιπο πιο..)

- καλοι αυτον κυριον οι). 33. (Ειιιι.)

8)·τι·.Οτι.8ι1,ιιι. ΜεπιρΙι. απο..) ι καλιι.

κυριον αυτον 21... ι κυριον καλει αυτον

69. 87τ.1.ιοι. Οτι!). Ιιιι. ιιι. 8339. ] Σκυ

ριον αυτον καλι.ι 9. 1. τα ο. Ατιπ.

Οτιο. ΙΜ. ιν. 633. (οπι. απο..)

Οτι.διΡει. Μειιηιιι. 'Πιερ. ι : υποποιιιον

9. 1. 33. το!. (Εειι.) διττ.Βοι. Ατιπ.

απο. Οτι). ΙΜ. ιιι.6339. 83.794.. (για.

ΕΧΧ. οι Μιι.ι·. οι Ειιε.)

45. καλει] 'οποιο. ιν πνευματι ΒΔ. 69.

ΚΜ. ...ιιτρο.9ι.ιι.ι. διττ.Πει.. 8τι·.

11ιετ. Μειπριι. Βια. ιπ Ρε. 7029. Πι!.

794.. (επτα ιπ εριτιιιι νοοιι.ι 1)οπιιιιιιπι

α.Ι.) | Οοπιτιι. ΒΕ. 1. 33. το!. νιιις.

“τα 8)ιττ.Οτι.6:Ρει. του.. (Μειιιριι.

Μιά.) Οτιο. ΙΜ.

- καλα αυτον κυριον 1)ΖΕ. τει. Επι. ιιι

Ρε. 7029. ι κυρ. αυτ. καλ. Β.Βιιιι. “06”

στις. ΙΜ. ιιι. 8339. ι κυρ. καλ. αυτ. Βιιτ.

θα. απο.

46. αδυνατο Β.1)2. τει.ιηδυνατο Β πιο. 1.

- αποκριθηναι αυτιρ Βι)ΖΕΔ. 33. 69. Κ.

Δια. πιο. Πιτ. Το!. α.!ι.ι:.οι·2·ιι.Ι. Μπι.

στις. ΙΜ. ιιι.εο:ιε.ι :αυτ. αποκρ. 9. 1.

το!. νοιε.(Π. ε./.#-Μ· οτιο. Ιιιι.ιν.6336.

-- ἡμιρας 13ΖΕ. το!. (Ειιιι.) 87τι·.Ρει.8ι:

1:1ι:1.ι.ιιι. Μειιιριι. 'Που. Απο. ΙΕι1ι. ι

ωρας 1). Ι. Ε. οι. πο. α. @του 5]ιι·.

Ιω. ΜΒ.ιπ ως. οτα). ΙΜ. ιιι. 8339.

1. ὁ ιηιτους ΖΕ. κι. (0111. ο Β.Βιιιι.ν)'

Γιοει ελαλησιν 1). 69. ε]°ι°.οΠ.. ΕΠΙ.

ι

ι
44. κυριος] ”ιτιιοπι. ο 9. Ε. τοι. μια.ι.ΧΧ.ι ι οπι. οποιοι. ι

ι - αν] οπι. Έ..

ι - υποκατω ποπ.. 69. ουτ.ι...ι.. ει". ἱ

ιιυν ι ταυτη 1). ι αυτης Δ. Οτιο. ΙΜ. ιιι. 8359. (οπι. να. ο).

- οιαυτον (Ήττα. 304. | ιαυτον 1. 69.

Πεν. ι ..οι σου (τις). 1.

40. ταις] οπι. Μ.

 

87'. ιπ απο επιιιιο οι. ι 88. οπι. οι.ιιιιι 61.]

46. οι τοοροποιοτε οι.

ι





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧΙΠ. 2.

:απο 7

#10

ΙΙ που. 2οὐράνιο9.

ολα

- ιιι. τα: τι.

Ε ὑμῶν ἐστιν .Μ ο χριο·τοι·.
. Ο.. |

υμων διακονοτ.
12ο"

τά: μαθηταἶτ αὐτοῦ 2λἔγων,Ί.ἱπὶ τῆι: *ΙΧ/“αιωνα”|| καθέ

δραι· ἐκάθισαν οἱ γραμματέα καὶ οἱ Φαρὶσαῖοὶ·

τ ο ··

τα ουν ὅσα αν εἴπωσιν ὑμτ.ν+

9

| 11.6

2 ποιήσατε καὶ τηρείτε.||

- κατα δὲ τα ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν'Τ γαρ

καὶ οὐ ποιοῦστ.ν. 4 Ϊ δεσμεύουσιν *δἔ|| φορτία βαρέα

[καὶ δυσβοίστακτα] καὶ ἐπιτιθέα‹τιν ἐπὶ του:: ῶμου9

τῶν ανθρώπων· ταὐτοὶ δέ τῷ||

. .. . . 5 . . . .. . ..
β θελου‹τιν κινζηο·αι` αυτα.- παντα ρε τα εργα αυταιν

ποιοῦσιν προς το θεαθηναι τοις ανθρωποιο. πλατυ

νουττιν :γαρ” τα Φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσιν

τα κράττπεδα+· 6 'Φὶλοῦσιν : δὲ" τὴν πρωτοκλισίαν ἐν

τοῖς δείπνοτ.9 καὶ τὰ: πρωτοκαθεδρία:` ἐν ταῖς συναγω

καὶ τοῦ:: αο·πασμους ἐν ταῖς αγοράς, καὶ κα

λεῖσθαι υπο τῶν ανθρώπων, ραββἰ+·

κληθῆτε, ραββί, εἶο γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ 2δτ.δασκάλο9,||+

πάντα· δὲ ὑμεῖς αδελφοί ἐο··τε.

ο·ητε ὑμῶν ἐπὶ τῆι· γῆτ· εἶο γάρ ἐστιν τὑμῶν ὁ πα·τῆρ|| ο

μηδἔ κληθῆτε καθηγηταί, .π 8 ὅτι καθηγητἡ9

δἔ μείζων ὑμῶν ἔστατ.

οστιο δὲ υψώσει ἑαυτὸν ταπεινα:

θήσεται.· καὶ ἔστι:: ταπεινώσει ἑαυτὸν υψωθήσεται.

δακτυλτρ αὐτῶν οὐ

8 ὑμεῖς δὲ μὴ

` | ` Ι

και πατερα μη καλε

εποε 2 στο"... Βιιροτ· οιιιΙιο‹Ιι·τιω

Μοεἰ ει:ι.Ιοτιιτιτ. τττ:τἰΙιατ: οτ. Πια

ι·Ιται:ἰ: =οττιτιἱτι. στα: οιιτιοοιτττι

απο ιΙΙ:α:τιτιι τοΙιιιι αποτο οι

Μουτ:: ετ:ι:ιιτιιΙιτττι (φοτο. και

απατα τιοΙἱτ.ο ίιιτ:οτο: Ματια

τ:ιιιττι οι. τιοτι Ι”τιτ:ιιιτιι. :(388)

ΔΙΙΙτζιιτιι πατατα οτιτ:τα ακτής

τ:: Ιτιροττ.αΙιΙΙΙο οι ττιροτιιιτιι ὶτι

ιιαιοτοο Ιιοττι.ἰτιιιτιι.ιΙἰι;ἱιο τιιιτοττι

:πιο τιοΙιιτιι οτι ττιονοτι:. ·* (ΗΜ-Ι

Οαιτιια απο @στο κατι ίτιοΙιττιτ

ιι: νιιΙοατιτ.ιιτ ο.Ιι Μπαταρια: ιΙΙ

Ιατ.ιιιιι τ:τιται ρΙιΙΙαι:τ.ι:τιο Μιας::

πιοτ.τιιἱτὶοο.τιι. ΙὶττιΙ:ι·ἱιι.ο: ΙΙ πατατα

οτιιττι Νήπιο. τοοιιΙ:ἱιιτιι ἱτι οτιοτιὶε

οι τιτ·ιττιοα τ:ιιτΙιτ:τΙττι.ο ἱτι των»

ασεπ, “Ι οι ιιιι.Ιιιιτιτἱοτιοιι ιιι απο,

οι νοοιιτι αΙ: ττωτιτττω.. ι·ιιΙ›Ι:ἰ.

"ΜΜΜ... ιιιιιτ:ττι ιιοΙιτο νο

οιιτ·ι. ΜΜΜ: ιιτιι18 ι:τιτττι στα πιο.

ταει." νοτια. υττιτιοιι τιιιιοτιι ι·οε

Γτ·τιτ.ται απτο. Ε'Η. τιτιτα:ττι τω

Ιἰτι: νοοτιττ: νοΙ:ἰο ευρω· τοπικα:

ιιτιιιο ι:τιἱπι σε: μια· ποιοι· .τα

τα αυτή” οτα.. '0 Νικ: "πατατα

ττιααιοιι·Ι. αυτα ταπεινα πατα·

τ ιιτιιιοοιπ.ΟΙιτΙοιιιο. "τω-Μουτ

ττιτιἱοτ· σε: «πατατα. οτα. ττιιτιιιιιοτ

νοτια: "ατα τιιιιοττι οι: τ:κτιΙΙ.ιι

"τα ΙιτιττιΙΙΙιιΙ›Ιιιιτ. οι φα :το

ΙιιιτιιΙΙιτινοι·ιι ι::ιαΙιτιΙ.ιὶιιιτ.

3 παν

918

 

2. λογω] σαι. ΒΡΩ”.

- Πουντα-ος Β.Βαγ.(1))21). 88. (89). Κ.

(Μ καθιδρας 1). 69. Η". Ικα. ΜτΙ.

(Οτἰς.ἰἱἰ.752'°.) οττ9.1..ωτ.8:ιν. Εντ.

ΙΙΙ ΕΕ. 874.. Η". ιν. 288,. 508':. ?2440

| :Παντως 9. Ι. Β. το!.

8. αν 9. 1ι.οτ.κ.ε.τ. Εναν: Ρ!. Ι :αν

ΒΔ. Ι. 88. 69. ΕΦΗΒΙΚΗ'.

- υμιν] στα. Βοτ. ΜΜΜ. τηριιν 9. 88.

το!. _/'..(τι:. τω.) 8_τττ.ΡεΙ..8:ΗοΙ. Με!.

ποιαν 1". [τα. ἱϋ.886·. Ι οτα. ΒΙ)

ΖΣ.. 1. Με εχασα. ΜοαιρΙι. '.ϊ'Ιιτ:Ι:.

Απο. ΕΙΕ. [τοπ. ΜτΙ. Οτίο. Ια!. ἱὶἱ.

Μποστ!. Ενω» Ριάντ. ΗτΙ.5οιν.

·- ποιηοατι και τηροιτε Β(1))ΖΙ.. (Ι). Γοτ.

8γτ.Βιοτ. ΜοαιρΙι. των. Απο. αυτ.

Στα. Η: Ρο. (τα.) ΗἰΙ. 508€. (ποιειτι Ι).

Ι).'Στηριοτε και πρωτ: 9. Β.τι:Ι. Επι.

(Μαι α). 8τττ. Ικα. Εἰ!. 28. | ποιοι"

τατιιιιττι Ι'. Οτίο. ΙΜ. ΙΙΙ. 885°. 888..

ΠΠ!. ΙΝ.) (Με... οι Πιάτο. Οτἰ9. ω.

ΙΙΙ. 8824.) (τηρτι και :τοπικ Γ.)

6. δι (μοντ. δτομ.) ΒΒΔ. Ι. 88. Μ. Αντ.

..τ.τ...:Γ·τ·)··τ·Ι. @τι ΜοττιρΙι. 'Ντου. Ι

:γαρ 9. ΠΠ (Με.) τι:Ι. τητα. 6!. ..τα

Ικα. ΜΙ. (ΠΠ. 72-8'~) Ι στη. 1)='Γ. Δτττι.

·- και δυαβαοτακτα 1380)). το!. νττΙ8.

ο./:_ύ".ςΜ· 8_γτ.Ηι:Ι. ΤΙιτ:Ιι. Λτττι. ΣΕΦ.

(και αδυο. 1)”. ντα. Ι.ιιο.:τι. 46.ιοαι. Ι..

Ι. ...Ματ-ν.. εγττ.Οττ.8:Ροι. ΜοττιρΙι.

[ται. 24Ι. Πι!. 724'. (ιιι τα!). οντα. στ.

4.. αυτοι δε του; ΒΒΕ. 88. Βγττ.Οττ.8τΡετ.

ΜοαιρΙι. ΤΙΜΜ ατι.. Ιτετι. Ι :τω δε

9. Ι. Β. ι·οΙ. Ειπε. 83ττ.Πι:Ι. Απο. Ι τω

δατι:τ. αυτ.] στο. Β.Β::Ιι. (ιιι τω.) τα!

ΜΜΜ 1307. οτ. ΒΙ‹:.

5. γαρ @στα πλατυν.) ΒΙ)Ι.(Χ ΙΙΙ Οοττιπι.)

Ι. 88. 89. Η". 5_γττ.Ρει.8:Πτ:Ι. Μτ:ττιρΙι.

ΤΙιτ:Β.ΙΝτ 9. Ετσι. 8_γι·.Οττ. οττι.Δι·ττι.

- φυλ. αυτων] ουλ. ὶαυτων Ι..

- κραο·πιδα] ματι. των ἱματιων αυτων

9. (Σ). 88. το!. _|.#'..λ. 87". Μι:ιτηιΙι.

Απο. οτα. Ιτιι.ἱΙΙ. 887.. ' στο. ΒΙ)Χ Ια

οοτιιιτι. Ι. (βαττ. ει:α αυτων Μαρ. 2...)

ΕΠ: οτ πιο.. 21581. ' στα. αυτων [Δ.

6. Φιλ. δε Β.ΒΙζυ.ΠΙ.Δ. Ι. 69. Κ. (Μαι

88.) (Ι..ατ.Ι..) 5γτ.ΠοΙ. ΜοττιρΙι. 'Πιερ.

Ι Σουι. τι 9. Ε. το!. [$γττ.Οττ..&Ροτ.

ΖΕτ.Ιι.] (ταύτα Δω. Γιὰ!. ο.) Ι φιλουοιν

ιατΙΙ:οαι Ι". Απο. @μια 805.

- την πρωτοκλιαιαν Β(Π)Ε. ΜΙ. ΙΙ.ε_ῇ'=.

(Ματ. 805. (τ. πρωκλειοιαν 1).) ¦ την

πρωτοκληοιαν Δ. 69. Ρουντ. Ι τας ·

πρωτοκλησιας Ι.(ειι:). 1.88. νιιΙε. α.τ:.

των”. @τι Απο. ΞΕιΙι.

?.και τους αοπαομουςεν τοις αγορατς]οττ1.Ι'

7. ραββι οι:ιτιοΙ Β.Βι:Ιτ.Ι.Δ. Ι. 88 (ιιι. ι.·Ι

ιΙοιιιι· ο των». Μια. 8)·ι·.Γει. Μαιου”.

ΤΙιοΙ:. :δα-πι. στα”. 805. | μια 9. ΙΧ".

τι:Ι. 8)·τι·.Οττ..8:Πι:Ι. Λι·ττι. @μου ΒΔ.

69. :ΣΕΚ ΤΙιοΙ:. οι:ιΙ ΚΙ' τιοτι τι.. να. 8.)

8. υμ. δε μη αλ. .ταρω οττι. ΤΙΜ» (πι:

ττιιτιοτιι ιτοοιιτο ττιιιαΙειτιιττι Απο.)

- διδαοκαλος Β. 88. Η. Οττ9.ιιι.(ιεν·.) μι)

ιταλιῖν διδα οκαλον ἐπὶ τῆς γῆς Εντ.

ἰτι Ρο. οτι. Μα. 98.' :καθηγητης 9. ΙΧ...

Ι. το!. (ι·ἱ‹Ι. ντιπ. 10). ΜΜΜ. .: Χριοτος

9. Β. το!. εγτ·τ·.Οττ..&ΙΙεΙ.. Ι οτα. ΒΙΠΕ.

1. 88 ο εριιτ.Ιο. Η. Σπιτι.. 8ι·ττ·.Ι'ει.(8τ

Πτ:Ι.ΜΒ.) 8τττ.Ηἱοτ. Μι:ττηιΙι. 'Πιερ.

Αααα. Βια. αν”. 80.5. (οττι. ὁ ΠΠ).

-- παντπς οι ομως αδιλοοι :στα Ι οι! Πτι.

να. 9. Π. | οτα. παντες ΒΡΩ".

9. καλευηττ] καλισθ£ Δ.

- υμων Η] 0ττι.88. | υμιν 1). Μα. τι'.

- υμων ο πατηρ Β. 88. Η. ¦ :ο πατηρ

υμων 9. 1)Ι... το!. ΙΑΝ..

- ο ουρανιος ΒΕ. 88. 69. Απο. /Ε:Ιι. Ι

ο ιν ουρανοις ΠΔ. Ι. Ι :τι ιν τοις ου·

 

4. ΛΙΠΩΝ. των.. Η. Ι Η. πατατα. των”. 0!. Ι

8. οι". οιιιτιι Η. Ι 0. οι”. οιιιττι Η. Ι Η. "το ΥΜΩΝ.

"Μαιο οι. ΡΙτατιτι.·ιυι Ιιι·μοι:τττ..·ιο. ηιιιτι αυτιο

ι:ΙΙτ.Ιο τΙοττιοο νιιΙιι.·ιτιτττι. απαντησα Ιοτιτ:τιο απαιτει

ντριν." Ιιοο οτιτρΙΙιιιι τιοι:τριοτ.Ιο _ῇιι‹.Ιιοιιιιιι. Η.

(ναι να. Η.)
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΚΠ. 5.

ιι ιι:› ο 121.

1. αι Δ.

1. 38. ος.

ΒτοπΧαουτ

9 '1'1ιο1ι.

7. τὸ στράτευμα

10. 6 νυμςιι1ινανακ.

σκβ

ι

 

18. εῖπιν δ βασ.

` Ι τι' τι ε ` | 6 ε 1 1

και παντα ετοιμα· δευτε εις τους γαμους. οι δε αμε

λήσαντες ἀπῆλθον, :δα μεν εἰς τὸν ἴδιον οιγρόν, 189"
λ Α ο

δε δέπ1'| την εμπορίαν αυτου· 96 οι δε λοιπο1 κρατή

σαντες τους δούλους αὐτοῦ δβρισαν καὶ άπέκτειναν.
7 2 ε ` 1 ι| ο ι κ κ κ Ι

ο δε βασιλευς ωργισθη και πεμψας τα στρατευ
σε σε `

ματα αυτου άπώλεσεν τους ιρονεις εκείνους, καὶ την

Α Α |

πόλιν αυτων ενε9τρησεν. 8τότε λέγει τοις δουλοις

αὐτοῦ, Ϊ) μεν γάμος έτοιμός έστιν, οι δε κεκλημένοι

ο 9 σε 9 | Φ ο κ κ ε

ουκ ·ησαν αξιοι. πορευεσθε ουν επι τας διεξοδους
.- σε ο λ

των ὁδων, καὶ δσους Ώου'| ειΐρητε, καλέσατε εις τους
Ι 10 κ ο Ι ε σκ ι το ο `

γαμους. και εξελθοντες οι δουλοι εκεινοι εις τας

|

ὁδοι1ς συνήγαγον πάντας δσους ώρου, πονηρους

τε καὶ ο1γαθούς· και έπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων.

Η εἱσελθων δε δ βασιλεὺς θειέσασθαι τοὺς ἀνακειμέ

9 , Α ν 6 ' Ι .ν

νους ειδεν εκει ανθρωπου ουκ ενδεδυμενον ενδυμα
ε 12 κ σ ο σε ο .κ Η , .- τ·

γαμου· και λεγει αυτοι, 1:1ταιρε, πως εισηλθες ωδε

1 οι ο· ε ε ι ο τ 13 ι 3 ε

μη εχων ενδυμα γαμου_; ο δε εψιμωθη. τοτε ο

βασιλεὺς εἶπεν || τοῖς διακόνοις, Δήσαντες αὐτοῦ
Ι ` ο- . + ' | . Ω ` || , λ Ι λ

ποδας και χειρας εκβαλετε αυτον εις το σκοτος το

, | Β '9 ν . ` ` ' ` πιο

εξωτερον· εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των

τυπικο: νοτι1ιο ιιι:1 που” 51111

απαιτει 1ιος1οιιοτιι1ι1.. οι ιι1ιἰετιιιιι

ιι1ιιιιι Πι νι11ιιτιι ιιιιιιιιι. ιι11ιιο ιιοτο

ειι1 ιιοςοιιιιιιοτιο11ι οποιο. 9 ΙΜΗ

ιιιιἱ νοτο τοιιιιιιτιιιιι ιιοτιιοε στο οι,

οοιιιιιιιιο1ιιι ιιι1Γοοεοε οοοιι1οτιιιιι.

.' 11.ιιιι ιι.ιιι.οιιι ι:ιιιιι ιιιιι1ἰεοοιἱτιιιιιι

οιο., οι αυτοις οιιοτο11.11ιιισ πιο

ροτι11ι11ι 1ιοτιιιι:ιι1ιιο Νοε. οι

οινιιιιιοιιι 111ιιτιιιιι ειιοοοιιι11ι.

'Τιιιιο Με ιιοττιιι απο, 11111111”

ιιιι1ι1οιιι ιιιιταιιιο ειιιιι, πιο ιιιι1

ιιινιιιιι.1 οτιιιιι ιιοιι 1ιιοτιιιιι ως”

1' 11ο οτςο ειι1 οιιιιιιο νιιιτιιιιι. οι

ιιιιοιιοιιιιιιιιιο 1τινοτιοτιιιιι νοςιιιο

ιιι1 τιιιριιιιο. Μ Ε.: ομοια ιιιιτν1

οἱιιο ιιι ναι. οοιιςτοςιινοτιιιιι

οποιοι οπος ιιινοτιοτιιιιι. ιιιο1οε

οι οοιιοε. οι ιιιιρ1οιιιο ιιι.ιιιι. τιπο

1.1ιιο ι1ιοοιιιιι1ιοιιιιιιιιι. Η (2991)

1τιι.τεινιι ιιιιι.οιιι το:: οι ι·ἰι1οτοι

ι11ιιοιιιιι1ιοτιιοε. οι νιι11ι οι 1ιο

11ι11ιοτιι που νοιιιιιιιιιι "πιο ουρ

ιιιι11, Η οι οι: 1111. Αιιιἱι:ο. αιτο

ιιιοι1ο 1ιιιο 1ιιιτιισιι ιιοιι 1ιιι1ιοτιιι

νοσιοιιι ιιιιριιιι1οιιι? Αι 111ο ου

ιιιιιιιιἰι.. Η Ί.'ιιιιο απο το:: αιι

ιι1ειτιο. 1.1Βιιιιο ρι.ιι111ιιιε ..οι οι

αιιιιιι1ιιιο ττιιιιιιο οιιιιι ιιι ποικι

1.ιτιιο οιιι.οτ1οτοε: “ή “ο Ποιοι

οι σιτιι1οτ ι1οιιιιιιιιι. " Μιι1ιι

οιιιοτιι ειιιιι νοοιιιι, ιιιιιιοι ιιιιτο

ο1οοιι.

ι1δόντων.° 14

τοι!.

οο. αο:ι6.

πολλοὶ γαρ εἰσιν κλητοί, ιδλίγοι δε εκλεκ

-"________%

5. ι1ς μεν Β.Βοἰι.Β. 1. 69. Οι·ἰς. 111. 7999.

του. (88 σου.) 1 :ο μεν ς. ΦΣΒ. το.

ιιιιιιει1ιιικιιιιο ε. ο1 ...οι σως-ει.. (που

α) Ιτειι.979. Ιο1:147. 1 Οοιιιτιι, νιι1ς.

$17"ει'·'

. - εις δε Β.Βο1ι.Ο.11. 1. 88. 69. Οτἰς. 111.

7921.. 79-16. 1 16 δε π. Ο"Χ11. το1. 1

οι δε 1). δ.ο.ε.ΙΡ.Ιι. (1ι1ιιι ο). Ιτετι.279.

Μ .1 απο". νιι18.]:_θη.ρω·

- επι 1101). 88. 69. Με. οι... Με. δα

Ι ζεις ισ. 1.. το1.

- αυτου] αυτων 1).

6. αυτου (Η). το1. τς. (Οτίο. 111. 7749.) 1

οιιι. Β(ιιι.)1.. Οτἱς. 111. 7949. Βια. 1τι Ρε.

6869. (81111: τ. δι.ιυλ. 0,19. 111. 79211.)

7. δ δε βασιλευς ΒΕ. 1. 1. (8ςτ.(.1τι.)

Μοιιιρ1ι.Μ8. Τ1ιο1ι. 21·111ι. (οι ποιοι εεε

τοι: 8,γτ.Οτι. 21ἰι1ι.) Ι ιο. πιο. ακουσας

69. νιι18._θ'.οι·,·|ι. Μοιιιρ1ι. ἰιιιιιτ. Ατιιι.

ΙΜ. 278. .ειι.1.111Ρ8. 68611. | και ακου

σας 6 βασιλευς εκεινος ΟΧΔ1:11ῖθτ111ί

1181.11Ι. _|η:ακουσας δε ιἰ βασιλευς €.

(88. ακ....... υς) δ_γττ.Ριι1.8:11ο1. Ι ιιι1ι1.

εκεινος 88. εγτ.1.1ο1. (ιιι1ι1. 1ι1. Ρος.:

τοιε. 8)°11.ο11.)¦εκεινος ο βασ. ακουσας

τι. (α).6.(ο).(ε).(Ρ). Ι.ι:/: ο". (Μο

ιιιιι.οιιι Μαϊ.) 1 που 1111110111. εκεινος

€. 1313. 1. 69. νιι1ε. ποιο-ια 871.

Ρετ. ΜοιιιΡ1ι. '.Γ1ιο1ι. Ατιιι. 291.11 Ιτετι.

279.

7. τα στρατευματα 1110. το1. 8)°11.Ρει.δι

Πο1. '1`1ιο1ι. Ατιιι. 2111ι.1ι. Ιτετι.279. Ευα.

ιιι Ρε.4869. (Οτἰς. 111. 808..) (ΙΙἰΙ.7909.)

1 το στρατευμα 1). 1. Ειπε. (οπο. νιι1ε.

ως) 8)·ι·.(1τι. 111ιιιιιιι1ι. 0149. 111. 79%.

(τις. του.. σου.) (Εεεε. οι Ρε. ιειν.

ιιι Πιο. αρ. Μο.1. 186.) ισ 147.

11. ουκ Μ.. το1..(Οτες. 1113026.) Με; 0,1).

(νἱι1. Οτι!). ιν. 8799.)

12. εισηλθες νιι1ε. [λ. 8)1ττ.Ρε1.διΠο1.

0,49. 111. 7989. στο. ΙΜ. 1. 879. 11. 171'.

111. 8689. 1 ηλθες 1). (Με. 111111 α). 8”.

011. Ιτετι. 279. (ιο/1 14.7 1ιιι1ιοι απο.)

- δ δε 111.11). 101. οτα). 111. 7986.|ι1ς δε 1.).

18. ὁ βασιλευς ειπεν ΒΕ.. 88. 69. 1 $ιιπ.

ὁβασ. ε. (11). το1. ιιν. Ικα. Ισ:

- δησαντες αυτου ποδας και χειρας]

- απωλεσεν .Ειισ. 111 Ρο. 1 ανειλεν 1.

(Μαιο. 79%. (61111. οι).

8. εστιν] στο. Δ. 0ι·ἰς. 111. 7929.

9. εαν .13.Βο|ι.ΟΧΔ. 1. 88. 69. ιιτιιιιυν.

Οτίο.111.809-. | Σαν ες. ΒΕ. τιι1. ο"...

111. 7999.

10. εκεινοι] αυτου 1). (Και. οιιι:._|ῖ) Ιι·οτι.

979. ] ιιιιι. Δ.τιιι. Ι.ι.$14.7.

·- δοσεις (Μα.) 1 ους 1). νους. [91.

(στο. οι. του.)

- ειδρον] ώρου 1).

- δ γαμος .112011 11ια.)Βι:Ιι.(Ο)1). το1. Οτο..

111. 7949. 8099. (798.016 νυμοιων .Β αι...

Βάιλ.. (ο αγαμος Ο).

-- ανακειμενιυν 1.10=1). το. Οτίς. 111. 79".

8029179890] Ιιτιιοιιι. των 1). 69. 1 ανα

κειμενου 611: 11. (ανακεινων 0.).

'181111. αρατε αυτον και 15'. ΟΣ. 1111.

[070 8γτ.Ηι:1. 1 οιιι.Β.Βι:|ι.1.. 1. 69.

Δια. Γιά!. ένα' 8_γτ.1)51. Μοιιιρ1ι. '1`1ιο1ι.

Ατιιι./Ει1ι. Οτις.ιν.8799.111.7746~794-~"~

7989. στο. ΙΜ. 1. 879. (αυτ. χειρ.και ποδ.

111. νιι1ς;. Ο!. ο,#*.Ι. δγττ. 1ι1οιιι1ι1ι. Τ1ιι:1›.

219111. Οτίς. ΙΜ.) ] αρατε αυτον ποδων

και χειρων και 1). α.ο.(ο).ε.ιμ.|ι. 8”.

Οι!. Ιτιπι.279. Πα. 7219. 1.41".

- εκβαλετε 1.1.Βο|ι. οτι... Η. 8799. ενο.

111.139. 8609. 1 εκβαλλετε ΧΡ(11.ΒΙ|μ.

?ερ1ιιι1ιτιιι) 1 εκβαλατε Δ. βαλεται 1).

'βαλετε 1.1. 611. 1181.!.

- αυτον (ιιιιιο εις το) Β1)1υ. 1. (Ειπε.)

 

6.. οοτιιιιιιιο111οιιΠοοιοο οι. 1 18. ιιιιιιιι1ιιιο οι.

ροι1ι1ιιιοομι.ο οι. 1 Η. ιιιι.ι1ι.ιοιιι1ιι οι.
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οι. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

ΔΔ ίπ”. α. 6. ε.ε.ΗΒ,

ο. ι. ιι. ,

ετ Διανα”.
#2 άποστέλλ ,τ ” ` αθ ` ,των ετα τῶνεεε'Ηπι.ια:ι8-ι7. ουσιν αν ο.) 7012: μ ηπα: αυ μ.

' ο ι ιι ι ο οι ι

ρωδιοινων ίλεγοντα:, Διδασκαλε, οιδαμεν οτι 6αλο·. μια. φωσ-Μι. 'Η

16. λίγοντις ,

ως” θι): εἰ καὶ τὴν οδον του θεου έν οί.ληθεία. διδοίσκει:,

'ἔτι ι ο ι π ο ν ν ι ι ο

Ξ και ου μ.ελει σοι περι ουδενο:, ου γαρ βλεπει: ει:

ι7.εί·ιιἱιν προσωπου ανθρώπων. Π είπε οῦν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ;

~ ι ο

.2. _

αι

Ί Σ 8 ιὶ·ιτ·ῆλθαν.|| ί

τ. ΗΡ'

* 9 'και. ιο: ι8-α7.

.ς 'πο. παπι-89.

`

, σαν αὐτον

.. ' Βου. ο6:5.

:.~

6·
η:

127 28 η Έν όπως ἡμέρει προσῆλ

δουκαῖοιί λέγοντε: μὴ είναι. οίνοίστασιν, καὶ επηρώτη

2ίλέγοντε:, Διδάσκαλε, ίΜωυσή):|| εἶπεν,

?Βαν τις οί.οιοθοί.νη μα) ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρευσει

ο Μελών; αυτου την γυναικα αυτου, και ανασ·τησει

σπέρμα τω οί.ὅελψῷ αὐτοῦ. 25 ίίσαν δε παρ' ἡμῖν ἑπτὰ

16.26 15 ΡΤότε πορευθέντε: οί. Φαρισαῖοι συμβούλων

ε_έΒιιιππωει.1 ο έλαβον ὅπω: αυτον παγιδεύσωσιν έν λόγω.

απ Α `

.~- έξεστιν δοῦναι κηνσον Καίσαρι, ί) οἰί; 18 γνου: δε ο

Α Α |

,ίησου: τὴν πονηρίαν αυτων εἶπεν, Τί με πειραζετε,

Χ | κι |

4 ιίποκριταί; 19 έπιδείξατέ μοι το νομισμα του κηνσου.

τι - οί δε προσήνεγκαν αὑτῷ δηνοίριον.
ο ι ι ο ι ιν κ ι ι ι .ει 21 |

τοι:, Τινο: η εικων αυτη και η επιγραιρη, λεγον

·' Α | | | ! υπ , |

σιν αυτω, καισαρο:. Τοτε λεγει αυτοι:, Αποδοτε

οῦν τα Καίσαρο: Καίσαρι, καὶ τα του θεοῦ τω θεω.
`

22 καὶ οίκούσαντε: έθαύμασαν, καὶ οίιρέντε: αυτον

20καὶ λέγει αιδ

θον αὐτῷ Σαδ

" αν” 'ί.'ππε πί›εππιειι Βίκι

τίειιεί εοπιιίίίπιπ ίιιίειππι πι επ

ρειειιι επιπ ίπ ιετπιοιιο. '6 Βι

πιίιιιιπι εἰ ιίίεείρπίοιι εποε ειπα

Πειοιίίιπιί.ιι ιίίεειιιου, ίιία;;ίοιει,

εείπιπε ειπα κι” επ οι "επι

πεί ίπ νειίιιι.ιε ασοεε, οι ποπ εει

ιίοί επτα ιίε ιιίίιιπο: ποπ οπίπι

ιε.ορίείο πετιιοπαιιι ίιοιιιίιιπιιιι

" είε ειπε ποίιίε ειπα ιίί›ί νί

ιίειιιπι, ίίεει εεπιππι ιίπιί οπο

απ απ ποπ? "'οοειιίιο απ

ιεπι ίπποι πει:ιπίιία εοιπιιι πίι,

@πιο πιο ιειπιιι.ιί.ιι, ίι"οοειίιοει

" Οειοπιίίιο ιιιίίιί ιιοπιίιιιιιι εειι

που. Δι ίίίί οριπίοιπιιι εἰ πο.

πιι.ιίππι. ΜΙΧ αίι ίίίἰο ίειιιο,

Οπα” πει ίπιιι.Βο ίιιιοε ει ευριπ

εει·ίριίο7 " ί)ίεππι οί, (ίπεοιι.ιίο.

Τπιιε πίι ίίίίε, Βοιίιίίιε ειπε

ειναι εππι Οπειιοιίε Οπειιιιιί. οι

εποε εππι ιίοί ιίεο. "Πι απ

ιιίεπιειι πιίιυ.ιί επιιι, ει ιείίειο εε

ιιίιίειπιιι.

16 καὶ

πίπ ίίίο είε ιιεεεεεειπιιι πα

επιπ Βιιιίιίπεο.εί. επί ιίίεπιιι ποπ

είπε ιεεπιτεειίοπεπι. ει ίιιιετιο

Βιιυειππι επιιι 3·ιίίεεπιε8. Μα

ι;ίοιει, Μοιιεε ιίίιιίι. 5ί ιιπίι πιει·

ιππιι ίπειίι ποπ ίιπ.ίιειι.ο ιίίίππι,

πι ιίπειιι Ποιοι είπε πιιοιεπι

ίίίίπε οι οποείιει ιιειιιεπ ίιιιιιί

οπο. ” Βιι.πι πιιιεπι πρωί που

.2.

επι. Μειιιρίι. 'ί'ίιείι. Απο. ι'ί·ίιί:ι. [ται.

ιτε. (καποιοι. πι.ιιι=. Ειιο.ίπί.)ε.

ή” 260... .Σε-μ 147. ί 'επι. π. ΟΣ. ιεί. ια:

' :4 Η. υετ.] επι. 88.

- - γαρ] επίπι νπίι.3. Ο!. εα- Μ· 8γτι. ιοί.

Ιτιιιι. 278. ()ι·ίο. ίίἰ._79ί°. 80864· ΠΠ.

ί6μ.ί ιιπιειιι Δια. αυτ. Ενω. α.Ιι.ε.ςί·,·ίι.

- κλητοι] ριποπι. οί ί.. ί. Οι·ίυ.ίίί. 8086.

ίοοιιιιιι. Β. ιοί. οτι!). 79”. 808'.

- - κλικ-τοι] Ριπειιι. οί Ι:- Ι.

5 Η. ι.λαβον] πιω. κατ' αυτου Οπα. Δ. Ι.

88. Με.ιιιρίι. (Δια.) Οτίο.ίίί.804-.(είι.)

πιο· ί ιιιίιί. κατα του ίηιτου (ΡΜ.

- όπως (πιο. ίίί.804-. πια. αει. Η”. ί

πως ί). _|: 5)ιτι.

Ι η. ί6. ανηρ νπίε.1)".οί·.·ίι.ί προς αυτον ί).

ί α.ε.|ί (οιπ. (Μό-ί.)

ι - - λιγοντας Β.Βιίυ.Ι.. (5γιι.οιι.διΡει.

πι νίιί. ιίΣιίι.) ί :λιγοντις π. οί).ιεί.

(νι. ποπ ίίιιπειιι).

- εν αληθιια Β()Ζ. ιοί. Οτίο.ίίί. 806”.

Ενα. ίπ Ρο. 286". | ιπ' αληθιια Η..

(-θιιας ί)'). Βια. ίιι Γε. Η”.

- μιλλιι ί. .ΒΕ-ΦΗΜΗ.

- ανθρωπων] ανθρωπου Ι. 0. Για. 8)°τι.

Οιι.δεί'ιιι. Λιιιι.ίιπρι. ιίΣιίι. Οτίο.ίίί.806..

.ί.:.”ιιι.ίιι Ρε. 288.'. (επι. Επι. ίπ Ρε. ΜΗ).

ιζ

ἔ:
π.

Φ'

α

3'

  

Π. ιιπ. ουν ἡμιν νιιίς. εώς'·(3)·ίι. Εν...

ίπ Β.. Η". ί επι. ί). είπε!!

-- ιιπι Βου. ιοί. Επι. (επι. ουν β".

Οτι.) ί ιιπον Ζί.. 88.

- ἡμιν] υμιν 69.

- είίιατιν] π.ι.ίιί. ἡμιν ί.

- κηναον] επι. Δ.. (ιιιίιί.ί ποιο ιίουναι).

18. ιιπιν] ιιιίι.ί. αυτοις 88. ε. Βγι.Οιι.

Τίιεί:ι. ΣΕΦ.

20. και λιγιι ΒΖίι. ιοί. νπία. α.ι.·ώ

Μειιιιιίι. ιοί. ί ὁ δι λιγα Ο. ί λιγα ί).

ίι.ε.θί·,·υ'·'·ίι.:(Τίιείι.)

- αυτοις] πιω. ὁ ίηιτους ί)Ζίο. 88. 69.

(Βιιιι.) 87τι.0ιι.διΡει. Μεπιιιίι. Απο.

Μ88. παπι επι. ΜΧ. 1.ιεί. ι Βγι.

Ηεί. '.ί'ίιείι. Διπι.ίιιιρι.

-· αυτη] ποια υπογραφη Ζίι. ί (:οιιιιπ., 130

1). ιοί. (ιικιιινα Ια.)

οι. αυτοι ΟΠΖ. ιεί.ί στο. Β. Βγι.Ρει. Ατιιι.

- αυτοις] ιιιίιί. .ίεεπι α.ο.ε,[['.ο..ίι. ί

Οοπιιιι, να. πριν.

- ουν πει. ιοί. λίπία. 11,36'. Βιιι.Ρει.

δείίεί. Τίιείι. ί επι. ί). α.ίι.ε.εά7". 8)·ι.0ιι.

ίίίειπρίι. Λιπι..ιίί.ιίι. ιι". ιίε (Μι. Μίί.ί2.

- καιιιαρι] ιιιιιειιι. τιμ 11%. θα”. Δρ.

ι. ιι. (απο. ιτε). (πιο. πι. (80%.)

80068 ί0ι.ί Οοπιιιι. ΒΟΖ. ιοί. (.'ίευι.806.

22. απηλθαν Βί). ί ίαπηλθον 9. 2. ιοί

οτι'. πι. που. οσοι.

28. Σαδιί.] οποία. οί 69. Αιπι.

- λιγοντις] τραπεζα επ. Β. ιεί. 8γι.

ίίεί. Μειιιρίι. 'ί'ίιείι. Αιπι. (νίιί. μια

αιι.27). οπίιίίεπιιι (μια.) ΠΠ. 72%.

(ιιεπιι.πιεε1Τ'.) ί επι. ΒΒΖΔ. ί.88. Με.

(οι ιιίεειιιειι οί. Βγιι.Οιι.8ιΡιι.) που.

Οτἰ9. 809°. ΜΙ.. (λιγ. μη ιιναι....

ιπηρ. αυτον. οτα. Δ). οίτινις ιλιγον

οτα.. Μιά. (ίπ εοπιιπ.).

- ιπηριιιτηιταν] πρωτηοαν τί.

24. Μπίνης Βί)Ζί.. 88. 69. ΧΜΛ :Μιο

ιτης 9. ί. Ε. ιοί. Οτίο.ίίί.6ί2°. 62".

- ιιπιν] πιο. ἡμιν οποτε Μεπιρίι.

- τικνα] πιίιί. ίνα ί)2 (πι Μ.) Ν.

(Μπι ο). Μεπιρίι. ί Οοπιι·ιι, Βία. ί. 88.

ιοί. εστι. 'ί`ίιεί:ι. Δια. αει. στο.

Βί20. ί τικνα και 69. (ιίίίιιιιι νπίε.

Ιι.ε.ερ.9'·"·)

- την γυναικα αυτου] επι. ί). (ποπ 88.

οπο.) (είι παει είπε ίιιιιτί είπε 8".

(Μ.)

- ι·ιναιιτηιτιι] ιξαναατησιιΈ'ΗΜ.(ιιοπ ο).

25. δι ΒΖ. ιοί. Οτίο.ίίί.82ί=. ί επι. ί).

 

Η. είπειπτ ιΣ7. ί ιίαιί (Η. '80. ππροτπειίριιο οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧΠ. 28.

Β 1) (2).

Ι. Δ.

1. 83. 89.

ΗΟΜΜ

Με

Ωαδελφοί· 6καὶ ο ΤηοῶΤοε·'ΙΤ 3γάμα,|| ἐΤελεύΤηο·εν, καὶ

μι] ἔχουν σπέρμα ιὶΦῆκεν ήν γυναικα αὐτοῦ Τῷ αδελ

Φῷ αὐτοῦ. 26 ὁμοίωι· καὶ ὁ δεύτεροι· καὶ ὁ Τρί·τοι·, ἔωι·

Τῶν επτα. 27ι3ο··τερον δε πάντων απέθανεν [καὶ] ἡ

286. Τῇ Φ αναο··τάσει ουν|| Τίνα· Τῶν επτα ἔσται

γυνή; πάντα· γαρ ἔο·χον αὐτήν. 29οἱ·ιι·οκριθεὶε· δε ὁ

Ίηο·οῦι· εἶπεν αιττοῖι·, Πλανδιο·θε μὴ εἱδό·τει· ται· γρα

οι.. μηδὲ Τὴν δύναμιν Τοῦ θεοῦ. 80ἐν γαρ τῇ ανα
Ι 8 εκ .ν 3 τ || ο Π 0

απαιτει. ουτε γαμουσιν ουτε γαμιζον·ται, αλλ τοι·
.οι γ ο Ο τη! π ε- ο 81 ` δ` επ ο

αγγελοι εν πρ ουρανιο εισιν. περι ε Τιμ· ανα

στάσει” Τῶν νεκρῶν ουκ ανἔγνω·τε Το μηθεν ὑμῖν υπο

ιιοριεπι ίτπιτοε: οι ρτὶπιπο οποτε

οποιο ι1οίπποιιιο σετ., οι ποπ 118.

Μπα εειποπ τοΙἱοοἰι ιιιιοτοω

οποιο πιω οπο. ” ΒἱιπἰΙἱιει·

εοοιιπ‹Ιιιε οι ιοτιἱιιε. παμπ: πο

οοριἰιπιππ. 2' Νονὶοεἰπιο ο.ιιιεπ;ι

οπιπιιιιπ οι ιππΗετ αεί-οποιο αει

"Μ τοιιιιττεοποπο απο οπιπο

οτι: ‹Ιο ωραια ιι›:οτ? οιπποε

επιπι πιιΙ›ποτιιπτ. απο. απο

εροπτΙοπο ιιιιιοιπ Ιοιιιιιι πιτ. Με,

Μπακ, ποοοιοπιοι κομπο...

ποοιιο νιτιπι.οπι ιὶοἱ. 3')Ιπ το

κυττοοιιοπο που:: :κοπο πιιοοπι

ποοιιο πιιοοπιιιι·, :και ειπα Μπι

οπΒοΙἰ ω ιπ οιιο|ο. "Με τε

ειιττοοιἱοπο οιιιοιπ ιποτιιιοτοπι

ποπ Ιοι;ιοιιιι ποσο ιΙἰοιπιπ ο". ο

.Ε1.8:θ.

νεκρῶν. αλλα ζών·των.
) | , ` - Β ' Α

εξεπληιτο·ονΤο επι η, διδαχ·π αυΤου.

128 ΜιΟἱ δε Φαρισαῖοι ακούσαντει· δΤι ἐΦίμωσεν

Τοιὶε· Σαδδουκαίουε·, συνήχθησαν ἐπὶ το αυτό,
πιο Ι

επηρότησεν εὶε· ἐξ αυτων νομικοι· πει.ροἱζων αιὶΤον,'

86 Διδοίο·καλε, ποία ἐνΤολῆ μεγάλη εν Τῷ νόμῳ ; 87 ὁ δε+

ΝΔ' π

. "Με... ιο:α8-8ι. τ

Ι.ιι. ιοια6-α7.

Τοῦ θεοῦ λέγοντοε·,
82ο,

38

Εγώ εἱμι 6 θεος Άβοααα καὶ
κ ! ι κ κ ι κ ο ν ο Μ ο. κ ι.

ο θεος Ιιτααν και ο θεος Ιακωβ; ουκ εσΤιν ο θεο9

καὶ ακούο·ανΤει· οὶ ὅχλοι

ιΙοο ιΠοοπτ.ε νοοἰο. "Εκο απο

ποιο Λοι·ιιπιππ οι @οι 1επιιι: οι

απο: Ιοι:οΙ›? Ποπ σει. οικω :ποτ

ιιιοτιιπι οπο νἱνοπιἱιιπι. Ή Ε:

"απο"... οποια: ιπιτιιοοπιιιτ πι

ιιοοιι·ιπο. οιιιο.

'^ (Μια) ΡΙιο.τἱειιοἰ ιιπιε.πι οπ

ιΙἱοπιοο οποιο ·οἱΙοπιὶιιιπ ιππο

ιπιἱεεει επω..ωω. οοπνοπο

τιιιιι ιπ ιιπιιιπ. 'δει ἱπιοττοι:ονιι

οι.ιιπ οπιπο οι: οἰο Μαιο ι1οι:ιοτ

ιοτπιιιπο απο, ·-Μπειειοι·.ηιιοι!

επι ιπιιπι1οιιιπι ιπιιαπιιιπ ιο και"

86 καὶ

 

25. "μας Η!). 1. 88. Οτἰ9. 82". ]

:γαιιηο·ας 9. Β. το.

- αντου] στο. Ι.. (οι. Με ιικοτ @οι θγ·τ.

θα»

26. ομοιιιις] πιω. οι Π.

- εως] Τιτανια και οι.. 8γι.Ριπ.

27. παντων] 0111. Δ. ε.

- και ή γυνη 1). 83. 89.201. (ΜΕ.)οιπ. καιΒ.ΒιΙγ.Ι..Δ. Ι. Π. ο. @τοπ απ..

28. αναοταιτιι ουν Β1)Ι.. 1. 69. νιιΙ8.

[πανια. (Μ. "απο ααα) ¦ :ζουν

ανιιοτααει ετ. Ι.. Το!.

- των επτα ' οιπ. Ιω. 8γτ.(.Ἑτι:. (πιο: ο.)

«ων | μια εοται 1). ΥΜΕ. ο!"···

το

_γυνη] ρι·ε.ειπ.ἡ 1. Γ. Διοτι.

- παντες] ωραιο ο.ο. @ποπ

-- αυτην] και!. γυναικα 88. οπο οπιπο

των. Βγι·.Ι:ΙοΙ. Απο.

29. αυτοις] 0111. εν. “κι” αποφ. Μ.)

30. γαμιζονται Β.Βολι.1)Ι.. Ι. (νία. οι".

583.) 0.49. ιιι. ειναι. 820. ' γαμιο

κονται 83. 0τίο. ἱ. 280'. οι. 827Μ·

Η εκγαμιζονται 3. 8". ΕΚΠ. 1118. οι'.

Οτίο.ι.822.. (νἱιΙ. ιοο.) ιγγαμισκονται

69.' πιιοοπιιιτ νιι|ε. ε$17'.9'. (πιο α).

παοκ” ιιιιοιιπι !ι.(ο.Μ".

- αλλ'] αλλα 1).

- αγγελοι] "απο οἱ Ι. Οτίο. ι. 28”.

οι. αν.. πιο. οι".

30. αγγελοι ΒΒ. Ι. Ε.. ΙΩΝ.. α.(ιιι νεο.)

ο ι:.ο.|ὶΡ.λ. εγτ.οτι. ΤΕΜ» Δ.τιπ. Οτίο.

ἱ. 28”. ἱἱἱ. 828". 82". 82". Οτἰ9. ΙΜ.

εποε. ' πιο. ο"... 1.. :κι 69. Ι ποιο.

του θεου €. Δ. το!. νιιΙ8.#".9'. Βγττ.

Ρει.8ιΗο.Ι. Μεπιριι. πιο.. οποίοι. ιν.

4984. σου'. 58.”. 667..

- εν] οποιο. οι Π.

- τῳ ουρ. ΒΕ. 1. 83. 69. Ποιπριι. πιο..

Οτίο. 828·'.824°. 8274. | .οαι. τῳ ς.

1). το!.

- εισιν] ποιο οι; 1. μια. Μοιπρὶι. ΤΙΜΜ

Δι·ιπ. Μ. 1. 28”. ἱϋ. 823". 824'|.827'..

'απτο εν τιμ ονρ. 69.

οι. υμιν Οτἰο. ιιι. 820. ἰΥ.8-|θ'. ' 0111. Δ.

Κ. ο. 8γττ.Οτι.8ιΠοΙ. Ιτειι. 282. ' Ρο::

λεγοντος να!. ανω". (00118111,

πιο. Γ”. ι:.|ι. πιο: α).

- υπο Οτίο. ιιι. 828-.]απο οι!. 1524. κι!

και Β ἰπ ι:οΠ. τα”, πω υπο ΜΒΜ”.

82. Ισαακ] Ιιτοκ 1).

- και ο θεοι· Ιακωβ ¦ στο. 69.

- εστιν] πιω. οι 69.

- εστιν ο θεος Οτἱο. ιιι. 828. Β29¦..[οιπ.

ο υπ. (νιιΙ.Μπ.τ.)

-· νεκρων] + οποιο. θεος· €.Β.τοι. εγτ.Ηι:Ι.

Απο. (Βάι.) Οτιο. πι. ΗΡ. 829! Η.

ΜΝ] οτα. ΒΒΙ.Δ. 1. 88. Σεπ. @τιποτα

απο. Μοιπρπ. ΤΙΜ;» Οτίο. ί. ΗΕ!. [τοπ.

282. Η". ιτε. 500'. ,229.

88. διδαχυ] διδασκαλια Μ.

84.. ακουοαντες] απο νὶι.ΠΜΜ ο. 8]τ.οτι..

(Βια πιω.)

- επι Το αυΤο απο. !-'.9'·'· 5γττ.Ρει.

διΙ.ίοΙ. Μοιπρπ. Απο. Οτἰο. Ιω. πι.

880.. ¦ Μπιτ εο. 'Ημών | επ' αυτον

Ι). ἰι.ο.ε.#'. @τοι-τ. ΑΜΙ. (Μπι α.)

ἱπ ππιιιπ οι! απο! ποναει" οιιιπ ι.. αν.

728'.

85. και Ρ] στο. Δ.

- νομικος] 0111. Ι. Ο. Απο. Οι·ίο. Ια!.

ιιι. 1880- | κήπο απο". Βάι. Ι πιω.

τις Ε011.

- οι! δια] απο. και λεγων .8. Β. Ι..οφ

[κι. (πιο: ο). 81τττ.οπ.οιΠοΙ. (ΑΜ.)

[στο. Β.Βιιγ.Βιι·.Ι.. 88. νιι|8. ..γκαπ-ι.

8)·τ.Ρει. Μοιπριι. ΤΙΜ» Βάι. Οτίο_

ΙΜ. ἱἱἱ. 830'.

86. μεγαλη] ρου!. νομῳ 1). (ΠΙΝωιιωπι

ιπιιεπιιπι οι ρτιπιιιιπ εγτ.Οτι..)

87. ο οι] σοι. 1). Σπα. Μπίλι. Μ οι1ιΙ.Ιηοους

π. 1. Β. το!. Βγττ.Ρει.8ιΠοΙ. Απο. απο.

[ οιπ. ΒΕ. .33. Μοιπρἱι. ΤΙιοΙι. υπ...

ΙΜ. οι. εδω. Ι Ρον. αυτοι 1). Μια. @για

Οτι.

- εφη ΒΙΠ.Δ. 1. 83. 1ποπκΜευντ.ι

:ειπεν ετ. Με.

 

30. .Με πιει" (Η.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

Μοι·ο·· *ἔΦο” απο.
: . . . Π 6

ΕΜ” 11" · “τι τη καρδια σου, και
:4 ΔΠΕ. 8641. .. ι ι .- .| 88

= ολη τη διανοια σου

. τοῦ

0 Κ Ο |

(ΣΠΟΡ ουκετι 0

που. Ντιπ

| ΙΙ , ν

- . πρωτη εντολη.

: σεις τον πλησίον σου ὡς σεοιυτόν.
.υ 8 ` . σκ ο' ο Ι 2 ν ` ο οι ΙΙ

υσιν ευτολαιο ολος ο νομος κρεμαται και οι προ‹ρηται.

1.29 “Η "Συνηγμένο.ιν Βὲ τῶν Φαρισαίων έττηρότη

| . Α Η

λεγων, Τι υμιν δοκει περι.

Χριστοῦ; τίνος υἱόι· ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ, Τοῦ

8Δαυείδ.' Μλέ οι αὐτοῖς Πῶς ουν ιΔου.ιο" ἐν πνεύ

` | 9 || Ύ |
'Η 0 | .

ατι 2καλοι αυτον κο ων; λε ων ”*Ειπεν* ›ιυ ιο
μ ι : ρ ο 7 , οι

ται ιιυριιρ μου, Κοιθου εκ οεξιῶν μου ε

ἐχθρούς σου *ὑ·ιι·οιιοἱ.·ι·ου|| τῶν που σου.

εαν καλά αυτον κύριου, στους υιοι· αὐτοῦ ἐστιν;

β ω και ουδεις ἐδύνατο 3οι·υ·οκριθηναι αὐτῷ'| λόγον· οὐδὲ

ἐτόλιιησιἔν τις απ' ἐκείνηι· της ημέρας ἐπεριοτῆσαι

Ε ,

σου αυτους ο Ιησουο

",Αιγαπήσεις 6κύριου τον θεον σου, ἐυ

ψυχῇ σου, καὶ ἐν

* μεγάλη και

γ,Αγαπη

έν ταύτοιιι· ταϊι`

υ "- οι·

εν ολη τη
Ρ' .' ζ . .||

αυτη εστιν η

39 δευτέρα δὲ ὁμοία4(αυτῇ,

Α

46

1301Τότε 6 Ίησουι· ἐλοἱλησεν τοῖς ὅχλοιο και

λ ο. Χ

ως αν θω τους

εἰ ουν 8Δαυ··

"Αυ ἱΙἱἱ “οι”, ΠἱΙἱςοι ασπα

ιιιιιιι ιἱοιιιιι ιιιιιιιι οκ ι.οιο οοι·ι1ο

τυο οι. οιι απο ιι.ιιἱιιιιι ιιιιι οι ἱιι

απο. ιιιοιιιο Μια. " Ηοο οιι οιιἱιιι

πια:κἱιιιιιιιι οι ρτἱιιιιιιιι ιιιιιιιαο

απο. 3 8οοιιιιαιιιιι οιιιοπι οἱ

πιἱΙο οιι Ιιιιἱο. Ι)ἱἱἱιςοιι ρι·οκἱιιιιιιιι

ιιιιιιιι εἱοιιι. ιο ἱρειιιιι. ω Πι Με

αιιουιιιι ιιιιι.ιιοἱιι.ιἱι ιιιιἱνοτιιι 1ο:

Ροιιιιοι οι ρι·ορἱιοιιιο.

" οι” Οοιιιςτοι;ιιιἱο ιιιιιοιιι

Ρἱιιιτἱιιιι.οἱιι ἱιιι.οττοιζιι.νἱι οσο Ιοοιιο

” ι·ἱἱοοιιιι. @οι νουἱι νἱαοιιιι· 0ο

Οἱιτἱιι.ο? Οιιἱιυι ιἱἱἱιιι οιι? Ι)ἱ

οιιιιι οἱ, Πανω. '3 Λἱι. ἱΠἱιι

οιιοιιιοαο οι·ιςο Πονἱι:Ι ἱιι ορἱτιι.ιι

απο: οιιιιι ι1οιιιἱιιιιιιι ιἱἱοοιιιι,

“Πἱιιἱι ιἱοιιιἱιιιιο ιἱοιιιἱιιο ιιιοο.

8οιὶο ιι ιἱοιιιι·ἱιι ι·ιιοἱι ιἱοιιοο [ιο

απο ἱιιἱιιιἱοοιι ιιιοι οοιιοἱΠιιιιι

ροιιιιιιι ιιιοτιιιιι? 4·* 8ἱ απο

Βιινἱι1 νοοιιι οιιιιι ιΙοιιιἱιιιιπι.

‹μιοιιιοιιο ιἱΙἱιιε οἱιιε οιι? "απο,

Σο ιιοιιιο ιιοιοτιιι τοοροιιι.ἱοι·ο οἱ

νοτοιιιιι. ιιοαιιο Μαιο Γιιἱι οιιἱιι

ιιιιαιιι οι Πιο. ιΙἱο απο αιιιιιἱἱιιο

“κατσει”.

"240 "Η 'Ι'ιιιιο Και: ἱοοιιιιιιι

οι: οιι απο” οι ω ιἱἱιοἱιιιιΙοι

 

87.τη καρδια ΏΖΣ.. τοΙ.ιοιιι. τη Β.Βολ.Δ.

60. 1-:Εοιιυντ. οι"... 804.

- ιν ολο 24,] οπι. ον Ι.

- τη ψυχη] οπι. τη. ΔΕΣ-(ΠΠΚ ]

απο". (Ποια. 804 Η τη ισχυι 88.

- διαυοια σου (μια.) εντ.Ηο!. Μοιιιρἱι.

· Τἱιιιἱι. Απο. Οτι!. ΙΜ. ἱ. 8.6... πει.

7286. ¦ ιοχυι σου ο. 8,τ.(.?τι. (Ποια.

804. ισχυι σου και ιν ολη τη διανοια σου

69. 8)·ι·.Ριι. 8ς·ι·.Πἱοτ. Μοιιιιιἱι.οοιΙ.

Δυο. Οι·ἱς. ΙΜ. ἱἱἱ. 806. 880.. 0816. ἱν.

6164.. ' (ἱιι οιιιιιἱ _ἱιιιιιἱι.ἱιι οι ἱιι ιο” οοιςἱ

ιοιἱοιιο ιιιο. ο.)

οι. ιατιν ή υπο. ι.:ι:ι. ιο. Λ.τιιι.].οπι.

ή €. 0. το!.

- ιιιγαλη και πρωτη Β00ι.2(1.ι Ι. 88.

60. (Βου.) 67ττ.οτι.οιΡοι. 8_γτ.Ηἱοτ.

καιρο. Τἱιοἱι.2Ειἱι. Οι·ἰρ.Ιιιι.ἱἱἱ. 880.

08”. [ἱἱἱ. 728. (ή ποιο πρωτη Β.) |

Σπριιιτη και ιιιγαλη ες. Πιο!. δια'.

Πω. α`ΠΠ.

80. οι ομοια Ι)Ζῖ.. τοἱ. ' ομοιως Β.

- αὐτῇ (ιἱο) 1.88.69. Ποια. Β.Βιἱυ.ΒΙο.)

Μια: (Βου.) ἱἱΙἱ ο. ιἱοιἱνιιιιι ντ. σπιτιου.

αυτη (ιἱιιο που” Ι.. αρ. Τἱοοἱι. (αυ....

ι.οιιιιιιιι 2) | αυτη Β.ιιιιιιι.ι·οο.ΒΡΟΗΕ

40. ολος] οπι. 8)·ττ.οτι..&Ρει.Μοπιιιἱι.Τἱιοο.

- κριιιαται και οἱ προιρηται Β1)ΖΙ.. 88.

Σια". Βγτι·.Οτι..8ιΓοι. απο. Οτἰς. Ια!.

ἱ. 65.. ἱἱἱ. 806. 972.. ἱν. 61844. Τετοια”.

1387011. 2. Φορτ. Ι99. 264.|1και οι προιρ.

κριιιανται €. Ι.ι·οἱ. 8γι·.Ηοἱ. Μοιιιρἱι.

ΤΙΜ» Απο. Οι·ἰς. ἱἱἱ. 981.'. σου.. 804.

μια πιο.) ως. 1ιι. Μ. που.

41. των] στο. Δ.

-- αυτους] αυτοις Η.

- ο Ιηιιους] σαι. εγτ.οι·ι:.

42. λιγουαιν αυτοι. Του Δαυιιιῖ] στα. 88.

48. αυτοις] Μιά. ο Ιησους ΖΙ.. Ι. 88.-[8].

Μοιιιρἱι. Απο. απο. Οι·ἱς.Ιιιι. ἱἱἱ.888°.

] οοιιιι·ιι. Β!). 69. το!. (Επι.) 5γτι·.

'Νιου. Οτιο. ΙΜ. ιν. 688!

- Δαυιιδ] οιιι.Δ.

- πνιυιιατι] Μα. αγιοι @τοι-ι.. 871'.

Πἱοι·". Δίου. («και οιιπι ἱιι ορἱι·ἱιιι,

ιιιἱ ι1οιιιἱιιο '1'ἱιου.)

- καλοι αυτον κυριον Βἱ). 88. (16626.)

8)°τι.οτι..ΒΡοι.. Μοπιιιἱι.(ΤἱιοΒ.) ] καλοι

κυριου αυτον ΖΙο. ¦ κυριου καλοι αυτον .

69. Βγτ.Ποἱ. Οι·ἰρ. ΙΜ. ἱἱἱ. 888€ ' :κυ- '

ριον αυτον καλιι ιῖ. Ι.ιοι. ο. Απο.

Οι·ἰο. ΙΜ. ιν. 688. (οπι. ΖΗΝ.)

0481,". Μοιιιρἱι. 'Ι'ἱιοἱι. | ;υποποοιον

9. 1. 88. το!. (Βου.) Εγτ.ΒοΙ. Απο.

ΠΣΕΠ. Οι·ἰη. [οι. ἱἱἱ.888". ΗἰΙ.724-. (ιιἱιὶ.

Ι.ΧΧ. οι. Ματ. οι Πιο.)

45. καλοι] οποια. ιν πνιυιιατι ΒΔ. 69.

ΚΜ. α.ο.ο$!8.9,.ιι.Ι. 8γι·.Ηοἱ.. Β”.

Παπ. Μοιιιιιἱι. Επι. ἱιι Γι. 7026. Πι!.

724.. (οιιιιι ἱιι ηιἱτἱιιι νοοοι 1)οιιιἱιιιιιιι

οι.) | Οοιιιι·ιι. ΒΕ.. 1. 88. τοΙ. κους.

απλο'. Βυττ.(Σπ.&Ρει. Τἱιου. (Μοαιρἱι.

οκ.) @τα Πα.

- καλιι αυτον κυριον Ι)Ζτι. το!. Ειιο. ἱιι

Ρο. 7026. | κυρ. αυτ. καλ. Β.Βιἰυ. (ιιοιἱ?)

[κι. ἱἱἱ. 8884. ¦ κυρ. καλ. αυτ. ΒΥΕ.

Οτι. @τα

46. ιδυνατο Β.1)Ζ. τοἱ.ἱηδυνατο Β ται. Ι.

- αποκριθηναι αυτιρ ΒΙ)ΖΕΔ. 88. 69. Κ.

Δια. Βια!. Ρα. Το!. α.ἰι.ο.9Μ°|ι.ἱ. 5γι·ι·.

Οιας. [οι. ἱἱἱ.888°.| :αυτ. αποκρ. 9. Ι.

το!. νιιἱΒ.6'Ι. ο./.ῇ”Μ· @τα Ιιιι.ἱν.688°.

·- ψαρας ΙΜΣ. το!. (μια.) 87ττ.Ριιι.8ι

ΙΙοἱ.ιιιι. Μοιιιιιἱι. ΤΙΜ). Απο. Σια. ι

ώρας Ι). Ι. Ε. οι ι·ἱι1. α. @τιποτα 8".

Βοἱ. Μ8.ἱιι Με. οπο. [οι. ἱἱἱ. 8884.

Ι. 6 ἱηαους 2Ιο. τοι. (0111. ο Β.Βιιο.νη

ρου. ιλαλησον Ι). 69. ατο". ΑΜΒ.

Οι·ἰρ. ΙΜ. ἱἱἱ. 885.. (στα. τοι. ο).

- σιαυτον (Ποιο. 804. ' ἱαυτον Ι. 69. Ι.ΧΧ.) ¦ οπι. Β.Βιζν.υΖ.

απο ' Μι!. σου (πιο). Ι. ἱ - αν] Μπι· Ε.. 7. ιο απο "Ποιο οι. Ι 88. οπι. οιιιιι·ι Οι'

40. τοις] οπι. Μ. Ε - υποκατιο ΒΒΖΙΔ. 69. ΟΒΙ'. ιι.ο.|ι. @τη . ιο. οι ι·οιροιιαοι·ο Οι.

 

ἱ

Ι

. . ἱ
Μου Ι ταυτη 1). | αυτης Δ. ' 44. κυριος] Πιτιιοιιι. ο ες. Ι.. το!. (ναι.

η · οι





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧΙΠ. 2.

Β @Εξω τοϋ μαθητών` αὐτοῦ 2λέγων,,Βπὶ τῆε` €Μωυσέων·|| καθέ

1-38~89~ δραι` έκαθισαν οἱ γραμματέα· καὶ οἱ Φαρισαιἶοι· 8 παν

ΧΡΟΝΗ». ·; αν ο ν τ .- ο ν τ κ .- !/

τα ουν οσα αν ειπωσιν υμιν ' ποιησατε και τηρειτε.

'Η κατα δὲ τα έργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσινΉ γαρ

, 1.". “Με- °^:', καὶ οὐ ποιοῦαιν. 4 7 δεσμεὐουσιν 3 δὲ|| φορτία βαρέα

[καὶ δυσβοίστακτα] καὶ έπιτιθέασιν ἐπὶ τοὐτ ῶμουο

τῶν ανθρώπων· *αὐτοὶ δέ τῷ|| δακτὐλερ αὐτῶν οὐ

θέλουσιν κινῆσαι αὐτά. 5πάντα δέ τα έργα αὐτῶν

ποιοῦσιν πρδο το θεαθῆναι τοϋ άνθρώποιο. πλατύ

νουσιν 2γαρ|| τα Φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσιν

' !!ἔ:τ.:22.οο τα κροίσπεδα+· “απλώσω : δὲ" τὴν πρωτοκλισίαν έν

τα... τα: δείπνοιο καὶ τὰ πρωτοκαθεδρία` έν ταῖο συναγω

γαῖο, 7 καὶ τοὐτ άσπασμοὐτ έν ταῖο αγοραΐο, καὶ κα

_·ἶ λεῖσθαι ὑπὸ τῶν ανθρώπων, ραββίὶ· "ὑμῶν δέ μὴ

κληθῆτε, ραββί, εἶο γάρ έστιν ὑμῶν ὁ ὶδιδασκάλο9,|η

πάντα· δέ ὐμεῖτ αδελφοί έστε. 9καὶ. πατέρα μὴ καλέ

σητε ὑμῶν ἐπὶ τῆτ γῆν· εἶο γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατ·ι)ρ|| ὁ

Ί των. τα ξοὐράνέοτ. "ιομηρἔοκληθῆτε καἔ·?γη:ταί, :" * ὅτι'καΡηγ|ητἡ9

. υμων εστιν εκ, ο χριστοο. ο δε μειζων υμων εσται

ὑμῶν διοίκονοο. 12' δστιο δέ ανάσα ἑαυτὸν ταπεινω··

να| ` " Ι Ο ` Ο |

θησεται· και αντιο ταπεινωσει εαυτον υψωθησεται.

α

β

η... μπι.

Μπα.

εποε = ιΙἱοοπο. 8προτ οπ.ιποπτιππ

Μοει εοιΙαιιπι οοτἱΙ›ιιο οι Πιπ

τιοαοι: ;'οπιπἰα απο ομιιιοοπτη

απο ιιἱκαἱπι ...να εοτι·πιο οι

των.. εοοιιπιΙαπ (φοτο. ναο

οοτπιπ ποιἱιο ίαοαο: πιο"...

απιπ οι ποπ ίποἱιιπι. “πε-8.)

Δ.Πιςιιπι πικαπ οποτα πανια

οι. ιπροτω.6Ηἱα οι. ιπροπιιπι ιπ

απαιτει ιιοπιιππιπ. Μαιο ιιιιιαπ

οπο ποΙιιπι ου. πιονοτο. 5 09.”

Οπιπὶα νοτο αποτο ιιιια ίτιοἱιιπι

πι νιαοαπιπτ ..ι ποιπιπιΒιια οι.

Ιαι.οπι οπιιπ Μπα”. εαπ οι

τπιητπιποαπι πι·ποτὶπο : 6 ιιτπαπι

οπιιπ πτἱιποο τοοιιιπιιιο ιπ οποια

οι πτιιππε οπιιια1τπο ιπ εναι

εοειε. '' οι εαΙιιιιιι.ιοπα ιπ Γοτο,

οι. νοοπτι α. Ιιοιπιπιοιιε. ΜΒΜ.

.("Μωνοπ πικαπ ποΗιο νο

οπτἰ. ΜΒΜ: απο! οπἰιπ οι” πιο

μιει.οτ ναια. οιππαι απατα να.

Γτπιτοε απ... ΠΠ. ρπιτοιπ πο

Ιἰιο νοοπτο νοΜο παρα ιατιιιπ:

ππιιο οιιἱιπ αν: ποια ναιοτ :τα

ιπ Μαιο οετ.. '" Νοο νοοαπιιιι

τακτική, ηιιἰπ πιιιο;ιιιια ναιοτ

ιιπιιιι απ. ατα"... " "πω Ωω

ιππἱοτ απ. νοει.τιιπι, οτα πιἱπἱεια·

ποια: 'Μπι πικαπ πο απια

ναιι πιιιπιΙἱιιΜιιιτ. οι τινι 50

ΙιιιιπιΙἰανοτἱτ. οκαΙιιψἰιιιτ.

 

2. λιγων] σαι. απο".

- Κοινωνια;; Β.Βαν.(Β)ΖΕ. 66. (69). Κ.

(Μ καθιδρας 1). 69. ΜΕ. Ποπ. 24!.

(0τία.ἰὶἱ.752°.) Οτία.!πι. ἰἰἰ.885°. Ενα.

Β!. ?6. 874€ ΕΠΙ. Η.. 28... 50%. ?20.0

¦ :ΠΙ-.σεως 9. 1. Β. το!.

3. αν 9. Β.τ1)Ἑ:Κ:&Ι'. Ειιι.ἱπ Ρο. ι :αν

ΠΔ. Ι. 88. 69. 1ιο11Μιτν.

- ὐμιν] 0111. 1001'. ||"°ωιὶ. "μπιν 9. 36.

το!. Για νία.) 8_νττ.Ρα.8:ΗοΙ. πω.

ποιαν Ι'. Οτὶ9.Ιτα. πιο”. | οιπ. ΒΒ

ΖΣ.. 1. Σαντ.. 8ττ.Οτι:. ΜαπρΙ:. '.ΓΙιοΒ.

Ανα. απ.. Ιτοτι. ΜΙ. οτα. [τα. ἰἱἱ.

@24. 835... Επι. Πι Ρ8. 8746. Η”. 50%.

- ττοιηαατε και τηροιτι Β(1))ΖΙα. (Ι). Έ'οτ.

$ντ.Πἰα·. Μαπριι. 'των. Δια. πιο..

Ενα. ἱπ Ρο. (στο.) ΠΠ. 5088. (πικαπ Ι).

Ι).|Στηριιτε και ποιοι" 9. Β.τοΙ. Σεπτ..

τα.. α). ενα. [ται. ΕΞΙ. 28. ' ποιοι”

Ιαπωνια· Γ. στα. Απ. πι. 885". 8868.

ΠΕ!. 18..) “απο οι Πιάτο. Οτία.Ιπτ.

ἱἰἰ. 682...) (τηρει και ποιοι"

4. δι (μια διαμ.) ΒΒΔ. Ι.88. Μ. Δια.

...ω-[Μαη. ο”. Μαπρὶι. ΤΙΜ). ' Ε

:γαρ 9. ΒΚ (οἱο.) το!. απο 0!. ε.Πι. |

Ιται. 24!. (ΠΠ. 72-86) ¦ οιπ. ΠΊ'. Δτιπ. Ι

- και δναβαστακτα Β.τ(Ι)). το!. νιιΙ;;. 1 _/.Γ.9'·:'·|ι. δν". Δι·ιπ. απο..

ο=|:!-'.9Μ° 8ντ.Ηοι. τω.. Λτιπ. τα”. 7.καιτουςααπασμουςενταιςαγοραις]απ.Γ

(και αδυιτ. Β”. νἰ‹1. Επο.:ιἰ.46.Ιοιπ. Ι..

1. α.ὁ.ο.ῇ"'.λ. 87ττ.Οττ.8ιΡει. Μοιπρὶι.

Ικα. 241. Πι!. 724'. (πι νία). δολοΙ.(ῖτ.

4. αυτοι δε το.: 13:01.. 88. ενττ.Οττ.8ιΡετ.

Μαπρα. ΤΙΜ» Βάι. !τοτι. 1 :τον α

9. 1. Β. τα. Σπα. 8ντ.ΠοΙ. Ατιπ. ' τιμ

δαιττ. αυτ.] απ. Β.Βοἱι. (οι. ναι.) πα!

παρεα ΒιΙν. οι Μο.

5. γαρ (μια. πλατυν.) Β1)1.(Χ ἱπ (ΜΜΜ.)

1. 88. 69. Σαν.. $νττ.Ρεο.8ιΠοΙ. Μοπιριι.

Τποπ.Πδι 9. Επι!. ε_ντ.Οτι. οπι.Δτπι.

- Μιλ. αυτων] Φιλ. ἱαντων Ι..

- κρααττιδα] (παω. των ὶματιων αυτων

9. (Σ). 88. τα. των. 8νττ. Μοπηπι.

ΑΜ. Οτίο.ΙτιΕ.ἱἰἱ.887°. ' οπι. ΒΙ)Χ ιπ

οοιπιπ. 1. (Μια. εοα αυτων αν. 21.60'

πιο οι των. Βάι. ' σαι. αυτων ΕΔ.

6. Φιλ. δι Β.ΒΗν.ΠΙ.Δ. 1. 69. Κ. (πια

88.) (Ενα.) εντ.ΠοΙ. ΜαπρΙι. 'Ηταν.

| Φου.. τι 9. Ε. τα. [$νττ.Οτι.6ιΡα.

νεα] (οπἱιπ .απο και. ο.) ¦ φιλοναιν

αιωνια Γ. Λτιπ. @μια 805.

- την πρωτοιιλιαιαν Β(Π)Ε. τα. ὐ.ο_#'¦'.

ενα”. 805. (τ. πρωκλιιαιαν 1).) | την

πρωτοκλησιαν Δ. 69. ΡΩΜΗ” τα;; Ι

πρωτοκλησιας Ι.(ειο). 1.83. να”. α.ο.
 

4. ΑΠιι.ταπι οπὶιπ οι.

8. απο οπιπι η. Ι 9. αι. οιιιτπ οι. ' Η!. ι·πο νου”.

ιιοτιοπο οι. Μπα-.αι Ι.ι)·μοοτπ.·ιο . ηπιπ οοπιο

Δια» αοτποπ νωπ.·ιτιιιπ. οτ.ιι.ιωιοπ Καποια πτ:πιτ.οπ.

Ιστορια ποο ιιιπρΠιιιι Μαρια” μπαινω. Η.

(μια να. Η.)

7. ραββι παπα Β.Βο,ι.τ.Δ. Ι. @θα νι

ααα· ο φωσ). Ειπα.. 5ντ.Ρει. Μοιπρ!ι.

των. Ατιπ. 6'νρτ.805. ' τα. 9. ΠΕΙ'.

το!. ενττ.οττ.8:ΠοΙ. Λτιπ. (ραββα Ι).Δ.

69. ΕΕΚ. 'Πιερ. αει! ΚΙ' ποπ πιο να. 8.)

8. ὑμ. δι μη αλ. ...και απ. ΤΙΜ». (πο

ιπιπαπ νοοπιο ιπιπ.ιιιιιτππι Ατιπ.)

- διδαακαλος Β. 88. Η. Οτία.ἱἱἰ.(Ι62”.) μή

κα.λιῖν διδάσκαλον ἐπὶ τῆς γῆς Ενα.

Πι ?8. ου. Μπι. 98. ' 1: καθηγητ,κ(.Τ. ΠΙ..

Ι. τοι. (νἰιΙ. νοτ. 10). Μπα!. ὁ Χριστος

9. Β. το!. ενττ.οτι..8.:ΠοΙ.. | απο ΒΠΙ..

1. 88 ο "...60. Ε'. μια. $νττ.Ρα..(δι

ΠοΙ.Μ8.) εντ.Πιοτ. Μοπιππ. 'Σπορ.

Δια. πιο.. αν”. :105. (στα. ὁ ΠΠ).

- παντος δι ὐμιις αδέλφια εστι: ¦ πι! ίἱπ.

να. 9. Π. ' οπι. παντος 8ντ.Οτι.

9. καλεαητι] ιταλταθε Δ.

- ὐμων Ν] οπ1.83. | ἰιμιιν Ι). Η". νι..

- ὑμων ο πατηρ Β. 83. Η. ¦ :ὁ ττατηρ

ὐμων 9. ΒΙΑ. το!. ω!.

- ο ονρανιος ΙΙΙ.. 83. 69. Λτιπ. ΖΕ:Ιι. ι

ο εν ουρανοις ΠΔ. Ι. ' το ιν τοις ου·

 

' Η. παπα. πιιι.οι·π Οι. ι

88 Ε .5





ΟΠΠ. 22. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

Η ανω ναι; ιιιιιοιπ "Με

“ήρωα οι. 1ηιπτι:..ιιοι Ιιγροοτιιαο,

(μια οΙαιιιιιιιε καποιο οποιο·

ι·ιιιπ ιιπιο Ιιοιπιποε: του επιπ:ι

ποπ ἱπτι·πιιι.. που ιπι.ι·οοιιπιαε

Μπιτ” ίπιτιιτο. "(="·'°·) ν”

»Μπα εοι·ιοπο οι ΡΙιιιήιιοι.π πν

ρωταω. ιιιιιιι. οιι·οιιιιιιι τοπιο οι.

“απο ιιι ποιου.. ιιπιιιιι οποιο

!ιιιιιιπ. οι οιιιπ (ιιοι·ιι (οικω,

οποια οιιιπ (Ηιιιιπ οιοιιοπιιπο αιι

ριο ιμιιιιιι νοο. Η νοο νοοιο,

ιΙιιοοιι @οι ηιιι @πιο Ωιιἱοιιιιι

απο πωπω ρω· ιοιπρἰιιιιι, πι

ΙιἱΙ αει; ιιιιι ιιιιιοιιι αποκτα ιπ

πιιι·ιιιπ ιοιπρΠ, ιΙοΙ›οι. " ΒιιιΙτι

οι οιιοι:ι, ιιιιιι1 οπιιπ ιπιιὶι.ιο εεε.

0 131 14969 δὲ ὑμῖν, γραμματεῖε και Φαρισαῖοι

ὶιι;ι:ι-ἑ'ὲὡ·› υποκριται,Β οτι κλείετε την βασιλείαν τῶν οιἔρανῶν

“Πωλ εμπροσθεν τῶν ανθρωπων· 9ύμεῖο γαρ ουκ εὶσέρ

; - χεσθε, ουδε τοι».Π εἱσερχομένους αιρίετε εὶσελθεῖν.Η “ο

"ν 15 ουαι ὑμῖν, γραμματέα και. Φαρισαῖοι ι3ττοκριταί, ὅτι

περιιἱγετε την θάλασσαν και την ξηραν ποιῆσαι ἔνα

προσήλυτον, και ὅταν γένηται, ποιεῖ" αυτον υιον

γεε|ννηο διττλότερον ὑμῶν. 16 ουαι ὑμῖν, οδηγοι. τωρ

λοί, οι λέγοντεο, Δ09 αν όμοση ἐν τῷ ναῶ, ουδέν

ἔστιν· 89 δ. ἐν ομόση ἐν τῷ χρυσῶ τοῦ ναοῦ, οφείλει.

17 μεοροἱ καὶ τυφλοί, τίτ γαρ μείζων εστίν, ὁ χρυσότ,
η δ ' ` · · | || ` | | Δ ὰ τι

8 η ο ναοι· ο αγιασαο τον χρυσον; και, 09 "αν
: Ι . Α ρ ι ν ι λ ι λ

ομοση εν ται θυσιαστηριω, ουδεν εστιν· οτ δ αν
τ Ι ε Λ Ι τ- ο #6 ο Α ο ,ομοση εν ται δωρορ ται επανω αυτου, οφειλει. τυφ

λοί· τί γαρ μεῖζον, το δῶρον, η το θυσιαστήριον το

αγιιίζον το δῶρον;

21.

2
κατοικήσαντι|| αὐτου,

20ὁ 'ΐ

| 22και 6

ουν ομόσατ ἐν τῷ θυσιαστη

ρίερ ομνι;ει,έν αὐτῷ καὶ ἐν πασιν τοῖς επάνω αὐτοῦ·

` ‹ , , - "- ' | Ι , ” ` τ ,

και ο ομοσατ εν ται ναιρ ομνυει εν αυτερ και εν ται

ομόσαι· ἐν τῷ οι)ρανῶ

ιιιιι·ιιιπ απ ιοιπρΙιιιπ ηπα! ειιπο

“ποια ιιιιι·ιιιιι ? "' Πι αιιιοιιιπ

ηιιο απανω: ιπ Μιτου. .πιο ουκ;

ιιιιἱ πικαπ ιππική: ἰπ ιΙοπο

ποσα σε ιιιιροι· πιω. @οω.

Ν ααα, φαι οπἱιπ ιιιιιιιιο οει,

ιΙοπιιπι ιιιι ιι!ιο.ι·ο ιιιιοιΙ “παπι

οιι.ι ιιοπιιιπ? Μ ()ιιἰ στα: απο:

ἱπ Νασο, ιιιι·οι ιπ οο οι ιπ οι·ππι

(πιο ηιιιιο ευρω· πιω οιιπι: Με!.

ηιιι αιωνια" ιπ ιοιπρΙο, ιιιι·ιιι ιιι

πιο οι ιπ οο πιιι ιπιιοιπιο.ι ιιι

παο: "οι πιιι ιιιι·ιιι ίπ ευρω,

ιιιι·ιιι ιπ "κοπο ι1οἱ οι ἱι:ι σο πια

πάσι ευρω οιιιιι.

8 Ι ο κ! Ι να επ ` : Α |

ομνυει εν ται θρονιρ του θεου και εν τα) καθημενερ

'

επάνω αὐτοῦ.

 

ιανοις €. Β. το!. Ι.ο.ιι.(αετιι. 551.) Το”.

ιο Οι”. 2. [5]·ιτ.]

ότι καθηγητης ἰιμων εστιν εἰς Β(Ι))τι.

Β). Ο. νιιιι;. (οσων-'νεται. ως"

·ιν 1) [ποπ 0] Μια. εστιν οπι. ότι

αθηγ. ἰιρων Ι. α.(ε). Βγι·.Οττ.. Λτιπ. |

ἱιὶς γαρ ἰιμων εστιν ο καθηγητης ετ.

ι τοι. Ά 8]τι·.Ρπ.8ιΠοΙ. Μειωσα (οι.

Η.) Βάι. (εστιν ὑμῶν Δ.) Η ὑμῶν]

σει καθηγητης 69. στο. Κ. (6 ιιπιο κα

τη. οπι. (1.)

οι] οπι. Η. (6 δε μειζοιν ὑμῶν] ηιιι νο

ιιιτιι Μια· το: οι. επ ιπιια·πιιε 8)·ι·.οτι.)

ιαται] εστω ο. ιι. Χ ἰπ ε:οιππι.

ὑμῶν και. διαιιονος] Χ ίπ ι:οιπιπ.

Η. διακονοο·τις τα: Β.Βι|υ.

δε] ουν Ι. (γαρ 8τττ.οτι:.διΡΝ..)

ἱαυτον Ι". Οτιο. ι. 489! | αυτον Ια

Η Ρ.)

4(Μαι υμιν γραμματεις και φαριααιοι

υττοκριται. ότι κατευθιετε τας οικιας

των χηρων, και προφασειμακριι προα

ευχοιιινοι· δια τουτο ληψισθι τιμο

νοτιρον κριμα] οιπ.ΒΠΖ(ιι ερπι..)Ια Ι_

!. Απ. Ριι(ιἰ. Ι·`οτ. Επι. Ποτ!. Με. αι!"

·.· Μειπρἱι.Μ88. πιο. (ιιμ.Μπι.)Ατιπ.

οι:ι.(οι ιο επιι.οπιπιοιιι). Οτηι. ιν. 852..

Με” απο οπἱιπ,ὶν το? κατά Ματθαῖον.

ὁ προς τους γραμματιῖς και ψαριιταἰους

δεν τερο ς ταλανισμοςοϋτως ἔχει. ουι.ιὶ

ὑμ. γραμ. κ. ιραρ. ιδιτοκρ. οτι ·ιι·ιριάγετε

κτλ. Ευα. ιπ οιιποπο. ( ΜΜΜ απτο τοπιο.

8ι.ο..ιετοιικΜ8.υντ. _|ῖ Β)·ι·τ.Ρει.

8ι.Ηι:Ι. Μοιπριι. ιιπρι·. απο. ( ΜΜΜ μια

να. 14. Σα. 69. νους Ο!. (ι.ο,ῇ".|ι. 8".

Οτι. ΠΠ. 725.. (που. οι 89%) να!. Ματ.

Χἱἱ. 40. Ευα. ΧΧ. 47. Η ουαι υμιν] ουαι δε

υμιν 8ι.8.ΔΕΙΞ'(ιιι ι·Μ.)(ΗΠ(ΜΠΓ. ου.

(? ωχ ( ποπ ΜΜΜ. δι ΕΙ:. ν. (Ειπε.)

@τα Μοιπριι. .ΖΕι.Ιι. " τας οικιας] οπι.

τας Δ "και ττροφασει] οιπ. νιιΙα.α.

Η. ουαι δε (Μια οτι ιιλειετε) ΙΧ.. Ι. Ενα.

(Μπι. 88.) (Ειπε.) Μοιπριι.(οιπ.δε Δ. 69.

ΕΕ·'(ιιι που; ιικιιιυνι·. 8ι.8. (7,138.)

τι. ερτ. Μοιπρἱι.Μ8. Λι·ιπ. ΣΕΦ. Οτίο.

Ιτι(.ἰἰἰ.889'. Ειι.ι.ἱπ 1,137”. Ι.(ίΙ.725°. '

- ιατι·οκριται] οπι. Δ.

- ουρανιιιν] πιω. ὑμιις γαρ Η..

- γαρ] οπι. Δ. Απο. ( δι Μ. ΓιιΜ.#Μ· ἶ

- ειαελθειν] στα. ν.

15. ποιησαι οι. Οτίο. ιν. 852=.(ιιτποιπ. του

Δ. 69. ' ινα ττοιησηται Η. (Μια.)

16. οἱ λιγοντες ( οπι. οι Β..

- ας αν] ος εαν Μ.

- ογιοαο.. . .ος δρυ] οπι. Ο.

Η'. τις γαρ γιειζοιν Β(Π). το!. (μειζω 1))

'τι. γαρ ιιιιζον Ζ. Με. (ιιιιἱά οπιπι

πιιι.]οι· 92.) (μειζον Ρ.)

ΙΤ. αγιααας ΒΙ)Ζ ' ξαγιαζων 9. Οι.. το!.

(ριτσα. Μια.)

Ι8. ὁς αν ΒΟΙ)[.. (Η. (39. Εκ. | :ος εαν

9. Β. το!. (πα Ζ.)

- ομοαο ....ὸς δ'αν] οπι. @τιποτα Για·

οιτοτοπι Ποι·ιιι·ἰὶ οι' όροιοτέλ.

- τῳ(ροιιι. δωριιι)] του 1. πιο.

( Η. τυφλα] Νικαια. μοιροι και €. Μ.

ι

Ε .4
ιι. ι .οπι.-Μαι οι.

το!. οφ 8)·ιτ.Ροι.8ι. ΠοΙ.("ιιι νἱιΙ.)Μοιπρ!ι.

μποτ. 'Ι'Ιιεο.(ιιρ. Μπι..) Διππ. στα. “2.

.οι 84”. (οι. να. Π.) ( οπι.ΠΖΙο Ι.

νους. α. θα" ο). ε,η"···ς'·.·Ιι.Ι. Βγτ.Οι·ι..

Μοιπριι. Μ58. του.

- τι] τις 83. ΡΗ. (ποπ Ο).

- μειζον] μειζων ΟΗ (ποπ 88.) ' ιιιιζω

1). ( που!. εστιν 88. οο. (ιποιε και το θυ

οιαο. ν. οι. πιο:: το αγιαζιιιν ΟΒΙ!)

20. επανω] ..(ἱ.ο. επ' οι οι.) 2.

Ή. όμοαας] ομνυοιν ν.

- κατοιιεηιταντι οικω. 88. ΙΝΕ-ΠΕΠ”

Πιτ. | $ιιατοιιιουντι Ξ. Πιο. Η. 59. 118...

(οπου. Μα. 5)·ι·ι·. Απο. Δια.)

-- αυτον] εν αυτιρ Ο.

 

ιο. ιο "το (Η. Ι 18. οιιιι:ιιιιιαιιο .Μαιο )ιιι·.

οι". οι. ι 20. ιπ πιω-ι οι. ( 2!. οι. αιιιοι.ιαιαιιο

Ν 80





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧΠΙ. 28.

1ιουα›.Ήτ

Ιτ[Σ]Δ. ε

1. 93. 89.

@απαιτουν

9 ιιι. τι :.·ια.

'Η

αλ:

αλτ

9 .Για τυπο-44.

]Ϊ8ττ·.9τ8.

αλζ

ε

27. παρομοιαζιτκ

5 ο.

51

κι
· Σια. τιμη-Θ. ε

182 28οουαι υ ῖν οι ατά-9]τ και. Φα ισαῖοι

Η , | ` `. | , Α ` '

υττοκριται, οτι αττοδεκατουτε το ηδυοσμον και το

ιἶίιίηθου και το κύμινου9 και αψήκατε τα βαρύτερα τοῦ

, ` Η ` ,

νομου.. την κρισιν και *το ελ€09 και την ττέρ·τιν·
Α `|| .ν Α 9 #- ` Ο 9 το Ο

ταυτα δε εδει ττοιηο·αι, κακεινα μη +α‹ρειναι. οδη

οι τυ λοί * διυλί οντα· τον κώιιω·ιτα οι δὲ κα λον
, 9

|

καταττινουτ€9. _

138 25 Ουαι ὑμῖν, γραμματεἶι` και Φαρισαῖοι υπο·

ι οι .1 ι κ οι μι ι κ

κριται, οτι καθαριζετε το εξωθεν του ττοτηριου και

τῆι· ;τταροι|ηίδοτΞ)6ἔαωθεν δὲ γιἔμουσιν ιτιρ·τταγητ

και ακρασια9. - Φαριο·αιε τυφλα καθαριαον πρωτου

το @τοκ τοῦ ·ττοτηρίου και τη; τταροψίδοτ, ἶυα γένηται

και το έκτο; 8αυτοί)|| καθαρόν.
Ο α- σ- ο

184 “7 Ουαι υμιν, γραμματειι` και Φαρισαιοι υπο

κριταί, οτι 2ὁμοιάζετε|| τιἱΦοιτ κεκοιιιαμένοια, οι.τιν69

ἔξωι?ευ μὲν Φαίνονται 9ὡραῖοι, ἔσωθεν Ξέἔ γρἔμουσιτι

Α Π ,

οστεων νεκρων και σταση; 9ακαθαρο·ιαι·. ουτωι~ και

τ:ιμεἶι` ἔξωθεν μὲν Φαίνειτθε πιο άνθρώττοικ δίκαιοι,

ἔαωθεν δέ 3ἐιττε μεικτά.|| ὑττοκρίσεωι· και οινομία9.

135 29 ο Ούαι ὑμῖν, γραμματεια και Φαρισαῖοι υπο

κριται, ὅτι οὶκοδομεῖτε ·τοι)ι` τάφου9 τῶν ττροφητῶν,

 

9". (21950 νται νοτια. και...

οι ΓΙι:ιτἰοοοἰ τηροοττωο, ουτε

τΙοοτττιαιτι τττοττι:ιττι οι “οποιοι

οι οττττἰουτπ. οι τοΗηιτἰιπα φαω

ετανἰοττι ωτα Ματ. ἱιτιΙἱοτιτττι

οι τττἰεοτἱοοτιΠο.τττ οι Μαη: Μια:

οροττιτἱι ίιιοετο οι Με "οτι σπιτι

τοτο. 2'(ω='°·) Πισω οποια. ι::ιο0

Ματια! οιτΠι:οτττ. οιττττο|ιιττι πακετο

αΙυιτ.τοτιιοι. ιαπωνια "Με,

πατατα οι Γτιτιτἱοαοἱ τη·ροι:τττ.ιιε,

αυτο. τπιτττιὰαιἰο ηπα! άοΓοτἱε εε:

ι:ιιΙἰοἱε οι ρατορεἰιΙἰτι. Μαιο αιτ

ιοττι ρΙοτττ επτα τορὶττο οι. τη

τττιτττοἱιἱττ. Ν Ηπα-παο αποτο,

πιατα” ρτἱιτο ααα! Μαιο οι;

οιι!ἱοἰιτ οι ρατορεὶόὶο. οι Μι οι

τι! αιτοι1 “και οι: τττιιττι1ιται.

η (πιω ναι: νοτια οι:τἰΜο οι

Ρττιιτἱοττοἰ τιγροοτἱιοο. απτο εἰ

ττιἱΙοο οοιἱε οοριιΙοττττο οι:τι!οιιιτι.

οικω ..ωτα ριιτοττι τιοτττἱττἰΜο

οικείο". ἰττιιτο νοτο ρΙοτιο. ειπα

οεοἰοιτο τττοτιιιοτττττι οι οτττττἱ

φωτο... 3' Βἰι: οι. να: είσαι

φατσα τυποι” ΙτοττιἰτιΠπτο Ματ.

ἰττιττο ιιιτιοττι ρΙοτιἰ ι:οι.ἰο ακρο

"Μ οι τοἱαιτἰιοτ.ο.

2, ων» να: νοτια, τιοτἰοτιο οι

ΡΙτατἰειτοἰ ττγροτ:ττωο. αυτ κοιὶἱ

Ποια” "Φακο" ρτομττοι.οτιτττι

ε_______________,-

98. αφηκατε] αφηκιτι αφτα.

·- βαρυτιρα] βαρια Ι.

την ιτριαιν] ρτοοτττ. και 69.

το κλαις οιπ.. (Και: τον ιλεον €. 0.

το!. (το ιλιον Μ.)

- ταυτα δι ΠΟΣΑ. 38. κιτ α.ιι.(Μαι: ο.)

ετη. Μοτττρττ. @ιιι. στη. ΙΜ. ἰἱί. 842'.

Ι .στα δι 8. Ι). το!. (Ευα.) Απο.

- ααιιναι Β.8ιΙν.Ι.. ] :αφιιναι Θ. (31). το!.

24. διυλιζοντες] ···ρτειοατ. οι 9. Β.. το!.|

οτα. ΒΙ).Ε. Μια. ' οι διυλιζονταιθ..8_γττ.

- την] τον 1).

·- καιιηλον] καμιλον Μ.

25. ιξιοθιν τισ. το!. ' εξω 1)Χ(ἱττ οσοι.)

σωματα

-- ·τταροψιι)ος στο". ¦ ατα. του παταω;

Μ. 5γτ.Βο1..(οιττ1 ατε. Οτ.) (ντα. Ευα.

:ιἱ 9).) και του ·ττινακος "απατα 8ττ.οτι.

- ιαιοθιν] εξωθιν (στο) 69. (ινδοθιν οικω.)

- γιμουαιν] γιμιι Χ (ἰτι ι:οαιατ.)

- ιΕ Βια.. το!. ' στα. ΟΠΧ ἰττ (Ματια.

Ειπα.. Μοατρττ. Απο.

- ακρααιας ΒΒΕΔ. 1.38. 89. α.ο.π..τι.

(Μαι. ο). ΜΜΜ. Αται. ἰτιι:οτπἰττοτπἰο ο.

ἱτιιοττιροτατττ.τα οι ι.ΙοΙο στα. Ια!. ἰϋ. 8480.

ωτα. και αδικιας εγτ.ΗοΙ.Τ). ' αδικιας

ο1ττοττκουν. (τι. Χ οι οοττττττ.) 1.

8Σττ.Ρει. | ττλιονιΕια; Μ. ' ακαθαραιας

νιττε. 1)".9'·)·Ι. Μοαιρττ. ΉτοΒ. (αρ.

Μπι.) 6'Ιιτττι.282. (στα. ιτρτταγης και).

' αδικιας και ·ιτλιονιΕιας 22131.

26. οντος] ιαωθιν ΔκΜ. (ινδον διετα.)

- και της ·ιταροψιδος 130. τοι. τιν. Οτία.

Ιιιι.ϋἰ.848=. ' στο. 1). Ι. α.ο.(τιἱιπ ο.)

ααα. 282.

_ το εκτος] το τξωθιν 1). ΟΙετιι.282. Ι

στο. το Δ.

- αυτου οποια-ι. Ι. 59. Β.. α.ο.(Βἰιιι ι.)

Βάι.) :αυτων 08. 0. το!. Βγττ.Ρετ.8ιΠοΙ.

ΜοττητΙτ. Λτττι | οττι.Χἰτι οοτττττι.(Βιιιι..)

Ιτετι.250. ΟΙΒΜ.282. Οττ9.1πι.Μ.8-ίδο.

27.ὁμοιαζιτι Β. Ι. ¦ Στταρομοιαζιτε ετ.

(Η). το!. Στα. ἱτι Ρε. 8748. ιι)ιιοιοι τα"

δικα. 282).

- κικονιαμενοις στοπ. Ηἰρρ. ΡΜ!. τ. 8

(ΙΙΙ). Οττα. ἰἱ.720-. Βια. ¦ κικονια

αμινοις 89.

- οἱτιντς ιΞωθιν μιν φαινονται ὡραιοι

τα. δι γιμουσιν 130. το!. Οτἰο. Ιτιι.ἰτἰ.

8449. ' ιξωθιν ι "φος φαινιτι απο”

ιιι. οι γκρι Β. Ικα. 250 (Γοτἰο οττττττ).

ΟΙ"τι.282 (ινών οι). (μεν "πιο εξω

θιν 69. οτα. Δ). ' φαινονται ιἰιραιοι]

φαινιαθι τοις ανθρωττοις δικαιοι 88.

φαινονται τοις ανθρωποι; αφ. Ε. Η”.

Οι”. ο). (Οπα. !ιιι.ὶτ. 5079.) τα 148.

 

28. οι] οτα. 69.

- :ατι μιατοι Β.Βιιη.ΟΠΕ. 88. 69. |

Σιιιατοι απο ι:. Χ. το!. Η". Ποπ.

1.". (μισή ἱττἰαιτὶιοιο οι ταρἰιτο οι υγρο

τ:τἰεἰ τω.)

29. των δικαιων] στο. Η..

80. ημιθα ιιι Β.Βοἰι (ΠΠ..ΊΔ. 88. 69.

Νεων. Οτία. τ. 20' (ΜΒ.) 219.018.)

| :ημιν “τι €. !. 101811. ()τία. ἰ.20°.

(ἱτττρτ.) 2Ι°.(ἰιΙ.)

-- αυτων κοινωνοι Β.Βιιγ.Π. Ι. 69. ]

:κοιν. αυτ. α. 0. το!. οτι!). τ. 20..

(Η. ὶαυτοις Οτία.ἰ.20°.|οτπ 69.'αυτοιςΙ.Μ.

82. ·ιτληρωσατι οτα.. το). Οτία. τ. 90°.

Ευα. .Ι).Ε. 8849. [ ττληρωαετι Β.Βι:Ιτ.

αιΠατριοΜια ο. ' ιττληριιιαατι ΙΧ!. (ιτα

ΡΙοι.ἱ5 1).

88. γιννηματα] γινημ. Η.

- φυγητι Οτία.ἱ. 209. ' φυγιται (Με. -τι)

Ι)Χιιιι. 69. Η. (ροιιαιτε Πτεοτι: ο ματια.

?ατακα 8)·τ.Ηι:Ι.ατε.)

- απο] στο. Γ.

(Η. ιδου] στα. Ε..

- ιγιο Οττα. τ. Η". Οτἰο. [τα. ἱἱἰ. 848'.

ιο!. 150. ] οι". 1). [τα. 2ιο.2:ιτ. ()τία.

5.209 το): τα. Ι50.

23. αιττι1οοττττοτ.8ο οι. | 25. βατή ασια οι. |

28. ιιι ΒΑΠ. το. οι.
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ΖΩΗ. οι: ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

τα”-να-.-_

- 37. πτιρυγας [αν- 8

  

ο

36. ταῦτα πάντα

  

`Η..‹ἶ›ΕιΙ:. Κ

αμα

11.11.ι3η.ι.85. ι

κ Η κ Α Α ι 80 κ |

και κοσμειτε τα μνημεια των δικαιων, και λεγετε,
8 ,Ι Μ ι Α ι Α τ ρ. '

Βι 2ημ.εθα εν τα”` ημέραιτ των πατέρων ημων, ουκ
λ οι , η - να

αν 3·ι7μεθα'| Σαυτων κοινωνοι|| εν τω αίματι των προ

ο· Ο! σε 2 Α ο .

Φητων. ωστε μαρτυρειτε εαυτοιιι οτι υιοί ἐστε των

` ·ι τ ”Φονευσαντων των προψήται· “Η και υμειο ·πληρώσατε

` απ ' να Λ'

το μέτρου των πατέρων υμων. :Μάμα γεννήματα

ι α- να | Α Α

εχιδνων, στα· Φυγητε απο την κρίσεω9 τηι` γεέννητ;
34.8 κ 1. . κ ι κ ι ι κ ο .- ι

ια τουτο ιδου εγω αποιττελλω ττροτ υμαι· προφη

` .- π Α

τα; καὶ σωρο” καὶ γραμματεια· *ἐξ αυτων αποκτε

νεῖτε και σταυρώσετε, και ἐξ αὐτῶν μαο·τιγώσετε έν

ξετε απο πόλεωι· ή;

2ἔκ

ταϊτ συναγωγαῖι· ὑμῶν και διώ

πόλιν· 35 δπωτ ἔλθη έα), ὑμῖν παν αἶμα δίκαιον

χυννόμενον|| ἐπὶ τῆι· γῆι·, απο τοῦ αῖματοι· 'Άβελ τοῦ

δικαίου ἔω: τοῦ αῖματοο Ζαχαρίου υιοῦ Βαραχίου, ον

έφονεύσατε μεταξυ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.

ο1μην λέγω ὑμῖν, Χπάντα ταῦτα| 'ἐπὶ τὴν )ιενειιιν

ταυτην. Ι 1ερουααλημ Ιεραυσαλημ. η αιτοκτεινουσα

του; ττροιρηται· και λιθοβολουσα του; απεαταλμένουι`

προ: αὐτήν,ποσάκιο ·ήθέληιτα ἐπιιτυνα·)ιαγεῖν τα τέκνα

.

ἑο11ηι1ι.

Σ' “2101.

Ε αλθ ,

α 3

..η

αν

ἐν. ι

ε.

ι· _.

Ε .

έ .

1.

οι οι·ιιιιι1ε ιιιοιιιιιιιοπιιι. ἱιιειοι·πιιι.

*Μι Φώτα, οι 1ιιἱιει:ιππε πι

ι1ὶο1›πε [1111131111 ποει.τοι·ιιιιι. ποπ

οεοειιιιιο ...οι οοι·ιιιπ ιπ εαπ

πιιιιιο ρι·ορ1ιοι.ατι.ππ. ζ" “παπα

τοπιιιιοπιο ειπε νοοπιιιιοι πα.

«μπα 11111 απο εοτιιτπ ιιιιι ριν

ιι1ιοιιι.~ι οοοιι1οι·ιιιιι.. 1* (=19·"'~)

Ετ πιο ιιιιριειο ιιιοπειιι·πιπ Ρο.

ιι·ιιιπ νοιιιι·οι·ιιιιι. " 8οι·ροιιιοι

ι:οπιιιι1ιπι νιροι·ιιι·ιιιιι. ιιιιοιποι1ο

“πιστα ιι. Μαιο ι;ι:1ιοππιι.ο?

31111111· ω 1ι1οο εισαι οΒο ιιιιιιο ιιι1

νοιι ρι·ορ1ιοκοα οι: ειιρἰεπιιιι οι.

απο”, οκ 1113 σωμα.. οι ειπ

οικω... οι εκ οι! Πιιι;ο11ιι1ιππι ἱπ

ε)·πιι;;οι;πι "απο οι αποφοι

ιιιιιιι 3ο ι:ινιι.ιιιο ἱπ ι:ινιι.ιι.ι.οιπ.

Μπι Μπι ειιι›οι· να. οιι·ιππι

εππαιιιε ιιι81ιιε ιιιιι 011-πω! σει

ευρω· ιοι·ι·ιιιιι. ιι ιιαιιι.ιιιιιιο ΑΙΜ

πω παμπ: ιιι1 αιιπαιιιιιοιπ Ζα

ι:1ιιιι·ἰπο 11111 Βιιι·αι:1ιιιιο. ιιιιιιιπ

..απανω ιιιιοι· ιοπιρ1ιιιιι οι. ιι!

ιιιι·ο. :111 Λιποιι ι1ἰοο "Με, να·

πιω: Μισο οιππια ευρω· ασπα

ι·ιιιιοποιιι ιειιιιιι. :1 (ΜΜΜ Πιο

1118310111 Ηἰοιιιοπ1οιπ. (μπα: οι:

απ. ρι·ορ1ιοι.ιιο οι Ιπριι.1ιιε που

ηιιι πα ιι: ιιιι.ιεἰ παπι. τροποι

νο1ιιι οοιιιιι·οι;ιιι·ο Μισο πιω.

ιιιιοιππι1ιποι1ιιιπ ι;ιι11ιιιιι αοπ

Βι·οι.:ιιι. Ριι11οι εποε απο Μινι, οι

σου,

τῆι]

ον τροπον
ι ο- ν ο `

[αυτην] υπο τ

τ ' Έ , Η ` |

ορνιι· επιιτυναγει τα νοσσια

αν πτέρυγα”, και οὐκ ήθελήσατε;

Ε

..

ια

;

34. αποατιλλω 110. τα. Η". Βιιι·ι·.Ρει.&

Βι:1. Απο. .2Βι.1ι. .Ιτοπ.1πε. οιι9.ι.ιο·.

Η! ' αποστιλιν 1). 33. Μοιπρ1ι. στη.

1. 477'.

.1- προς ι:ιμας 110. τα Ιτοπ.1:ιἱ:. Οτίο.ἱ.

311€. οι·ίο.Ιπ1.111.845°. (ιις νμας Οκίο.

1. 4.77..) 1 οιιι. 1).

- και αοοους] σαι. Χ. (Μπακ ἰιι ι:οιιιιιι.)

- και γραμμ. Ιππ.1πε. Οτίο.1.30Φ.Π7%

| στα. και 1.. (ποπ 33). Μοιιηι1ι.

- ιζ αυτων 10] Τρ1-110111.και 9. (Η). τω.

νιι1ι;.0!. (μια.) Βιιι·.11ι:1.1· Μιιιπρ1ι.

Ατιπ.ι:ι1ι.1. 11·11.1ι. Ιτιπ.310.337. (ούρ

1.477..) στη. Μι. 111. 84511. 1.4 1 οιιι.

ΒΔ. 1.33. 89. Μ. ΑΜ. των. Ποιά.

ο. 8γι·.Ρει. Απο. στη. 1.211".

- αποιι·τινιιτι] αποκταινιιτι 1).

-· και :Ε αυτ. μαστιγ. ιν τ. ουν. υμων

Βο. "1. Οτίο.1.30°. ¦ 01ο. 1). ο. Ποπ.

337. ια. 149.150. ¦ υιπ. ιι. ιΕ αυτ.

μαστιγ. 13..

35. ιλθο 111-3.1). Οταν 1. 20.1. Ι.ιγηρι·ιι.οιπ.

αν οι. 33. 69. Μ.ιιιι;. 1 ιπιλθο 1..

-- παν] πω. 69.

- ιιιχνννομινον (Μαρ. 1.33. 013. (ιχ

χονν. 1)). 1 τικχυνομινον 9. 1131). 159.

το. στη. ι. 2011.

- απο τον αἱμ. 1.10. το!. Οτἰο. 1.21.. 1

οιο. του 1111. 33. Ενα. Τ1ιοορ1ι. (πρ.

Μα1. 125). μια. 1.ι.ιο. κι. 51).

35. ως τον αἱιι. 11.331.. 1.το1. Οτἰ9. ι. Βια.

'.1'1ιοορ1ι.1οιιι. του 1). 33. απο. Πιο. κι.)

- τον .Βαραχιον ποπ ΜΒΜ Βια. Β.1Β.

385'. «ΜΜΜ, Ικα 310. Οια;) “ 1ιι

ΒναπΒο1ἰο απο ιιιιιιιιιιι· Νιιιιιι·οοιιι πιο

_|ἱ1ἰο Βατασ|ιἱαο. [Μινι .ἴοἰαιὶιιο προτι

πια: ποιήματα." Πίσω. ὶπ 10ο. πι. 190.

36. ἡξει] πακετο. ότι ΟΧΔ. 33. 69. ΕΓΟ

1ικι1$υν. _|: $ιτιι.1)ει.δι11ι:1. Οι·ἰη. ι.

21.. ¦ Οοπιιιι.. ΒΑΠ.. 1. 1.ιι.ιι.. Δι·ιιι.

21311. [τα. 310. ιι): 143.

- παντα ταυτα ΒΧΔ. 1. 33. ΕΕ( 17281.)

(11111011. ¦ *παντα παντα €. (:1).(.1ι·.

1.31 πι Οοιιιιιι. το!. Μπι. 31οιιιρ1ι. στη.. 1.

.301. (οιπ. ταντα ο.)

- ταντην στη. 1. 1 αυτην 1...

37. αποκτεινουσα Β1)Χ. 1. 1ὶ11.1°01. οι...

145. 0149. 111. 16.”. 205". 311». 331'.

Ενα. 1).1ἱ. 18911. ' αποκτιννουαα ΘΟΚ.

1 αποκτινουσα Δ. 33. 69. (αποκτιιναοα

(να). 1. 318. 111. 211311.)

- προς αυτην [10. ΜΙ. 8)'13'.Ρ31.&.Π01.

Μι.:ιπρ1ι. Λιιπ.(ιιιηιι·.) ΣΕΦ. ΟΙεπι. 14.5.

ΟΙ'ἱ9. 1. 218. 111. 111711. 303”. 312.. 333...

3211. Βια. 1113. 18911. | προς οι 1) (ιιι.1

ιο Μπι.) Απο. 0:33. 3.) [και. 281.

Οι·ἰο. [πι.11. 35711. 1". 1081184811. αυτ.

2?8.

37. ορνις επισυναγιι 13131.. 1.33. 611. (Η.)

Μ". 111οιιηι1ι. Οριο. 111. 13711. 30511.

νων. στν. Εν... πι Γ.. και!. (Με)

·1311'. 433". ΙΙ”. 309.. 0149. 1. 21.1.

01.19. ΙΜ. 3370. 231.. 33311. 111. 840..

ιν. 69111. (ορνις συναγιι οι"... 106.143.)

1 1επισυν. ορνις ς. ΩΧ. το!. Β)ιτι·.1'ει.

33:10!. (ορνις ιιι.πιιιιιι Ποπ. Φωτ.)

- νοααια αυτης Β.Β0,1.(80ι1 «μι. 'και.

πτερ.) ΒΔ. 33. 111. ΟΠΠ. 111. 29311. Ποπ.

281. 383. Η". 1188. 73811. :Ματια

ἱαυτης ς. ΕΕΧ. 611. τοι. στη. 1. 3111.

πι. 3221. στο). Ια!. 1118-1811. ὶν. 1111111. 1

νοιταια ιιιπιιιιιι 11.Βι|ν. Οτι!). 111.13”.

20511. Εκο. 111 1,3. 13811. 178ε.436.. 4311)!.

Ονρι·.2Τ8.

- πτιρνγας] ΜΗ. αυτης ΜΧΔ.

(Μια.) Βιι·ι·.1,ε1.8ι11ι:1. Μοπιμ1ι. α1ἰι1ι.

(Παπ. 106. 113. στη. πι. 167€. Οτιο.

Ιπ1.ἱν. 1.13 11.. ΙΙ". 11”. ?2811.

10οιπι·ιι..Βο1Π... ιτ1. )'ιι1ε. Η'. Λι·ιιι.

[και. 281. 383. στη. 1. 21.1. Μ. 2051.

3113". 339. Ενα. 111 Ρα. 138".1780. 430”.

13611. οτα). ¦π1. Πι. 31-18". @1. 276
  

31. οι. οι 1111: οι. 1 ροτοοιιιικιιπιπ Ο!.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧΙΠ. 88.

3‹σ›Μ21.

1ι(1)Δ.

1.81”.

ΣἙθΕΚΧ8Πῖ'.

.Ροιι. ιι8(ιι7):ο6.

ηιοἔ..ἶΠ- @3

.| Η
Μαι. .Ηλία

2. [ου]

Ή Σ

ΗΖ' σμγ

β

88 ίδοιὶ ιἔ.Φίεται ὑμῖν 6 οίκο; ὑμῶν ἔρημοι·. 89 λέγω γαρ

· 4- Ο | ,| 5 , ν ο, Α '| '

υμιν, Ου μη με ιδητε απ αρτι, εωι` αν ειπητε, 8 Εν

λογημένος ο έρχομαι” έν ονοματι Κυρίου.

188 1 1* καὶ εξελθουν 6 Ίησοῦο Νέα. τοῦ ίεροῦ ἐπο···
Ι | σ·- ' Λ Α ”

ρευετο,| καὶ προσηλθον οι μαθηταὶ αὐτου ἐπιδειξαι αὐτο›

τα: οἰκοδομιὶι` τοῦ ἱεροῦ. 26 δε *οὶποκριθεὶο|| εἰπεν αι)
Α 8 | 3 .ο # || ο ` ν ο 'ο ο

του, ου βλεπετε ταυτα παντα; αμην λογω υμιν, ου

χ .

μη οὶΦεθπ ιοδε λίθοι· ἐπὶ λίθου, οι· οὐ* καταλυθήσεται.]

1878 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὅρουα τῶν

ελαιιδν, προσῆλθον αὐτῷ οι μαθηταὶ κατ, ἰδίαν λέ

οντεο Είπε · ῖν πότε ταῦτα ἔσται · καὶ τί το
9 3

σημείου τι): σῆα παρουσίασ καὶ * συντελείαι· τοῦ

αἰῶνα; 4' καὶ άποκριθεὶτ ὁ Ἐμοῦ; εἶπεν αὐτοῦ, Βλέ

πετε μή τισ 'πιο. πλανήσ·Π. 5 πολλοὶ γαρ έλειίσονται
) Α |

επὶ ται όνοματί μου λέγοντεο, ,Εγώ είμι ὁ χριστότ,
` Κ Ι 6 | ` ο |

και πολλουτ πλανησουσιν. μελλησετε δε ακουειν

πολέμουτ καὶ άκοιὶιο πολέμου· ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε·

δεῖ γαρ+ γενέσθαι, αλλ. οι,ίπω ἐστὶν το τελοο. ?ἐνερ

θήσεται γαρ ἔθνοτ ἐπὶ ἔθνοτ καὶ βασιλεία ἐπὶ βασι
. . λ | ` # η ` ` ` ι

7.[λοιμοιααι]λιμοι ειαν, και εσονται λιμοι και σεισμοι κατα τοπουτ.

 

38. ὑμων] ἡμιιιν 1)..

- ερημος ΟΙ)Χ. τοΙ. (Σπιτι.) 87ττ.Ροι.8ε

Πο!. Μοτο”. ΉιοΒ.(αρ.Μιιι.) Απο.

Μ. Ικα. 28Ι.282. απο. 145. Οτἰο.

ι. 20. ἱϋ. 1670. Μο. Η”. 205". 2190.

298. 8456. ΕΜ. 1.319. 189ς:.292-. 4014.

ια. Ρτ. Πο. ἱιι

ιι. 95». 457! ἱἰἰ. 955". ιι!. απο.

'Ι.'Ιιοορο. (αρ. Μοἰ. 127.) αν”. 278.

| οπο. ΒΕ. (ΜειτιρΙι.ι·α. Ι.) Οτίο.

ἰὶἰ.157°.(Μ8.)ι·επιεἰ. (τω. Μια. :ιἱἰἱ. 85).

89. υμιν να.. “Ραθ- ΙΙ:Μι. | πει. οτι

1). 1.89. α.6.ο,/Γ.Ιι. 8_γττ.Ρει.&.ΒοΙ.

Απο. στο. ΙΜ. οι. 848..

- με] οιιι. Χ.

- ιιῖητε (Ποια. “5. | ειδη" ΟΛΗ. | ιδετε

Β

- Κυριου @στα 145. ' θεου 1).

1. απο τον ίερου επορευετο (Β.ΒιΙυ.)Ι)

]:.Δ. Ι. 83. 69. Ι.ιοπ.[ε]. 87ττ.Ρει.8ιΠοι.

8ττ.Ηἱετ. ΜοαιρΙι. Λτιιι. ΙΕτΙι. Οτίο.

ΙΜ. ἱἱἰ. 850€ ΠΕΙ. 728.'. (εκ Β)! Σπορ.

απο τ. Πρ. 9. ΟΚ. το!.

-- προσηλθον] πιω. αυτῳ Γ. (α).ο,[Γ.9'.

.ΙΜ-ι. Οι·ἰα. ΙΜ. ἱἰἱ.850-.

2. ο οι αποκριθεις ΒΙ)Ια. Ι. 83. 89. (ΗΜ.)

8ττ.Ηιοτ. Μοτο”. Απο. πιο.. Ι ιι δι

Ιησους 9. (ΙΧ. το!._|: 8)·τ.ΠοΙ. ' ο δε

Η. Ι. 87ι·.Ρει. Παει” ιιιιιοιιι τοεροιιιΙοιιο

Οτίο. ΙΜ. ἱἱὶ. 8500.

2. ου ΒΟ. Ι. το!. 8τττ.Ρει.&ΒοΙ. οι..

ΙΜ. 8734.]οιιι. ΒΙ.Χ. 88. Σα". Μοιιιριι.

ΤΙΜΜ (αρ. Μαι.) Λτιιι. απο. Οτίο.

Ια!. Μ. 850". (νἰιἰ. Ματ. ΜΗ. 2.)

- ταυτα παντα Β.Βιίο.(Π.Χ. 1. 88. 69.

ιιιιιι1ν.(ι.ιιιι) 8)·τ.Ι'ει. ΜοπιιιΙι. Λτπι.

Οτίο.Ιτιι. ἰἰἰ. 850..878".ι Φ παντα ταντα

ια. Ι). το!. ο. 8ττ.Ηι:Ι.

- υμιν] Μο. οτι 1).

- ο; ου] ΐιιιω.μη ς. 18. 88.0. ΟΚοσ.

ι σαι. Β(ΠΠ.ΧΔ. 69. 1ετιιιιεν.

- οι! ῆιι.] Μι!. οι. ροει. ι.τιιιιιιιπι αΙἰιιιΙ οπ

οἱιιιοἰιιιι· εαπ: ιιιιιιιιοιιιι Ογρτ.280. ( ?Μιιτ.

οι. 1) ια Ματ. ΜΗ. 2.)

8. ελαιων] πιω. κατιναντι του ἱερου 0.

(για Ματ. ΜΗ. 8.)

- μαθηται ΒΠΙ.. τοΙ. Σο". @τι-.Πολ Λται.

¦ πιω. αυτου (ΜΗ. ο. 8_γτ.Ρει. ΜοαιρΙι.

.Ήττα Οτἰο. ΙΜ. οι. 85”.

- ιιπε] ιιπον Ι.. Ι". 83.

- ποτε] τοτε Ο.

··- της στις παρουσιας] της παρουσια;

σου 1).

- συντιλειας] ·|·ρτο.οιιι. της π. 1). τοΙ.]

οιιι. Β.Βοίι.ΟΙ.. Ι. .38.

4. και αποκρ.] αποκρ. δε Ι. 88.

Ε8. 8.59! Οτίο. Ια!.

Βιιο_

ΙΜ. ἰἱἱ. 858..

τιοΙιιἰειἱ. " Εκο τοΙἱιιαιιἱιιιτ

«πιο Μαιο- νοειτο ιΙοαοτιο.

:ο Ι)ἰοο οιιιιιι νοοἱο, τιοιι πιο τι

ΜΜΜ οπιοιΙο ιΙοιιιιο ιΠοοιἰε.

ΒοιιοιΙιοιιιο ..οι νοι:.ιι ιο πωπω

ιΙοιιιιιιι.

'(Μ·'·)Βι φταιει” Ιοειιε 6ο

“παρω Ποια οι αοι:οιιδοτιιιιι απο

ριιιι οιιιο οι οαιοτιοοτοοι οι Μαι.

Βοο.ι.ιοιιοα ιοπιρΙἰ. ¦ Ιριιο οικω::

τοεροιιοοιιο @οι οἱιι. νωειι.

μια: οιιιιιιιι? Δανια ι!ιι:ο νοοιιι,

οσα τοΙἱιιιιιιοιιιτ Μι: !ιιρἰο ευρω·

Ιοριι1οιιι σοι ιιοιι ιΙοαιτιιοι.ιιτ.

“Μι” ΒοιΙοιιιο ιιιιιοιιι οο 5ι1

ι·ιοτ πιοιιιοιιι οΙινοιι οι:οοοιιοτιιιιι

οι! οιιιτι ιΠειεἰριιΠ οι:στοιο ι1ἱ

οοιιιοε, Μι: ποιοι αιιιιιιιΙο Μισο

οτιιιιι.. οι ιιιιοιΙ ιιιατιιιπι ιιιΙνοιιιιιο

:οι οι. οοιιοιιπιιιιιιιιοιιιο ειιοοιιΙἰ ?

5 Η τοοροιιι1οιιο “οι” ιΙἱιιἰι Με,

νἰιΙοιο πο ιιιιιο νοιι οοιΙιιοιιι..

·' Μια Μίκα νοιιἰοιιι ιιι ιιοπιιιιο

τιιοο ιΠοοιιιοι. Ειτο απο απο..

πια. οι ιιιιιΙιοιι οοιιιιι:οιιι. 8Διι

ι1ιιιιτι οιιἱπι αει” ιιτοο!ιο οι ορι

ιιιοιιοιι ρτοοΗοταπι : νιιΙοιο πο

ιιιτοοιιιιιιιι οροτι.οι οτιιιτι Ιιιιοο

Με. εοιὶ ιιοιιιιοπι αει θα”.

' οοιιοιιη;οι οιιιιιι ποιοι ια δοκι

ιοιτι οι καποια ιο καποιο, οι

οτιιιιι ρο.ιιιιιοιιιἰαο οι “απο οι

4. αυτοις] σαι. ιι.ίι.ε.

5. λεγοντες] Μι!. οτι Ο.. _|: 8νττ.Ρει.8.:

Πο!. Απο. Οτο). ΙΜ. Μ. 8519 (Οοιιιτιι,

0,49. το. οι. 852”. απο.)

6. μελλησετε Οτἰο. ΙΜ. ἰἱἰ. 8585. ' μιλ·

λιται Ι). -τε (πιο. Η. 788'.

- ·,ινισθαι] τροποι. παντα ε. Ω. το!. 1:

8τττ.Γει.διΗι:Ι.[οιτι. ΒΠῖ.. 1.88.].[.ιιιι.)

Μοιιη›Ιι. Τιιι:ο.(ιιρ.Μιιι.) πιο.. Οτίο.

(“ απο" ΜΜΜ (ΕΔΕΕ.

οπο. εαπ.) $χτ.Πἱοτ.Μ."Μο" ο

“ Μαι: οιτιιιιιι"_|ῖ “οτι απο οιιιιιἰο. Απο.)

- οικω] ουκ ιυθιως Η. πιο.

- ιστιν] σαι. 88. Π.

7. εγερθησεται] ιγιρθησονται Ι..

- επι Η. Βου. το!. | ιπ' ΟΣ.. Ι. Κ.

(Μαι 88.)

- λιμοι ΜΝΗΜΗ ΒΠΒ.@δού-1. ΙΙἰΙ. 729€

| λιμοι `*και λοιμοι €. (3. 1. 69. το!. ο.

8ι·ττ.Ρει.8ιΠοΙ. (οι Β,τ.Ηι:Ι.ιιη:. (Η.)

Μοιτη»!ι. Απο. πιο. Οτίο.Ιιιι. οι. 855.'.

(τω. Μια. ΧΩ. Η. του.) · λοιμοι και λι

μοι Ι... 88. Πω. Ματια-οι. (τω. [πιο.

κκι. Η.)

8. παντα οι ταυτα |ι.(οι οτα. ῦι α ο.) 8”.

:οι τοΗιιαοοιιιτ οι.

2. ααα “Πο ιι.
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Πρ”το·Η'

ἔΎ"

ο. Γ'' ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

Ξ: 5Μ'αϊΜΕΡ 8 πάντα δε ταῦτα άρχη ώδίνων. 9 ἱ τότε παραδώσουσιν

-Δ::23 ιὶμᾶτ|εὶι· θλἶψιν καὶ οὶποκτενοῦσιν ιὶμᾶ.ι·: ,καὶ ἔο·εσθε

ι εἰ!" π μ.)ισουμενοι υπο παντων|των εθνων δια Το ονομα μου.

γ Η 'Βέη. ι και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοὶ καὶ αλληλουι·]Ι

Η· α Ο παραδώσουο·ιν, καὶ μιοτήσουιτιν άλληλουι·· 11 καὶ πολ

] λοὶ. ψευδοπροψηται εγερθήσονται καὶ. πλανήσουσιν

Ϊ πολλούι·· 12 καὶ δια το πληθυνθηναι την οὶνομίαν

. @Παπ __ ψυγήσεται η αγάπη τῶν πολλῶν. 15-] δ δε ῦπομείναι·

.. Παω...] η: εἱι· τέλοι·, οῦτοο σωθήιτεται. ωςκαὶ κηρυχθήσεται τοῦτο

` .ο απ

το ειὶαγγέλιον Τηι· βασιλείαι· εν δλη τη οὶκουμένη

| Α απ

εὶι· μαρτυριον πασιν τοιι· ἔθνεσ·ιν· καὶ τότε ηξει το

ιοττπο ιποοπο ροτ Ιοοπ. 'Ηποο

οποιοι οιππιπ τοπιο ποιο: ποιο

τιιιο. ο (Νιν) Τοπο ιτπιΙοπι τοπ

ιο ιτὶι›οΙοιἰοπο, οι. οοοιιὶοπι νοο.

οι “Με οιὶἰο οιππιοπο “οποια

ρτοριοτ ποιοοπ ι·οοιιιο. ΜΜΜ-λ

Ε: ιππο εοιι.πωἰτ.ποππιπτ τοπι

ιι οι ιπνιοοιπ πωπω οι απο

οοι›οοοπι ιονιοοιο. Η Ετ απο

ροοποορτοροοιοο ιιπτεοπι οι πο

ιιιιοοπι τοπΙιοε. Η Ετ οποπὶο.ιο

οΙ›ιιποοοιι ἰπἱαπἱιο.ο, το1τιΒοποοι

οποιοι: ιπιιιιοτιιιο. Η (Μ πο

τοπι ροτοονοτονοτιι ιιιιοπο ιο

οποιο, πιο κοινο: οτα. " αν»

Πι ρτο.οαιοποιιοτ 'ιοο οποια:

Ιἰπτο τοπιο ιο ππινοτιιο οτιιο ιο

ι.οοοιιποπιιιιο οιππιοπο εοπιιοπο,

δι:

"Μπαμ-ιη. ο·

8
Ξ ΠΕΙ. 9:27. _

τέλοι·. 15 1"Οταν οιἶν ἴδηΤε τὸ 9βδελυγμα τῆι· έρημο;

ο·ειοι·, "Τὶ, βηθἔν δια Δανιηλ Τοῦ προφήτου, ξεικτδο·"

οι :οπο τοπιο: οοποπιπιποιιο.

"ανω Οπιπ απο οποιοι ποσ

ιπἱποιἰοποιο ιΙοοο!πιἰοπἰο, αποο

Φωτ. οι: ο Ι)ποιιιοΙο ρτοροοιιι,

: _ πιο · ( τ ι · > | ι _ 16 ( ι οιοπιοπι ιο Ιοοο οοποι.ο: οι

- Η!. β εν τοπιο αγιοι, (ο αναγινωο·κων νοειΤω,) " τοτε οι '08” ἰΜΜΕΜ: ...0.00 "πω

οι:οι. ~ εν τη Ιουδαία Φευγέτιοσαν ὶεὶι·'| τα ὅ · "δ επὶ τοῦ (Ιω ίπ 1202228228 ωεω" ω
, . 3 , || Ο 2 Η, .ρη _ ' Ι ' τποπιοιι. Η οι οπι οι οποιο ποπ

δωματοι· μη καταβατω αραι Τα εκ η! οικιαο αν· 3οποοποοι |:οΙΙοτο οποιο οι:

Α· 18 κ κ ο ο - κ ο κ ο ν οιοο πιο, οι οιιιιπ απο ποπ

Τ ζου και ο ευ πρ ανρφ μη επιστρεψαπο (ΤΠ-ισα) τοιοττοιοτιοΠοτοιππὶοπιπ οποιο.

πμ 2 λ · Ι # τ ο 9 τ · λ ·· . ` |"Μ-'.·)Υινο ππι.οιπ ρτποο;ποπιι

β αξ Το ιμξ"ποΪ αυτου'| ουιξι ?Τικ εμ Ι' οπο οι ποιτιοπιιοπο ιο πιο οιο

._ εχουιταιο· και πιο· θηλαζουσαιι· εν εκεινοαι· ταιι· ημε· Μο "(""Μ0"Μ 2202 “Ε

" 20 ι ι ιν κ . ο χ . .. ποπ Μι: (που. νοιιιτπ ιιιοπιο νο!

τ ραιο·. προιτευχεσθε δε ινα μη γενηται η Φυγη υμων ..οποιοι "(Μι'·ὶοτιιοπιιοιππο

Έ'. χειμῶνοε·. μηδὲ Φο·αββατφ.
21 ἔσται γαρ Τότε θλὶ.`ψιι·

 

Πο!. Απο. απο. ι ταυτα δι παντα Ι.

69. νοὶ8. ο.ε./$"·"-9'.Ι. Βγι·.Ρει.

Μοιπρο. (ιιοεο οπιιπ οιππιπ 92. θείο.

ΙΜ. οι. 8552.)

8. αρχη οδννοιν 1)..

_ 8. παραδιοαουοιν] -ιτοιιτιν Δ.

- θλιψιν ΒΟ(οιο)Ι).το!. 'Ποιο. (ορ.Μπι.)

το!. ] θλιψειςΙο. Ι.ιἰ.εφ Βιιτ.Ρ ει.Μ$8. ο”.

Πω. Ατιπ.(οιω.) Οτἰα. Ια!. οι. 8572.

(Νο: 88.) Ι Μι!. οι ιο οοπνοποιοιιΠιι οι ιο

ποιοοιοι.ιοπο οι. ποιο τοπ" .οποιο ε.([)

- αποκτενουοιν] αιτοκτεινοποιν Ι).

- των εθνοιν (δι. 8)Β.ι1.)·ΙιΔ. 88. 68. Γ.

το!. (Σπα.) 8)ιττ.1,ια.διΗο!.. το!. σοι".

268. (ΗἰΙ. 729€.) ιο! 149.] απο. Ι. Ι.

Οτιο. Ια!. οι. 857°° (στο. των ΕΙκ. 1).).

- οι! Βιι.] πιω. ι δὲ ὑιτομεινας εις τελος

οῦτος αωθηοιται ο.. οπι!οιο πο ιιοοπι

οιιαιοπιπ τι.

Η. εγιρθηοονται] εξεγερθηαονται 1).

- ιτλανηαουοιν πολλονς·] ·ιτολ. πλαν.

Ι.. 88.

12. ·ιτληθονθηναι Πἰρρ. ιο Βοπ. Ι21.

υπο. οι. πιο.. αν. Επι. οι Ρο. σποτ. '

πληθυναι 1).

- ψυχηοεται κ.

Η. τουτο ΒΕ.. το. Οι·ἰο. Ιω. οι. 8576. ¦

Η". ιυαγγελιον 1). Οτιο. ι. 400'. Επι.

ΠΕ.. 1862. @μια 208. | οπι.α. Απο.

(Βια. ιο Ρο. 864..)

Η. εν] στο. 1.

Η. ουν] δι 18. Βγτ.Ροι. Μοιπρὶι. απο.)

Ιτειι. 822. Επι. Ι.).Β. 408€. (Μπι 88.)

' στο. Ιτειι. 828. Πἰρμ. 8ο Απο. 62

ιοο).

- Δανιηλ] Δανιηλου 1)..

- εστω; 8ι. 8. Β'Βοὶι.Ι)"'Ι.Δ. 88. ΡΟΠν.

(Πο οπο (στοπ νἰοο ἰο πωπωΙ.ιιΜοΠ. οι

Βοοιι..)ιματωι· Βία. Β.ιποπ.τοο.Βο|ι. Β.

πιπο.τοο. Ι. 69(οἰο). ΒΚΜΠ. Περι. πο

Δπι. 62. (80). Επι. 1).Ε. (Μπι Ζ).

Ι6. εις τα ορη ΒΒΔ. Ι. Υπο. _/:!".9'···

Ατιπ. Ιτειι. 822. Ηἰρρ. Ειι.ιι.ιι1 ιοο. (πρ.

Μπι 198.)ΗἰΙ. 780. ] Σεπ". ο. π. ΖΙ..88.

το!. Μοιπρὶι. (οι οι.) (ιο ιποποιοοε α.8.ο.

απο.. ιο τοοπι.οιι Ποπ. 822. Ον". 288.)

”. ο επι ΒδΖΙα. τοι. Οτία. οι. 255( ' ο δε

επι 1). 88. ο. ' οι πιο ἰπ (Ειπε.) $γττ.

οποιοι (ΜοιπρΙι.) πιο.. Ζτειι. 822.

Φορτ. 268. (ΠΠ. 4846.)

- καταβιιτω 1.Π)ΖΣ. 88. Οτίο. ιιι. 25.5'.

¦Σκαταβαινετω 9. .2. το. [Πρμ.

- τα ΒΖΙ.Δ. 69. ο·οοιικΜουν. εγττ.

οποιοι. Μοιπρὶι. οποιο. 285'.¦Στι

ε. .0. 1. 88. Β. Σπα. Απο. 22381. Ιτειι.

822. Ποιο. Ογρτ. Οτίο. [οι. ο. 2242.

888.. ΠΕΙ. 7802. (4849) για. Ποτ. .πιο

15.

Η. αυτον ΒΖ. το!. να... ο.ε.|ἶπι.ο'·π·|ι.

[Πρμ. 0τἰ9. οι. ' 0121. .0. α.ὐ.#2. Ιτοιι.

@μια Ηἰ!.

18. ο·ιτιαοι] στο. Σπα. (απο.) ' ρτποιο.ιιο

τα. 88. (Είμαι.) ο Μπι. πιο. Ι6.

- το ὶματιον ΒΠΖ[.. Ι. 88.69. το. (Σπα.)

8ττ.Ριιι. Μοιπρο. '.ΓΙιοο.(πρ. Μπι.) ΣΕΦ.

οι". ενια. 269. Πι!. 7802.] :τα ιμα

τια π. ΔΕ. τοπ! 8γτ.Βο!. Απο.

Η. θηλαζουοαις Οἰοιιι. 584. "απο Σια.

Π.Ε. οι. 7. (88). | ενθηλαξονααις Ι...]

θηλαζομιναις· 1).

20. 0αββατοι ΒΔ. 1.88.69. ΠΙΝ'. (Βια.)

Οτίο. ι. 128€ Επι. Π.Ε. οι-.ο. Αι. οι.

860.. Φορτ. 268. Πι!. του] σαββατον

ΒΙ.Μ. (εποοπιοτοιο ο)! γεν.Ι σαββατῳ

π. Ζ[εοιΙΡ παπι οποιοι: Δε (νοοιο

μηδι) πα ἱπἱι. Πο. απο νιι.Ιοπιιιτ]. Ε. το!.

Απο.

2 Ι. τοτε] οιο. Η.. Γοτ.τ.(αι(.. τον. ιού-2.9'

|ι·ειι. (274. 827.)

 

0. ιο ιτιοπΙοιιοποιο οι. ' 12. πωπω-πα. |

1.5. υιιιιιοΙο οι. · 10. ρτοοκοπι.ιοπο Δια. ] 20. ιο

οποιο οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧ1ν. 22.

ιιοα›πτι

1. Η] Α. __

1. 88. 69. σνβ

ΒΟΜΒΑ". ο

5 κ

σνγ

1
ανδ

τ

2 σνε

· Ευ. ι7:αο-ο..ι. ε

μεγάλη, οἶα ου γἔγονεν απ, αρχης κόσμου ἔων του νῦν,
ι ι ι ε ου .

ουδ ου μη γενηται. και ει μη έκολοβώθησαν αι ημέραι
ο σε 8 λδ οι

εκειναι ουκ αν εσώθη πασα σάρξ· δια δε τους εκλεκτό”

κολοβωθήσονται αι ημέραι εκεινοι. 236τότε εάν τισ
ε πιο ν ι ι τ· ε ι ο ·ε· ι ν

υμιν ειπη, Ιδου ωδε ο Χριστος, η ωδε, μη πιστευσητε.
οι, ι ε

Βγερ`θηο:ονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροέρη··

σε Ι |

ται, και δωσουσιν σημεια μεγαλα και τερατα, ωστε

* πλανοἶσθοιι,'| ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. 25 ἱδου

προείρηκα ὑμῖν. ] 2“οι” ουν εἴπωσιν ὑμῖν, Ίδου ἐν τῇ
ε '

ιι6ἱιαἱιιιἱο πιιιαπιι, ιιιιιιΙἱε ποπ

(πιτ. ου ἱπἱιἱο ιπιιιιιιἱ ποιοι”

ιποιἱο ποιιιιο Μι; "05690"

πω ἱπονιιιιἱ Ιιιἱοεοπι ι.ἱἱοιι ΗΕ,

ποπ ποιοι. ιιιἱνο οιιιπἱο απο;

εοιΙ ρι·οριοι· οΙοοιοιι ἱποι·ἱιιοιιπ

τι" ιἱἱοι ἱἱἱἱ. ="0",”Τι.ιπι: οἱ

‹μιἱε νοἱιἱο ιιἱ:‹οτἱι, Βοοο Μο

Οιιι·ἱειιιε, οι” ἱἱἱἱο: ιιοἱἱιο ετο

ιιοι·ο. "(Μ·6·)Βυτεοπι επιπι

ροοιιιὶοοἱπἱειἱ οι ροοιιιιορτορἱιο

απο. οι ι:ἱιιἱιιιιιι εἱιςπιι ιπο.Βιιιι οι

ρτοιἱἱεἱιι, ἱιο. ιιι ἱιι οι·τοτοπι ἱιι

ιιοοιιιιιιιι·. εἱ Με απο". οιἱοπι

οἱοοιἱ. ΜΕοοει πταοι!ἱιιἱ νουἱι.

"9

. πιστευσητε.

σνξ ι .ιι

ν 1.... ηη”. . ρουσια του

πο

"Μειωσα-δι. β

μια. οι :πό-38.

ερημιρ εστίν, ρ.η ἐξέλθητε· Ίδου ἐν τοῖς ταμείοιο, μη

, Α ` ω'ρ·περ γαρ ή άστραπη εξέρχεται· απο

- ανατολων και Φαινεται εως δυσμων, οϋτωι· έστω+ η πα·

υἱοῦ του ανθρώπου. 28 Ι' όπου*

μα, ἐκεῖ συνοιχθήσονται οι αετοί. 29" ευθέως δε μετα

την θλῖψιν των ήμερα” εκείνων ό ηλιος σκοτισθήσεται,

και. σελήνη ου δώσει το ‹ρἔγγοι` αὐτῆς, και οι

_ οιστέρεο πεσοῦνται απο τοῦ ουρανου, και αι δυνάμειο

"έ των ούρανιδν σαλευθήσονται.

το σημεῖον τοῦ υιοῦ τοῦ ανθρώπου ενΟ

τότε κόψονται πασαι αἱ. Φυλαι τῆι` γης, και ὅψονται

τον υιον του ανθρώπου ερχόμενου επι. των νεφελών

80

ο κ 'Ι λ .

(αν 2, 'Ι'0 πτω

` Ι Ι

και τοτε ιρανησεται

ουρανο-ι· και
6

"ΑΜΑ-ω 8ἱ απο ιιἱιιοι·ἱπι. "Με,

Βοοο ἱιι ιἱοιοτιο οιι.. ποἱἱτο

οιιιτο: Βι:οο ἱπ 7ροποιι·ιιἱἱυιιο.

ιιοἱἱιο οτοιιοι·ο. Φ'··*·›8ἱοιιι

οπἱπι ως." οιιἱι οι: οι·ἱοπιο, οι.

ποιοι ιιιιιιιο ἱπ οοοἱιἱοπιοπι. ἱιιι

οιἱι οι πι.ἱνοιιιιιο πιο ἱιοιπἱπἱει.

"ωμή Πυἱοιιιπαιιο ι'ιιοι·ἱι ουτ

ριιο. ἱἱἱιιο οοιιστοειιυιιιιιιιι· απαι

ἱιιο. 2Μ'·'“'ι'·)Βιιιιἱιπ ιιιιιοπι ποπ.

ιι·ἱἱπ.ιἱιιιἱοποιπ ιἱἱοτιιιπ ἱΠιπιιπι

604 ουιοιιτιιι.ιιιιιι·, οι ἱιιιιιι ποπ

που ἱιιιποπ οιιιιπι. οι ειοἱἱιιο

οιιιἱοιιι ιἱο οιιοΙο. οι νἱτιιιι.οο οπο

Ιοτιιιπ ουπιπιονοιιιιιιιιιτι *οι

ιιιιιο ροτουἱι εἱι.ιπιιιπ ιἱἱἱἱ ποτώ

πἱι ἱιι οποιο, (πιω οι ιιιπο

ιιἱιιπΒοπι οπιποι ιτἱοιιε ιοττιιο,

οι νἱιἱοἱιιιιιι ιἱἱἱιιιπ ἱιοιπἱπἱι νο

πἱοιιιοιιι ἱιι “απο” οιιοἱἱ απο

 

21. ου γεγονεν ΒΖ. τοἱ. Επι. Τἱιοορἱι.

(πιο. Μιιἱ. 188.) ¦ ουκ εγενετο ΒΧ ἱιι

Μπι. Ενα. Η.Ι.6.

- κοσμου] ρτοοιιι. του Ι.

- ὶως του νυν ΒΖ. τοι. Ειιε. Β.Β.ι οπι.

του Ι).

- ουδ. αν μη ΒΖ. τι”. Ευα. Π.Ε.(Μ8).

[ ουδε μη [ΜΧ ἱιι Οοπιπι. Η. Βια. ΕΙΕ.

- γενηται] γενοιτο 1)..

22. ει] οπι. Κ..

- αι ἡμερ. 29.] οπι. αι Β.

28. υμιν ειπη ΒΙ)Ζ.τοἱ. Οτἰρ.ἱ.428^.ἱιιπη

υμιν Ε. α.ε. συρτ.269.ἱυμων ειπη 69.

- η Με ΒΖ. το!. Οι·ἰο.ἱ.ἱη εκει 1). (πιει

οοοοἱΠἱο α.(ο.)ι:.(ε.)ς'.Ιι. οοοο ἱΙΙἱο !ι.ε. ιιιιι

Μο νιιἱ8._ῇ!".σ.)

- μη πιστευσητε 1)2.τοἱ. Οτἰη.ἱ.(Μ58.)]

μη πιστευετεΒ(.'ΒοΙι.)Οτίρ.ἱ.(οιὶοἱ.ιιιιἱά.)

ι μη πιστευητε Β.Βι|υ. (ιι ποπ. Βάι.)

24. ψευδοχριστοι και] 001. Δ.

- δωσωσιν Ζ.

- πλανασθαι ΖΕ. 1.88. Οι·ἰο. ι. 4289.

(αποπλανασθαι θείο. ἱἱἱ. Ι489.)απλα

νησαι €. Β. τοι] πλανηθηναι Ι). νιιἱε.

ιπποε- (ἱιἱιιι α) (απατα, ικα/ΕΒΕΑ.)

·- τους εκλεκτους] πιω. μου ο,2μ.Ιι.

Μισο. Τ|ιεοα. (ιηι.Οἱοιιι.) 969.ιθοιι

ικα, θείο. ι. (Σμιτ. 269.

26. εξελθητε] εξελθη ιο

26. μη Ι°] μηδε Ε.

- ιδου 2°.] ρτο.οιπ. η. 88. δισ'. 8γι·.Ρει.

Επι. Ι (ΜΜΜ, Οτἰ9.ἱ. 488". Οτία. ΙΜ.

ἱἱἱ. 864°. 887-.

- ταμειοις] Οι·ἰη. ἰ. ταμιειοις ΕΚ. 1. 88.

| ταμιοις ΙΡΟ.

27. φαινεται ΒΕ. τα. ΙΙἰρρ. ιΙο ΑΜ. 64

(82). στις. ι. 4289. ' φαινει Ι). Ι. Ο.

- εσται ι ταου!. και ισ. Δ. 69ο. Με. νιιἱε.

6.ο.ε!_π'.η'·2· ενι·.Ηοἱ. .ΙΕιἱι. ΙΙιρρ. (ΙΙ/τιν.

269. | οπι. Β.ΒοΙι.ΠΕΧ. Ι. 88. ποσοι;

ουν. Ποτ!. α:!Γ'.Ιι. Βγτ.Ρει.. Μοπηιἱι.

Ί.”!ιου. (πρ. Μπι.) Δι·ιπ. Οι·ἰη. ι. Οι·ἱρ.

ποιαν. Νιου. 887.. Μια".

28. όπου] +υ.ιω.γαρ 9. ΔΕ. τοι. ο!2. δισ.

Πει. ειναι. Οτίρ. ΙΜ. ἱἱἱ. 8646. ' οπι.

ΒΒΕ. Ι. 88. (Ειιιι.) Μοιπριι. Τἱιοἱο.

(αρ. Μπι.) ΙΒιιι. ΙΙἰρρ. Οτἰη. ΙΜ. ἱἱἱ.

951'. ευρι·.269. ΙΙΙΙ.78Ι9. (δε ὁγι·.].)ιιι.)

- εαν] αν Ι). ΙΙιρρ.

- οἱαετοι] ρτο.οιπ. και νιιυέ.ΟΙ. Ι. Ιτειι.

244. ΙΙἱρρ.ἱ Οοπιι·ιι. Ουρι·. 269.

29. απο ΒΕ. τοἱ. | εκ 1). Ειιο.ἱιι 168.489'. .

ἱιι Η.. 6406.

80.εν ουρανιρ ΒΕ. £'υρι·.(·ι·ιιιΜ.τῳ ροει εν π.

Ι.88.ι·οἱ. Ειπε. ἱιι Ντου εν ουρανοις Ι).

-- τοτε κοψονται Β.ι.Ε. 88. το!. Οτἱυ.ΙΜ.

ἱἱἱ. 865°.ικοψονται τοτε Ι). 1. 69. ο. (οπι.

τοτε ε. ευρο.)

80. πασαι] οπι. Ι.

- και δοξης πολλης ΒΕ. τοι. _|. 8,".

Μοιπρἱι. 'Ι'ἱιου.(ιιρ. Μπι.) Λτπι. ΣΕΦ.

Οτἰς. ΙΜ. ἱἱἱ. 8669. Σκε. ἱπ Ρε. 50”. ]

πολλης και δινει” Ϊ). (Ειιιι.) σημα 269.

8!. αποστελει που. ιἱο Αιιι. 64. (82.)

£ιι.ε.ἱπ Ρο. Οριο. ΙΜ. ἱἱἱ. 8729. ' απο

στιλλει ΧΗ. |ι. (-λλεῖ Η).

- φωνης ΒΧ. 88. το!. Τἱιοἱι.(πρ. Μπι.)

] και φωνης 1). (ΕΛΚΕ.) ΙΙἰΙ. Η”. ]

μετα φωνης σαλπιγγος μεγαλης 5.”.

Πο!. (φωνης.) Βιι·.Πἱοι. πιο. ' οπι.

φωνης ΕΔ. 1.ε. 8_νι.Γοι. Μοιππἱι. Λτιπ.

θεια. ΙΜ. ἱἱἱ. 8729. ΙΣιιε. ἱιι 1.8. Φορτ.

-- απ' ΒΕ. το!. 5)·τ.ΠοΙ.ιπι;.(Ιι·. Ευα. ἱιι

Ρο. | απο ΒΧ.

- ουρανων Επι. ἱιι Ρε. | ρι·ιιοπι. των 69.

- εως των Β. Ι. 88. 69. ] .οπι. των ε?.

1). ι·οἱ. Βια. ἱπ Ρο.

- οι!. ίἱπ.] πιω. αρχομινων δε τοιιτων

γεινεσθαι αναβλιψατε και επαρατε τας

κεφαλας υμιιιν· διοτι εγγιιζει η απο

λυτρωσεις ι)μων Ι). 6.ι:.|ι. απο. Ειιι:.

ιικἱ. 28.) ' (Οοιιιτιι, Πι!)

82. όταν ηδη] ότι ιιιιιιιιιιι Η.

- εκιρυη] ὶκοιιιῆ ιε(Τι.)Ε0ιικΜν. Η..!

 

28. πιο ιιοι.ι)ἱ.ιτἱοιιιε (Η. | 88. 06ο οι. Ι οι.

οιιιιιΙου οι.
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παπι. οι: ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

αιω- (
` ·: Χωρα.

.Μπα Β1:11.

Π

1

τι·

(

:Υ

Έ 80. ταῦτα παντα

. ..0 - 1 :Β

5' 11.11. ι8:8.ι.86. ι

` _· 87. πτέρυγας [αίν

* τα]

κ - κ η ει τ 30 κ Ι

και κοσμειτε τα μνημεια των δικαιων, και λέγετε,

ι Μ Ι/ Α τ ..ι οι

Ει 2ημεθα έν ται: ημέραιτ των πατέρων ήμων, οὐκ
'λ Μ '| Α τ- τ ··

αν ξημεθα ξαυτων κοινωνοί| έν τω αίματι των προ

ο· "1 Ρ' Α ' .- ο με

Φητων. “' ωστε μαρτυρειτε εαυτοιι· ὅτι υιοί έστε των

| ` '1 Α

Φονευσαντων του; προ‹ρήται·· 8 καὶ. υμειο πληρώσατε
` να ' οι "το μέτρον των πατέρων υμων. Σιράκ” γεννήματα

0 ο- Ο! | , Α Α

εχιδνων, πωσ Φυγητε απο τι” κρίσεων τι”` γεέννηι·;
8.1.δ κ .ι ' ` ι κ ι α ` ο η ν

ια τουτο ιδου εγω αποστελλω προι· υματ προφη

` Α Ι Α

ται· και σωρο” καὶ γραμματεια· 1 έξ αυτων οίποκτε

νεῖτε και σταυρώσετε, καΪ~ έξ αυτων μαστιγώσετε έν

ταἶι· συναγωγαιι· ὑμῶν και διώξετε απο πόλεως εὶι·

| 85 Ο' ν ) ' ' 'Η Α Φ | : ·

πολιν· οπου· ελθρ εφ υμαι` παν αιμα δικαιον εκ·

| #- τα Α Α

χυννομ.ενον|| ἐπὶ τιμ· νικ, απο του αίματα· ,Άβελ του

δικαίου έωι· τοῦ αίματα· Ζαχαρίου υίοῦ Βαραχίου, ον

| σι τα σκ

έ ονευσατε μεταξυ του ναου και του θυσιαστηρίου.
. ` να Ααμην λέγω υμιν. παίξει 1πάντα ταυτα|| ἐπὶ τὴν γενει;ιν

Ι ''0 Χ ' | τ ' Ι

ταυτην. Ιερουσαλημ Ιερουσαλημ, η αποκτεινουσα

Χ Ι ` σε ` Ο 2

τουσ προ‹ρηται· και λιθοβολουσα τουι· απεσταλμενουι·
` Ι σε

προο αυτήν, ποσακιι· ήθέλησα έπισυνα·ναγειν τα τέκνα

σου, δν τρόπον 2ὅρνιι· έπισυνάγει|| τα νοσσία
ο .- |

1[αυτηι·]| υπο του· πτέρυγα, καὶ οὐκ ·ήθελήσατε;

οι οτυιιι1ετυουυτυοΜ.ιι ἱυετοτυιυ.

111€: Μα.. 81 1υὶ$εωυυε ιιι

ι1ὶο1›υε ριιιι·υιτι ιιοοιι·οι·υιυ. υου

οποια” ...ιι οοτυι·ιι 1η ευπ

αυιιιο ρι·ορ1ιουυ·υυι. 1' 1ιιιουο

τωιιπιουιο ειπα νο1›ἱεπιοι 111518

‹μι1ο. 11111 εειἰε οοι·υυι ιμιἰ ρω

ρ1ιι.π.υ.8 οοωι1οτυπι.. πανω)

Ετ. νου ιιυρ1οιο ιυωιευι·ιιιυ ρυ

ιι·υπι νοειτοι·υπι. " δω·ρωποι

πωυπιἰιυι ν1ρω·ω·υι·ιι' αυοτυοι1ο

1'υ=ὶωἱε ο ιυι11ωο ...ΜΜΜ

3' “111.10 1ι1οο πω οΒο ιιιἰιτο ιι‹1

νου ρι·ορ1ιοιο.8 οι ειιρἱωποι οι

εω·11ιιιιι, εκ 11118 Μαιου. οι ετυ

ωΗι.τω.1ει. οι οι: ωι Πυ;;ο11ιι.1ιἰιἱιι 1η

ε)·πιια·οι;1: νοειτἱι οι ρω·οουυ1

πιἱιι1 αι: ων1ι.υιο ἰυ ωνἰιυ.ιωυ.

"Μι τωιἰυτ. ευρω· νου οπιπ1:

οπιηζυἱο ὶιιειυε αυἰ ο11-ιιευι οι:

ευρω· ιω·ι·ιυιι, ο. ...ΜΜΜ Δυο!

ἰυει.1 υιιιυο αι! ιιωιι.ευιιιωυ Ζυ

.Μια ΜΗ ΜΜΜ... ηυωτι

..πωπω ιιιιω· τωυρ1υιυ οι ιι1

κατα. 3" Λυιωι ι11οο Μπι. το·

πιω". Μισο οιιιυἱιι ευρω· αυτιο

τιιιιοπωπ ἱεωπι. Ή(ω··1·111ἱο

τυωι1ωυ 11ἰω·υειι1ωυ, ουυο οι.:

...11. ρτορ1ιοιω οι 1υριι1υει και

ηυι ιιι1 1.:: ιιιἱειιἰ Μπι. ηυοι.ἱου

νο1υ1 οοιη;τω;υτο 111ἰοε Μισο.

ηυοπυιι1πιοι1υπι Βιι111ιιιι κου

ει·οΒιιι ρυ11υε ευοο “1.1 Μπα, οι

  

84. αποστιλλω 110. το!. μια. 8)·τι·.Ρει.8ι

53 πώ. 1111111. ΑΒΕ. Ιτετι. Με. Οι ία. 1.201'.

_:1 [0]: 1 αποστιλω Β. 1111. Μο111Ρ11. οι·ίο.

~·~ · 1. "Η

··- προς υιιας Βο. τω. [του. 111.. Οι·ἰο. 1.

211€. 0ι·ίο. [τα. 11184511. (ας ίμια; Οτίο.

ε ι. αν.) | 0111. ο.

.3 ·- και αοφους] στα. Χ. (1υι1›ω. 1η οουιιυ.)

_; - :αι γραμμ. Ιτετι. Με.. Οτἰο.1.20°.4"Σ

:: 1 σαι. και 1.. (που :13). Μωυρ1ι.

__ - ο! αυτων 1°] 1111111010. και 9. 01). 1131.

.. νυ18.α. (Μι.) 8ντ.11ο1.·1· 111ωιηι1ι.

` Α1°π1.α1ι1. 20.11. |ι·ι.·τι.210.28?. (Οτιο

1.477..) Οτιο.!ιι1.111.845°. 1.4 | σαι:

ΒΔ. 1. 88. 69. 11. Αι". τινι. Ηατί..

ο. δ)··ι·.Ρει. Απο. στα. 1. 20.1.

- αποκτινιιτι] αποι:τιεινιιτε 1).

- και ιζ αυτ. ιιαστιγ. εν τ. ουν. ὐμων

130. 801. 0ι·ἰ9.1.20°. 1 οπ1.1). α. Ικα.

237. 1..! 149.150. | 0111. ιι. ιξ” αυτ.

μαστιγ. 15..

85. ολου 110.11. αν.. 1.204. Ζωηρτυωυ.

αν Ο. :13. 09. 111118. | ιπιλθυ 1..

- παν] αυτι. 110.

- ιι:χυννοιιινον (.λ1)`Δ. 1.03. Ου. (ιχ·

χυνν. 1)). ¦ τιιιχννομινον 6-. 11.ι1ι. 159.

το!. στα. 1. 2011.

- απο τον αἰιι. 130. τι". οτί!. 1.21.. |

στα. του ΠΕ. 88. Ενα. '1`1ιοορ1ι. (αρ.

0181. 125). (110. Πιο. ::1.51).

85. ένα· του α1ιι. 1:11:01.. 1.ι·ο1. Οτίο. 1. Εν...

'1'1ιοορ1ι.|οιυ. του 1). 81.1. (πιω. Ευα. ή.)

-- τον Βαραχιου που 1ιιι1›ω. Ε'ιιι. 11111.

885.. (Οουι.ι·ιι, Ικα. 810. Οι·ἰυ.) " 1η

12νευαο1ἰο ουσ υιυπιυι· Νυιυτυωιἰ τυο

_/ἱίἰο Βαταοίιἰαε, πιο." .|οἰα‹ἰαο προτι

"υπ οω·ἱριυτυ." Πίσω. Πι Μο. ν11. 190.

86. ἡΞει] ρι·ιιωιι. ότι ΟΧΔ. 88. 69. ΕΓΟ

111ί)1811ν./1 δ_τττ.1'ει.δι11ο1. οτί!). 1.

21-. ¦ (1ουι.ι·ιι. 11.ι1)1.. 1. Ευα.. Δια.

211811. Βου. 810. Δα 149.

- παντα ταυτα 11ΧΔ. 1. 110. 1111( 17ι.α.)

(1111ἱΠν. | :ταυτα παντα ς. Ο1.).(1ι·.

1.11 ἱυ Οοπιιυ. τω. Μπι.. 11ωπη:1ι. Οτίο. 1.

.£ς|. (0111. ταυτα ο.)

- ταυτην Οτίο. 1. 1 αυτην 13.

37. αποιιτεινουαα 111)Χ. 1. 1ὶ11.1·£:1. οι"...

145. Οτἰ9. 111. 107”. 20.311. 212.. 8211.

Βια. 1).1Σ. 1891.. | αποκτεννουαα 00 Κ.

1 αποιετινουαα Δ. 80. 09. (αποκτιιναοα

(νται. αν. Μουν.)

- προς αυτην 110. τω. 8>'Π'.Ρ81.&.1101.

111ω·υρ1ι. Λι·πι.(ἱιιηιτ.) ΣΕΦ. αει". 145.

01.19. 1. 2”. 111. ΗΗΕ. '2054. 212”. 21.111”.

1.121'. Βια. 1.111. 1801,. | προς οι 1) (ιιι1

το μια..) Δι·υι. (οι1ι1. 1.1.) Ποπ. 281.

- πτερυγας]

 

0ι·ίο. [κι. 11. 115711. 111. 1081181811. @στα

278.

(17. ορνις ιπισυναγιι 131)1.. 1.113. 00. (Η.)

Συ". 1110πηι1ι. Οτίο. 111. 18". 20511.

211811. ¦122-. Ευα. 111 ΡΒ. 18811.(1ΐδο.)

4111011. 49011. ΙΙἰί. θα”. ΟΡἰ9. 1. 2111.

Οτἰ9. ΙΙ". :1574. 221€. 2881!. 111. 84811.

ἱν. 69111. (ορνις αυναγει οι"... 106. 1.111.)

1 $επισυν. ορνις ς. ΩΧ. τω. 8_γτι·.11ει.

8:11ο1. (ορνις ω.υι.υιυ Ικα. Οι|ρτ.)

- νοοαια αυτης 1188111800 ου. μου.

πτερ.) 111. 110. 111. οτα'. 111. 20311. Που.

281.282. ΠΠ. 11”. ?2811. ¦ :νοαα·ια

ἐαυτηι· €. ΟΕΚ. 011. τω. Οτίο. 1. 2111.

111. (122.. Οτἰ9. Λι!. 11184811. 11361111'. 1

νοσσια ιιυπυπι 11.Βιίν. Οτί9.111.10ΐ°.

205". 211... 111 1)8. 111811. 1ἴ8".41.16°. 11104.

Ονρτ.278.

...ιι αυτης ΜΧΔ.

(Επι.) 8)·ττ.11ει.δι11ο1. 11ωιηι1ι. ΣΕΦ.

οι"... 106. 1111. Οναρ 111. Με. ()τιο.

ΜΑΝ. ..1014. ΠΠ. 11”. ?2811.

10ουιτυ..Βο1)1.. τω. 1”ιι1ε. 111. Ανω.

[του. 1181. 2811. Οϊ19. 1. 211,. 111. 2051'.

291.11'. 1122'. Ε".υ. 111 Ρα. 1:18". 178':. 41.111'.

“και οτι". Ιιιι.111.8.18·1. @αν :τ·.- ε

  

31. οι. οι 11115 οι. 1 ροτιοαυουυιι1 Ο!.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧ!!!. 88.

Β(σ)!)[21

Σ(Χ)Δ.

1.858!).

1:τοπιτποπν.

.Ροπ.ιι8(τη):α6.

ων.ᾶι

"Μπομπ υπ. β

"Σα από-ια.

2. [αν]

Έ Σ

ΝΖ' σμγ

β

88 ὶδοὑ άφίεται ὑμῖν 6 οἶκοο ὑμῶν ἔρημοι·. 89 λέγω γαρ
.- Σ | , 3 "' π ' '

υμιν, Ου μη με ἴδητε απ άρτι, εαπ· αν είπητε, ΣΕω·

λογημένος ό έρχοῖαενος ἐν ονοματι Κυρίου.

1861 1' καὶ ἐξελθιὶ›ν ὁΊησοῦο :απο τοῦ ὶεροῦ ἐπο

ρεύετο," καὶ προσῆλθον οι μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ

ται· οὶκοδομαο τοῦ ὶεροῦ. 26 δε δι:ἱποκριθεὶ9'| εἶπεν αύ

τοῖο, 0.3 βλέπετε * ταῦτα πάντα ;|| άμ·),ν λέγω ὑμῖν, οὐ

μῆ ἀΦεθῇ οἶδε λίθοι· επὶ λίθον, 8: οι!! καταλυθήσεται.]

1378 Καθημένου δε αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὅρουο τῶν

έλαιῶν, προσήλθον αὑτῷ οι μαθηταὶ κατ, ἰδίαν λέ

γοντεο, Ειπε ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται ; καὶ τί το

σημεῖον τῆι· σῆτ παρουσίατ καὶ.+ συντελείαι· τοῦ

αἔ.ῶνοο; 4 καὶ αποκριθεὶο ο Ίησοῦο εἶπεν αὐτοῖο, Βλέ

πετε μή τα· Με. πλανήσρ. 5 πολλοὶ γαρ ἐλεύσονται

επὶ τῷ ονόματί μου λέγοντεο, ,Εγώ εὶμι ὁ χριστόι·,

καὶ πολλουι· πλανήσουσιν. 6 μελλήσετε δε άκούειν

πολέμουο καὶ ακοδιο πολέμων· ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε·

δεῖ γαρ+ γενέσθαι, άλλ, οϋπιο ἐστὶν το τέλοι·. @γερ

θήσεται γαρ ἔθνοι` επὶ ἔθνοτ καὶ βασιλεία επὶ βασι

πο!ιιἱεπ. 3. Βοοο το!ἱποτιἰιπτ

"Με ι!οτππο και” ι!οποτιιι.

ο!! !)ἰοο οπἰτπ νοο!ο, ποπ τπο τ!

‹!ο!πιἰο πτποι!ο ι!οποο παο.,

Βοποι!ἱοι.πο οι!! νοπ!ι !π ποτπ!πο

ι!οπππ!.

'(Μ·'·)Ει ομοια” Και”. οι:

ι.οιππ!ο “πια οι. ποοοτ.εοτππι απο!

του!! οὶπο οι οειοπι!οτοπι οἱ πο!!!

!ἱοπιἱοποο ιοτπρ!!. 2 Ποιο ππιοπι

τοτροπι!οπο ι!!.τι!ι οπι. νἰι!οιὶο

!πιοο οτππἰπ? Λ1ποπ ι!ἰοο Μοτο,

ποπ το!ἱποποιπτ Μο !πρἰο πιο"

!ορἱι!οπι οι!! ποπ ι!οο!.τιιπιπτ.

"ων" 8οι!οπιο ππιοτπ οο επ

τ›οτ τποπιοτπ ο!ἱνοι! αοοοοεοτυπι

πι! οπτπ Μπάρι!!! ιιοοτοτο οι.

οοπιοει, !)ἰο πο!πιι ηιιππι!ο !πιοο

οτιιπο. οι ηπα! ιιἰρπιππ πι!νοπιπο

ιο! οι οοποπτπτππιὶοπἰο οποοπ!! ?

^ Πι. τοοροπι!οπο “πιο απο. οἱει,

καιω. πο ηπα νο!! κάποιο.

8 Μπ!ιἱ οπἰτπ νοπἰοπι ἰτι ποτπἰπο

πιω ι!ἱοοπιοι, Εφ ιπιτπ ΟΗΕ”.

ιπο. οι τππ!ιοτι οοι!ποοπι. .Διι

ι!!ιπτ! οπἰτπ οειἰο πτοο!ἰπ οι οπἱ

πἰοποο ρτοο!ἱοτπτπ : νἱι!οιο πο

ιπτ!ιοιπἰπἱ; οροτιοι οπὶτπ !ιποο

πω, κι! ποπι!ιππ οι: Μπι.

7 Οοποπτι.τοι οπιτπ κοπο ἱπ αοπ

ιοτπ οι το;:ππτπ ίπ τοιτπιππ. οι

οτππι πο.τιι!!οπιἱπο οι “εποε οι

. . . λ | ` 5' η κ ` κ ι

7.[λοιμοικαι]λιμοι ειαν, και εσονται λιμοι και σεισμοι κατα Μποντ.

 

88. ι!μω·ν] ἡμων 1)..

··- ιρημος ΟΠΣ. το!. (Σια.) 8τττ.ΡΩ.&

Πο!. Μοτπρ!ι. Τ!ιο!›.(πρ.Μπι.) Δτπι.

Ξι!!. Ιτοπ.28!.282. οι"... 145. (Στο.

!. 2!! Η!. !67°. Μι. !84°. 20.9. Ω!94.

298€ 846.. ΕΠΙ.. Ι).Β. !89.:.292-. “ΠΣ

Σο. Στ. η!). ἱπ Σο. 859! οπι. Μι.

κοιταω. Μοτο. κι". ει"

'!ζ'!!οοπ!:ι. (πιο. Μο!. 127.) αν”. 278.

'οπι. ΒΣ. Γ. (πωπω. Ι.) Οι·ἰρ.

οι !67°. (Μ8.) και!. (τ!!!. Σιιο. :ιἰἰἱ. 85).

89. υμιν νπ!ε. απλα* ΑΜ!. ' πώ!. ότι

1). 1.69. α.6.ο,|,ῇ".Ιι. 5γττ.Ρει.&.Βο!.

Αττπ. ΙΜ. οι. 8486.

- με] οτπ. Χ.

- ιδητε (νεα. “5. ' ειδη" ΟΛΗ. ¦ ιδιτε

Ε.

-- Κυριου Οἰοπι. !45 | θεου Ι).

!. απο τον ἱερον επορευετο (Β.ΒΗν.)!)

ΣΔ. 1. 88. 69. Σοιι.[ε]. 87ττ.Ρετ.8ιΠο!.

87τ.Ηἰοτ. Μοτπρ!ι. Λττπ. ΑΜ!. οκ...

ΙΜ. ἰἱἱ. 850. Πι!. 728.'. (εκ Β).] Σεπορ.

απο τ. !ερ. ε.. ΩΧ. το!.

- προσηλθον] πιω. αυτιρ Γ. (α).ι::[Γ.9'.

ΔΕΗ!. Οτἰ9. Ια!. ἱἰἰ. 850..

2. ο οι αποκριθεις !!!)Σ. !.88. 59. (Σπα.)

8ττ.!·!ἱοτ. Μοτπρ!ι. Απο. πιο.. | το οι

Μιτου; €. ΟΚ. το!._/: 8)·τ.!.!ο!. ' ο δι

Η. Ι. 87τ.Ρετ. (Μετα πιιιοιπ τοη:›οπι!οπο

Οτἰο. [πι. ἱἰἱ. 850”.

2. ου Η). 1. το!. εχττ.Ρετ..&Πο!. στο.

Μι. 8786.!οτπ. !)ΣΧ. 83. Σπα. Μοπτρ!ι.

τω.. (πρ. Μπιλ..) Λτιπ. 2801. 069.

Η!. ἱ!ἱ. 850! (τω. Μι”. Χ!!!. 2.)

- ταυτα παντα Β.ΒιΙγ.ΟΙ.Χ. !. 88. 69.

ΜΗΝ. (Σπα.) Β)·τ.!'ει. Μοτπρ!ι. Λττπ.

οποια. Η!. 850".873".! :τ παντα ταυτα

ς. 1). το!. ο. 8)·τ.!!ο!.

- υμιν] πιω. οτι 1).

- ός ου] τπι!ι!.μη Β.. Η. 88.0. (ΕΚΑΣ

! οπι. Μπαμ 89. οποιον.

- πι! ππ.] ιιι!ι!.οι ποιο ιτἱι!πιππ Μπι! οτι

οἰιπ!›ἱιπτ εἰπο τπππ!!:οπο Ογρτ.280. ( Πίτα.

νἰι!.!) ἰπ Ματ. :ιἱἰἰ.2.)

8. ελαιων] απο!. :απεναντι του ὶερου Ο.

(νία. Μπτ. πώ. 8.)

- μαθηται ΒΠΣ. το!. Σπα. Βγτ.Ηι:!. Δτπι.

ι πιω. αυτου ΟΔΠ. ο. 8_γτ.Ροι. !!!οιπρ!ι.

Βάι. Οτίο. [κι. ἱἰἱ. 8.5”.

- ειπε] ιιπον Σ. Ι.. 88.

- ποτε] τοτε Ο.

- της στις παρουσιας] της παρουσια;

σου Β.

- ιτυντιλιιας] τρτποτπ. της ετ. 1). το!.!

οιπ.Β.Βο|ι.ΟΣ. !. 88.

4. και αποκρ.] αποκρ. οι !. 88.

4. αυτοις] οτπ. α.ἰι.ο.

5. λιγοντες] Μι!. ο" Ο.. !: 8.νττ.Ρει.δο

Πο!. ΑΜ. Οπα'. Μι. Η!. 8.5". (0οπιτπ,

0.491”. Η!. απο”. που.)

Β. μελλησιτε (Μο. ΙΜ. Μ. 858.. ¦ μιλ·

λεται !). -τε οπο. Η. 788!

- γινισθαι] *τιποτα παντα ε. (3. το!. _/ἱ

8)ιττ.!'ει.8ι!!ο!. ! υπ!. Β!)Σ. !.83.-(Σπιι.)

Μοτπρ!ι. Τ!ιο!›.(πρ.Μπι.) .4501. στο.

Η!. Η!. 853.. (“ Μαιο'' !ιπ!ιοπτ. (Σκια.

οπο. ο 93.) 8γ·τ.!!ἰοτ.Μ.“ ι..." ο.

“ !ιποο οιππἱιι"_β Ποτ! !ιποο οτππἰπ Δττπ.)

- ουπιιι] ουκ ευθιως Η. πιο..

- εστιν] οπι. 83. Η.

7. ιγιρθησεται] ητρθησονται Σ.

- επι Η. ΙΜ!). το!. ! ιπ' ΟΣ. !. Κ.

(Μπι. 88.)

- λιμοι ιππωτπ Β!)!Ξ. α.ο.οπ. ΙΜ. 729€

ι λιμοι 'ματι λοιμοι 9. Η. !. 69. το!. ι.

8τττ.!)ιπ.8ι!!ο!. (οι 87τ.Πο!.πη.τ. στ.)

Μοτπμ!ι. Αττπ. ΣΕΠ!. Οιτρ.|ιιι. Η!. 855.'.

(τω. Σιιο. κκ!. Η. του.) ¦ λοιμοι και λι

μοι Σ. 88. ΜΔΕ. :παρα-Ν. (τω. Σπο.

κκ!. Η.)

8. παντα οι ταυτα |ι.(οι οτπ. δι α ι..) εμ.

 

Μ. το!!ποποιπτ οι.

Σ. πια". !!!!ο οι.

92





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

. για!. α. ι. ...πι

Η.

91(8 .
τοτε παραδώσουο·ιν

τ ` .- ι ` ι τ

παντα δε ταυτα αρχη ωδινων.
· 1 "τα Ι). Η.

Μπἔδ ι;ματ εἱι· θλιψιν καὶ ἀποκτενοῦιτιν ὑματ· και έσεαθε

- | ο Κ Ι στο ο .ο #

απτά ιυ:·ια. μιαουμενοι υπο παντων των εθνων δια. το ὅνομα μου.

. τ 10 (
..ν 1: ή" και τοτε ακανδαλιιτθησονται πολλοι καὶ αλλήλουο.Ι

,Β- 9 ο παραδωιτουσιν, καὶ μιιτήιτουιτιν άλληλουτ· Η και πολ

: λοι ψευδο·τι;ροιρῆται`ἐγερθήο·ονται καὶ πλανήιτουσιν
; · ` 0'- 9

πολλουτ· και δια το πληθυνθηναι την ανομίαν
' . ( ( ι .. ,_ ο ι

(1'- 1°~22· π ι|ζυγηιτεταιῇη αγαπα των πολλων. 1" 6 δε υπομείναι·

· Μ...] Η.. (; εκ πλω, οίκοι· σωθησεται. Μι(και κηρυχθηιτεται τουτο

: . ` ι τ στο | . .τι σε ' ν

τ το ευαγγελιον τη: βασιλειαο εν υλη τη οικουμενη

ή εἱι· μαρτύρων πασιν τοι-ιι ἔθνεσιν· και τότε ηξει το

πμ | α, ι- το

ηιω·.ι8πι-ο8.ι- κλικ. 16! Οταν ούν ἴδητε το 9 βδέλυγμα τι” έρημο;

52 πι`τθιδοΔ αλ .. ι *ο κιτ

-Β.°.9.”. η", ατω;) το ρη εν. ια ανιη του προ‹ρητου, επτα·

. 9 Ι τ

η."
β εν τοποι αγιοι, (ο αναγινωιτκων νοειτω ;) 16 '' τοτε οι

αυτο. - ἐν τῇ Ίουδαία φευγέτωσαν Με( τα ὅρη· 17ο ἐπὶ τοῦ

αμθ

β

.τι

τ

ανα

β

` , οκ8 τ ο ν τι 9 Σ ιιι ο ι ο

ωματοο μη κατα ατω αραι τα εκ τι” οικιαα αυ

τοῦ· 18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μη έπια·τρεψάτω οπίσω

"- ` ι ι στο Η ι

αραι 8το ιμιἱτιον|| αυτου.Ι 9@τα δε τρικ εν γαι·ι·τρι

εχουιταιι· και ταιιι θηλαζουιταιι· εν εκειναιτ ταιι· ημε

20 τ τ οι

ραπ. προο·ειἔχειτθε δε ῖνα γένηται η υμων
στο ι ' το

χειμωνα, μηδε Ισαββαττρ. εσται γαρ τοτε θλιψιτ

ιοττιιο τιιοπισ ιιοτ Μου. .Παω

οποιοι οπιπιο Μαιο εαπ: ιιο1ο

τατπ. 90199) Τιιιιο ιτιιιΙοτιτ τοι

ιο ιτι1ιαΙιιιἱοπο. οι οι:οιιιοπι κι.

οι "Με απο οπιοιιιαε ιιοπιἰ1ιαει

τοπια· ιιοτποπ πιοατπ. |°ιωι'°·)

·ι ιιιπο οοιι.πι1ο.11ια1ιαπιιιτ πια!

ιι οι ιπτιοοτο ιται;Ιοπι οι οι1ἱο

1ιιι.1ιοιιιιοι ιπνιοιιοι. 1' Ετ. πια.1ιἰ

ροοααορτορποαιο οατεο111. οι κο

ιΙαοοιιι πιιι1ιοε. " Ετ ιιαοπἱιιαι

α.1ιαπι1ιι1ιιι 1οιιιαπ.ιι.ιι. τοττ18οοοοι

απο... τπα1υοτατπ. Η @οι αιι

ιοτο ροτιονοτιινοτιι ιιιιιαο το

οποιο, πιο οιιΙναο οτα. 1. (κια)

Πι. ρτιιοιιιοιιοὶιατ οσο ονιιοαο·

Ποιο παπι ιο ιιπινοτιο οτ1ιοιπ

τοοιιτοοπιαπι οιοπιιιιιιι @οποια

οι ιαπο νοοιοι οοπ:ατοοιιιι.ιο.

“00,” Οαπι οτιτο Ματια απο

το1πιι.ι.ιοποιο ι1οαο1ιιιιοπιι, ααιιιι

ι1ιοαι αει τι Ι)ιιπ11ιοΙο μωράκια.

οιιιοιοτο 1ο 1οοο ειιποι.ο : ηαι

και: ιπιοΠοΒιιι.: "501922 :απο

ατο 1ο Ιαι1ιιιια εαπι. (αΒιιιαι ιιι1

τποοιοε. Η οι ιιαι 111 :απο ποπ

ι1οιιοοπαιιι ιοΠοτο αΙιααιι1 δα

ι1οπιο ααα. 1. οι ιιαἰ ἰο απτο ποπ

τονοτιοι.ατ ιοΠοι·ο κατοικια οποιο.

Η (19910 νω οποιοι ρτιιοι.τοιιοιἱ

Με οι παιτἰοποιιιιι ιο πιο αιο

τιιιο. "(899) Οτιιιο ιιαιοπι οι

ποπ Με (απο. ποιοι πιοπιο νο!

ΜΜΜ: 110699) οτιι οιιιιιι ιαπο

 

Πο!. Απο. Βάι. 1 ταυτα δι παντα 1.

89. να!. ι:.ο.|ζ_ῇ"·'ρ'.Ι. Βιιτ.Ι>ει.

Μπομπ. (παω οπιιιι οποιοι α. Οτἰο.

Ια!. τα. 8559.)

8. αρχη οδυνων Β..

1 9. παραδιιιαουαιν] -ιτιιιαιν Δ.

- θλιψιν Ι.1Ο(ιἰο)Β. το!. 'Ι'Ιιο1ι. (αρ. Μπι.)

π1.1θλιψιιςΙΙ. 1.ιἰ.ι:.|ἱ διττ.Ι> ει..11Ι88. @το

ΙΙοΙ.ιο;;. Λτοι.(οι1ι1.) οτι!). Ιαι. 111. 8579.

(Μια 88.) 1 Μι!. οι οι οοπνοποοιιΙἰιι οι ιο

ρονοοιια.ι1ιαι οι. απτο παο. ειιιιιἱιἰι ε.(1ῖ)

- αποκτινουαιν] α·κοκτιινουαιν Ι).

- των ιθνιιιν (8ι. 8)Βδυ¦ΙαΔ· 88. 69. Β.

το!. (Βια.) Βιιττ.Ι'ια.διΙΙο1.'. τοΙ. @μια

268. (ΠΠ. 729€) ιο! 149.] στο. Ο. 1. Ι.

στα. Ιαι. ιιι. 8579· (στο. των ΕΕ. Β.).

- αδ 1ιπ.] 11.88. ο δε ι)ποι.ιιινας τις τιλοι;

οντος αιοθηιτιται (Ρ. @απο ΜΙ αποτο

ροΒιιιαπι Η.

11. ιγιρθηαονται] ιΞιγιρθτιαονται Β.

-- ·ιτλανηιτουαιν πολλους] πολ. πλαν.

ΙΙ. 88.

12. πληθυνθηναι ΙΙἰρρ. ιο Βιι.π. 121.

(Ικα. τα. 148'. 204'. Βια. ιιι 12ο. 89911. 1

πληθυναι Β.

-- ψυχηιτιται Η.

14. τουτο 1111. το!. @τα Ια!. 111. 857.. 1

πιο”. ιυαγγιλιον Β. στο). 1. 4001. Ειι.ι·.

Β.Ιἱ. 1869. @μια 268. | οιο.α. Απο.

(Βια. ιο Ρο. 864..)

Η. ιν] στο. 1.

15. ουν] δι 12. 5)·τ.Ριιι.. Μοπιτι1ι. (ΙΙἰι1ι.)

Ικα. 822. Εκο. Β.Ι·). 4080. (Μαι. 88.)

1 σοι. Ικα. 828. το". ι1ο Δια. 62

(ιο).

- Δανιηλ] Δανιηλου Β..

- ἱατος δι. 8. Β.Βι.°Ιι.Β.Ι.Δ. 88. πιο".

(Βο πιο (απο νἱι1ο ἱπ Ι.οιιιοο οποιοι. οι

8οοιι.) ι 1 ὅπως· ΕΕ. Β.τοπο.τοο.Βι.·Ιι. Β.

ιπαιι.τοο. 1. 69(ιἱο). ΠΟΙΟ”. ΙΙιρρ. ι1ο

ΑΜ. 62. (80). Εκο. Β.Ι6. (Μαι Ζ).

16. ιι; τα. αρη ΒΒΔ. 1. να|Β. [1ϊ'.9'·2·

Απο. Ικα. 822. ΙΙιρρ. Ειιι.ιτι Ι.αο. (ατι.

Ι1Ιο1198.)ΙΙιΙ.780-."επιτ. ο. ι€. ΖΙ1.88.

το!. Μοτορ1ι. (αι ναι.) (ιο πιοπιἱ1ιαε α.!ι.ι:.

την. ιπ τοοπτ.οο Ικα. 822. στα”. 268.)

17. ὁ επι ΙΙ.ιΖΙα. τοι. στο. ιιι. 255.'. 1 ο ι):

"τι Β. 88. ο. 1 οι ιιαἰ ιο (Βια.) @οι

Ι'ιιι..8ιΙΙοΙ. (Μοπηι1ι.) ΙΙἰι1ι. Ικα. 822.

αιμα. οσε. (ΙΜ. ιιι-ιι.)

- καταβιιτω ΙΙΒΖΙι. 88. Οτἰα. 111. 255'.

|Σκαταβαινττοι €. .2. το. ΙΙιρρ.

- τα ΙΜΙΑ. 69. ιατοιικιιευν. Βγτι·.

Ι'οι..διΙΙοΙ. Μοαιρ1ι. οποια. 25591 1; τι

ο'. Β. 1. 88. Ε' Ι.ιιιι. Απο. απ.. Ικα.

822. Πίνα. στη”. Οτἰο. Ιιιι. 11. 22411.

888.. ατι. 7801,. (1846.) τω. Η”. και.

Ι5.

17. αυτου ΒΖ. το!. ναΙι;. ι.·.τώπ'.οι·2·Ιι.

ΙΙιρρ. Οτιο. τα. ¦ οιπ. Β. α.!ι.1|]. Ικα.

Φωτ. πιει.

18. απανω] στο. Βου.. (οικω.) 1 ρτιιοπι.ιις

τα. 88. (Βίρα) ο Ματ. :111. 16.

- το ἱμι·ιτιον ΒΒΖΙ1. Ι. 88.69. ΙΙ. (Βια.)

8ττ.Ριι. Μοτιιιιιι. 'Ι'1ιο1ι.(ιιιι. Μπι..) 21691.

ΙΙἰρρ. ενια.. 269. ατι. 7809.) :τα Ιμα

τια τα. ΔΕ. τοΙ. _/1 $γτ.Ι:ΙοΙ. Απο.

19. θηλαζουιταις ααα. 581. ΙΙιρρ. Ειι.ι.

ΙΙ.Ε. 111. 7. (98). | ινθηλαξουααις 19.'

θηλαζομεναις Β.

20. ααββατοι ΒΔ. 1.88. 69. ΙΙΒΙΙν.(Ι.ιι.ιι..)

Οτἰο. 1. 1989. Ευ... ΙΙ.Ι:1. Οτία. ΙΜ. ιιι.

8601.. στη”. 269. ΙΙιΙ. 7819.' ααββατου

ΒΙ.Μ. (ειιο1ιαιοταπι τι)! τα" ααββατιρ

π. Ζ[ιοι1? παπι 1ἱιι.οπιο Δε (νοοιι

μηδε) πι1ἱπἰι. 11ο. ακα ιπι1οιιιατ·]. Β. το!.

Απο.

21. τοτε] οιπ. Η.. Γοτ.ΙΙατΙ.. Για. 6.2-2.9'

Ικα. (274. 82?.)

9. ιιι ιτ11ιαΙιιι1οιιοαι Ο!. 1 12. ο1ιαπι1ιιτιι. οι. 1

15. ΒιιοιαΙο οι. 1 19. ρτ·:ιοαπ:ιτ.ι1ιαι Δια. 1 20. ιιι

1ιιοαιο οι.





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Σαιν. 22.

Βἔἔζιξι μεγάλη, οΐα οὐ γεγονεν .οι ἀρχῇ; κόσμου ἔω,- Το.) Η»)

133.110. 0- ιδι ι 1 τ __2 ` ι ` › ι σ ι τ

"11 ου ου μη γενηται. και ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι
1:1101111118αι1.ς....... - τ .... `

εκειναι ουκ αν εο·ωθη πασα σαρξ· δια δε τους εκλεκτου9

| ο Α

κολοβωθηο·ονται αι ημέραι εκειναι. 239τότε εάν τα·
ανγι..ιι 1Ιδκτδι 1.113· ` ι

υμιν ειπ·η, ου ω ε ο χριο·τος, η ωδε, μη πιστευο·ητε.
_ 2.41 ι α

2°δ Εγερθηο·ονται γαρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροιρη··

ται, καὶ δο3ο·ουιτιν ιτημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ωστε

1πλανιἱο·θαι,'| εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς εκλεκτούο. 25ἱδοι)
| ' Α π , ` Φ # . Α ,Ιδ ` , Α

προειρηκα υμιν. εαν ουν ειπωο·ιν υμιν, ου εν τη
` 1 Α

- έρημο: εστίν, μη ιἔξἔλθητε· Ίδου εν τοις ταμείοις, μη
ανα· αν? ιι

. πιστεύιτητε. ωιτττερ γαρ ή αο·τραπη εξέρχεται ἀπὸ

ζ ανατολων καὶ Φαίνεται ἔωι· δυο·μων, ουτως ἔσ·ται1 η πα·
°1| κι ο οι π ι .κ

ι>1.ιι.ιγ:87. . ρουσία του υιον του ανθρώπου. 28 Ρὅπου1 έαν 111 τὸ πτω

μα, εκεί συναχθησονται οἱ. αετοί. 2911 ευθέως δε μετα

111

2 ανι

· .1.α.17:απ-α..ι. ι

"ο
11"Μπι·.ι3:·:ι.ι-8ι. β .. .. . .. ι

111.11. πιο;» την θλιψιν των ημερων εκείνων ο ηλιος ακοτιο·θήσεται,

` Ο Ι 3 | ` | 3 ·· ` '

και η σεληνη ου δωσει το ιρεγγο1· αυτηο, και οι
Ι Η 4- Α '

άσπρες πεσουνται ἀπὸ του ουρανου, καὶ αι δυνοίμει9

"1111113110 Ματια.. ιιιιιι11ι ποπ

11111 111: 1π11.10 πιαιπ11 απο”

111030 παμπ: πιει; 11111111)...

π111 1:τονιπι1 Γα1ια:πι ι11οιι 1111,

ποπ ποιοι πα1νι1 0ιπππι απο:

8011 ρι·οριοι ο1ο‹:ιοιι 11τοτ1π.1:π111·

1.α1 31ο: 1111. 11111112) Ταπο 81

παπι νο111ιι απατα. Επι: 1111:

0111111111. οιιι 1111ο: πο11ιο οιο

ι1οπ:. 111.131) 8αι·ιιοπι εαπ::

ρπιαι1οο1ιι·1ει1 οι ρεοπι10ρι·0ρ1ιο

πιο. οι ι1ο11απι παπα 1πι18ιπ1 οι

1110312111. 1ια αι 1π οι·ι·οι·οιπ 1ο

ι1αοιιπιιιι·. 11 πιο ποιοει, οποια

ι:1ι:οι1. 2·111.οιπι ρι·ιπ:ι111ι1 νο1:1ο.

1111111) 81 απο α11ιοτ1πι 10011,

Ειπα 1ιι «1111111111 αει. πο11ιο

απο: Επι: 1π ,ροπι:11111111α:.

πο11ιι: οι·ι:ι.1οτο. (."ι.·)$π:αι

οπ1ιπ 111111αι· 111111 .11. οι·1ι:πιι:. οι

ραι·ι:ι παμπ: 1π οοι:1ι1οπιι:ιπ. 11.11

οι1ι οι πι1νι:ιιιαα 11111 1ιοιπ1π1ι.

"0111) Π111οαιποαο που 1:01

ραα. 111111: οοιιαπ:Βα1:αιιιατ παπι

ι... των.» Βιιιι1ιπ ιιαιοιπ ροιι

ιι·11:α1ι1ι1οποπι ι11οι·ι.ιιπ 111οι·ιππ

101 01:ιοαι·π111ιαι·, οι 1ιιιια ποπ

3111111 1αιποπ οποια, οι οιο11ιιο

οιπ1οπι αι: ι:ιιο1ο. οι ν1ι·ιαιοο οπο

ανθ τ 1 τ 1

β των ουρανων σαλευθησονται.
` Α ..0 να σε

το ιτημειον του υἱου του ανθρώπου ἐν*
Ι | τα 2 ` .- ·- ` .ιι

τοτε κο·ψονται πασα αι Φυλαι της γης, και οιρονται
` ο να πιο .

τον υιον του ανθρώπου ερχόμενου ἐπὶ των νειρελων

30
` Ι |

και τοτε Φανησεται

ουρανο-1· καὶ "11

10111111 οοιπα10νο1ιαιιιαι·: 8"οι

“πιο ρ:ιπ:1:11. 11ι.ςπαιπ 11111 1ιοιπ1

111 οαι:10, 1“Μ·›οι ιαπο

ρ1απι;0πι οιπποι 11111111 ιοι·ι·ιπ:,

οι νιιπ:1ιαπι 1111ιιιιι 1ιοιπ1π1ο νο·

ππ:11ιοι11 1π πιι1:11:ι11 οιπ:11 ι:αιι1

 

21. ου γιγονιν 112. π:1. Βια. '.1`1ιο0ρ11.

(αρ. 11111. 133.) 1 ουκ ιγινιτο 1)Χ111

«1111111. Επι. 111.11.

- κοσμου] 1111011111. του 1.

- ως του νυν ΒΖ. ι·ι:1. Σια. 11.111 0111.

του 1).

- ουδ ου μη 112. 101. Ευα. 11.13.0181

1 ουδι μη 1)ΔΧ 111 00111111. 11. επι. 1.1.1ἱ.

- γινηται] γινοιτο 1)..

32. κι] 0111. Κ..

- αἱ ημιρ. 211.] 0111. αι Β.

33. υμιν “πρ .Β1)Ζ. 1ι:1. Οτίο.1.423°1.1ιιπη

υμιν 11. 11.0. Ομμτ.369.1υμων ιιπ·ρ 69.

- η 1118: 112. 113. στο). 1.1η ικιι 1). (11αι

οσοι: 1111ο α.(ο.)ι·.(ο.)ο1.1ι. απο 1111ι: ι... ιιαι

11111: να18._ῇ!".ο'.)

- μη πιοτιυιτητι 1)2.101. Οτἰο. 1.(Β188.)|

μη πιατιυιτιΒ(.Βι:Ι1.)0τίο.1.(οι1ι1.ιιαπ1.)

1 μη πιατιυητι Β.Β11υ. (ιι ο0τι·..Βι:1ι.)

24. ψιυιῖοχριστοι και] 0111. Δ.

-· ιἶωοωαιν Ζ.

- πλανααθαι 21.. 1.33. Οτἰο. 1. 42311.

(αποπλαναοθαι 0τἰη. 111. 1431,.)1:πλα

νηιται π. 13. ι·ι:1.1 πλανηθηναι 1). 111118.

Ιππ..91·'1· (111111 ο) (00111111. ικα/#11)

- τους ικλικτους] ιιι1ι1. μου ι·,!11.11.

11ο111ρ11. Τ|ικοα. (αρ. 010111.) 9113111011·

"ο, (πιο 1. @μια 209.

36. ιζιλθητι] ιξιλθη 11.

26. μη 111] μηδι Γ.

- ιδου 211.] ρι·αι:1π. η. 33. απ1. 8)·ι·.1)οι.

81.11. 1 (Τοπικα, Οια. 1. 42311. σου. ΙΜ.

111. 361111. 88".

·-· ταμιιοις] 0119. 1. ταμιειοις :11.1 1.33.

1 ταμιοις 11.0.

27. φαινεται Β1”.. 1ο1. ΙΙἰμμ. ι1ο Λπι. 6-1

ιι..Πτι.91-·- 811·.11ι:1. 213111. ΙΙἱρρ. Ουγ”.

2119. 1 0111. Β.Βι·Ι1.1)1.Χ. 1. 33. 111:`(1111ί

εαν. Ποτ!. α.ῇ".Ιι. 871.131.. 111ι:πιρ11.

'Ι'1π:11.(πρ. Μπι.) Απο. Οκἰο. 1. Οτ19.

Ιπ1.1. 118.. 111.361". 337.. ΙΙι1.474°.

28. οπου] 11ο11ι1.γαρ ς. ΔΣ. 1111. οί'. 811.

1101. 111111. 0119. Ιω. 111. 86411. 1 0111.

Β1)1.. 1. 33. (13111.) Μι:πιρ1ι. πιο..

(αρ. Μπι.) 211111. ΙΙἰρμ. Οτίο. ΙΜ. 111.

951'. @μια 31111. ΙΙΙΙ.73111. (δι 8)11.1.)ιπ.)

-· ιαν] αν .1). ΙΙἱμμ.

- ο1αιτοι] ρ1·ιπ:ιπ. και απο!. 1. Ιτιπ.

244. ΙΙ1μρ.1 00111111. @μια 389.

29. απο 111.. ..1. 1 ικ 1). Επι. 111 Ε8.489.'

1ιι Ρο. 640€.

30.ιν ουρανιρ Β1..Ουρτ.(·1·αι1ι1.τω ροειιν €.

133.101. Επι. 111 Ντου ιν ουρανοις 1).

- τοτι κοψονται 11.11.. 33. 101. @μια

111. 86511. 1κοψονται τοτι 1). 1. 69. α. (0111.

τοτι ε. ευρα)

(33). στο. 1. 42311. 1 φαινιι 1). 1. Ο.

- ιαται 1 11111111. και €. Δ. 1191. Με. νιι1ε.

30. παι1αι] 0111. 1.

- και δοξης πολλης 131.. 1111. _/1 8111.

111οαιρ11. Τ1ιο11.(ιιρ. Μπι.) Δια. 35111.

0,19. ΙΜ. 111. 868.. Επι. 1π Ρο. 501.. 1

πολλη; και δοξης 1). (13111.) ενια. 3119.

31. αποστιλιι Ηἰρρ. 110 Δια. 114. (33.)

£118.111Ρ8. θα!). Ια!. 111. 87211. 1 απο

ιττιλλιι Χ11. 11. (-λλιἴ 11).

- φωνης ΒΧ. 33. ι·ι:1. Τ1ιι:11.(ιιρ. Μπι.)

1 και φωνης 1). (Μπι.) ΙΙ11. 5771. 1

μιτα φωνης σαλπιγγος μιγαλης 80111.

11111. (φωνης.) 811.111". .·15ι1ι.1οιπ.

φωνης 1.Δ. 1.ο. 8γι·.1'πι. Μοπιρ1ι. Αι·ιπ.

0,19. ΙΜ. 111. 87211. Επι. 111 111. Οια”.

- απ' 111.. 1111. Βχ1.1.1ι:1.1πι;.(Ιτ. Επι. 111

Ρε. 1 απο ΒΧ.

- ουρανων Επι. 111 Ρο. 1 [11110111. των 59.

- ιως των Β. 1. 33. 811. 1 .0111. των 9.

1). ι·ο1. Επι. 1π 1111.

- ιπ1. 11π.] 1.133. αρχομινων δι τοπτων

γιινεοθαι αναβλιψατι και ιπαρατι τας

κιοαλας υμων· διοτι ιγγιιζιι η απο

λυτρωαιις υμων 1). 1ι.ι:.|ι. (υπ1.1.ιπ:.

πια. 28.) 1 (1)οπιτα. Ιω)

32. όταν ηδη] ότι ιιιιιιαιιι 11.

- ικουη] ὶκουῆ 11(Τ11)1ΐο11κΜν. 1.1.1

 

23. πιο ο". 0111110111. (.'1. 1 23. 11110 01. 1 οι.

περιπου 1.1.

9-1
1

1





· ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

μ...

οι

αυτ

.38
88. πάντα ταῦτα θἔροτ·

το . Η ΙΙ

υμιν οτι
Α Ι

ταυτα γενηται.

84. ταῦτα παντα

Χ Ι

τηρΟ μονοτ.

Ι" Ν +

αντιο: εσται
88 2 ιι ν κ η

88.0κ]γαμίζοντες

Νῶε είτ την κιβωτόν,

τῶν" δίκρων αὐτῶν.

τοῦ οἰιρανοῦ μετα δυνάμεωτ καὶ δόξησ πολλητ.

άποστελεῖ τοιὶτ οἰγγέλουι` αὐτοῦ μετα σάλπιγγοτ

φωνητ μεγοιλητ, καὶ επισυνάξουσιν πιο· εκλεκτοι)α

αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ανέμων, απο δίκρων οὐρανῶν

Απὶι δε τῆι· συκητ μοί

θετε την παραβολήν· ὅταν ηδη ο κλάδοι` αὐτητ γένηται

απαλά, καὶ τα φύλλα ἐκΦυῇ, γινώσκετε ὅτι έγγυτ τὸ

- ουσια· καὶ ὑμεῖς ὅταν ίδητε ξταῦτα πάντα;|

γινωσκετε ὅτι έγγιίι` έστιν ἐπὶ θύραιι·.

88,

13-1

η

) ` 9 τ' ο' ν

ο κατακλιισμοτ και ηρεν απαντω, ουτως εστω

άμην λέγω

ου μη παρέλθη η γενειὶ αἱίτη ερωτ αν πάντα

86 ο οὐρανἶκ καὶ ἡ γη 2παρελειίσεται,||

- οἱ δὲ λόγοι μου ου μη παρελθωσιν.]

188 36'Περὶ δε της ημέρας εκείνητ και
` 'ϊ ι κ τ .ν στο ,

δεις οιδεν, ουδε οι αγγελοι των ουρανῶν, εἰ μη δ πα·
οτ ι κι ι

Ωσπερ Σγαρ|| αι ημεραι του Νῶε,

η παρουσία τοῦ υὶοῦ τοῦ ανθρώπου.

ω· γαρ ησαν ἐν ταϊτ ημέραι: Έἐκείναι9]|| ταϊτ

προ τοῦ κατακλυσμοῦ, τρώγοντετ καὶ πίνοντει·, γα

μοῦντεο καὶ εκγαμίζοντεο,.οίχρι ίδο ημέραι· εισηλθεν

89καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἔωτ τ)λθεν

81 ναυτια τιιιι1τιι οι ττιτιἱοειιιιο. :119.

τοπιο: ιιιη;ο1οε απο οιιιτι "τυο οι

τοσο αιτημα, οι ει›τιατοριι1ιιιττι

Ματσε. οιιιε ιι αιιιιιιιιοτ τοπια ο.

ειιιτιιτιἰε ι:ιιο1οτιιττι ιιιιιιιιο οι! ιατ

αυτια. οοτιιττι. 1" Λο ιιτ1ιοτο αιι

ιοττι τα ι11εοἱιο ριιτιι1›ο1ιιττι. Οιιιτι

απο τιιτιιιιο οιιιιι ιοιιοτ τωυ οι

“Με ποια. οοιιἰο απτο μωρο αει

Μαιου: ζΜια οι. νου οιιττι νται:

τἰιἰ.ιι 111100 οττιτιιιι. ει:ἰιοιο αιμα.

ρτορο οτι τα ιιιτιιιιο. Μ Αττιοτι

Μου νο1›ἱε σπιτι τιοτι ρτιιοτοτἰ1τἱι

Μαι: αοτιοτοιιο ι1οιιοο οιτιιιιο.

απο Μπι. ΜΟιιο1ιιττι οι ιοττο

"Μαρινα, ιιοτ1ιονοτο ιιιοιι ιιοτι

τττοοιοτιυιιιιι.

`

και

ωρα: 013· 80.90 Πο ότι: ιιιιτοττι ἱ11α οι

Μοτο τιοτττοεο1ι,τιοαιιο απ'το" αιτο

1οτιιιτι. "τα μποτ του”. "ΜΜΜ

8ἱοιιι ιιιιιοτιι τα ι1ιο1τιιο Ναι. ιιιι

οτα. οι ιιι1νοτιιιιο 8111 Ποταμια.

¦"Βιι:ιιι οτι1τιτ απο: ιτι αιώνιο

ποιο ι1ἰ1ιινἱιιττι οοττιοι1οτιιοο οι

1:11τοττιοιι, τιιι1›οττιου οι τιιιμιιιιτι

ιτιιι1οιιιι:ιι, ιιαιτιιο ιιι1 οιιττι ι1ιοττι

ηιιο ιιιιτονιι τα ιιτι:ιιιτι Νικο. "οι

τιοτι οορτιονοτιιτιι ι1οιιοο νοτιιι οι.

1ιινιιιιτι οι ιιι11ι οποιοι. τοι "τι οι

' ή
 

“οι”, :. Β ατττοτι.τοο.ΒιΙυ.Χ. 1.88. 69.

1.1. Αττττ. ρτοι1ιτοἱτ 0τίο. ΙΜ. ἰἰἱ.

Με. ...απο 0τίρ.Ιτιι. 111. 29.

831. γινιιισκιτι] γινιιισκεται Β.(?Βι:Ιι.)1).

- ιγγυς ΒΕΧ. 1. το!. ' ατο. ιστιν 1).

. Η". 0,49. Ια.. ἱἰἰ. | το. μια!. θερος 88.

88. ταυτι·ι παντα 1). 1.88. 59. ΜΗΝ..

(Εοιι.) 8)·τ.Ροι. Μοττιρ1ι. Απο. ' τ; παντα

ταυτα ς. οποιοι”. το!. ο. 8_γτ.11ο1.

οτιο. Ια!. 111. 8789. " ...τι γινομενα 88.

α.ο;|:Ιι. (Οοτιιτιι.. νους. Ιι.ε!'.ς'·'·)Μ].]

Μ. αιιην] Μι!. δι Ε.

- υμιν οτι Β.ΒΙΙο.ΙΙΙι:.ΠΕ. 1. 88. 69. 1,.

Εαιι. 8τττ.Ροι.8ιΠο1. Οιας. ΙΜ. 111.872'.

ι-οττι.ιιτι π. ΔΕ. το!.

- παντα ταυτα Β.τΧ. 18. 88.το1. νιι1ι;.ο.

8_γτ.11ι:1. ι ταυτα παντα ΠΕ. 89. Η.

νους. Μ8.(αρ. οι..) α.ε.#".ρι···|ι.Ι. 8".

Έκι. Μεττιριι. Αττικ (στο. ταυτα Πιτ.

ΙΙατΙ.° ο!ά". Οττο. ΙΜ. ιιι.)

85. παριλιυσιται ΕΠΕ. 88. ε. Ποπ. 886.

(τω. Οττ9. 1. 594...) Εκο. το 1Ξο. .5748.

18 Ρο. (αρ. Ματ 99). | $παρτλιυσονται

α. ΔΕ. τα. Οσοι. των. 111.568..

85. ικιινης και] ικιινης η 88. ο.

- ώρας] τρτοοττι. της ιἔ. 1.ι. 88ο. (8ττ.Πο1.

της.) | στα. ΒΒΔ. 09. 1ττοιικιιυν.

1 στο. και ώρας Ε. Βια. ιιι1 Ματ. οιιρρ.

(αρ. Μαι 288).

89. ουρανιιιν] ...τι ουδε ο υιος 1.31). [οτ.

α.ο.ο.(ε),ῇπ'.Ιι. Βγτ.Ηἱοτ. Λτττι. ν1Σι1ι.

Ιτετι. 158. (? Ματ.) ()τις.Ιιιι. ἰἱἱ. 870.

(ΙΜ. 7889) ποσοι: 111ἰιιο Βοιωτια ο.

ΙΙ". ΐ81'Μ· (9188.) (ροοι μονος ΤΗΝ).

τιμ. Μπι..) | Οοτιιτα. Ε. 1. 88. το!. Οοο.

Οτἰιτοιιιο (νἱι1. ἰτι1'τιι). νους. ρω· 8)·ττ.

Ροι.8ι1·1ο1. Μοιτηι1ι. “ 1τι ιιιι11οιιιιιιιιτι

Ειιι.1τιἱο οοι1ιο11τιικ ιιι1ι11ι.ιιττι αει πετρα

των” ιτιιιιτιι το (Μακάο. οι. αναίτια:

Δι1αττιιιτιιϋ οι Ρἰοτἱἰ οτιοιττρ1ιιτι1ιιιιι Μο

ιιοτι 1ια1›οιιιιιτ αιτεοττριαιτι." Πίσω. τα

1οο.(νἱἱ. 199).

- ποτηρι] ···ιτι1ι1. μου τα. Ε. τω. _τῖ ' στο.

Β1)ΕΔ. 1. 88. 69. (Ειιιι.) εγττ.Ρετ..

ι$ι11ο1. 8ττ.Ηἱοτ. Μοιτιρ1ι. 'Πιερ.

(αρ. Μαι.) Απο. .ΙΕι1τ. Ορια ΙΜ. 111.

8749.

87. ιΞιαπιρ γαρ Β.Βοίι.1)Π. ιι.ττι. Βιιτ.Πο1.

της. Μοττιρ1ι. Οτις. ΙΜ. 111 8759 1

Σι.ισπιρ οι 9. Ε. το!. (Ειιιι.) 8τττ.Ρει.

8ι11ι:1.ικι. Αται. Ι15ι1ι. Οιετιι.588. θα!).

111. 56811.

- οι ἡμεραι ΒΠΠ. τοι. στις. 111. ¦ στο.

αι 69.

-· ιοται] μια. και 9. 1)Π(ΤΕ) το1.

νιι1ε. α.ο.εα!'^ρ'··· 8)·τ.Πο1. .ι`Ει1ι.

Οτιο. ΙΜ. 111. 8759. (ντα. Ειτο. τιτ11. 96).

(στα. Β1.1(Ττ.)Ε1.ῖ. ΙΙατΙ." ...ορια

8ττ.1'ει. Μοττιμ1ι. Απο. οι"... .588.

οτιο.11ι.569-.

88. ὡς ΒΠ(Ττ.)Ε. 88. Οτιο. 111. 581”. Ι

Σιἱισπιρ ς. 1)11(ΤΕ) το!.

- ἡμιραις ιιιιινι·ιις 111). (κια/[Απο. διττ.

1101. (11981.) ¦ 'στα. ικειναις '5. ΠΕ. 1.

88.το1. ΤΙΜΗ. α.ε!".ι|'·,· Μοτττρ1ι. Ατττι.

οτα. το. 569.. απο. Ιιιι. 1198759. (ιν

ταις ψαρας.. .. ταις στα. 5γτ.Ρει.)

- ταις προ 1311. 1. 88. το!. Ειτ.ιι Βιιττ.1?ει.

διΗο1. Μοτο”. Ατττι..ιΕι1ι.1τι ι11ι:1›ιιιιιτιτο

οτι... ΙΜ. 111. | οττι. Ε. από.. 'Πιο1ι.(ιιρ.

Ματ.) στα. 111. (81?.1.) 569-.]οττι. ταις 1).

- γαιιουντις 13.81!. 1. 88. το!. Οτίο. Ιιιτ.

111. ' ρτιιοττι. και ΠΕ. απο. 8)·τ.Ρει.

- εκγαμιζοντις ΠΕ. 1. τι:1. ' γιιιιιιζον

τις 1). 88. ' γαμισκοντες Β.

- τις] οττι. 59. | της 1).

- ημερας] ιιι1ι1. ής 1)...

89. έως] πιω. οι) Δ. 88.

- απαντας ΒΕ. το!. 0τἰη. ἱἱἰ. 8179.' παν

τας 1)11(ιιι τω. οοι1 1,).

- ισται] ωτα. και 9. ΠΕ τα. των..

ι·.εωτιι. 8ιττ.11ι:1. Ατττι. Οτίο. Ιιιι. Μ.

8755. ' οττι. 111). α.Ιι!".ς..Ιι. Β_γτ.Ρει.

Μετττρ1ι. Ι1:ἶι1ι.

84. αοιιοτο.ιιο Μισο οι. 1 88. "τι... οιιιοιττ οι.

86. οο1ιικ μια." οι. | 88. παρισι “Μουν” οι.

Χοο το Μαιο οι.

-

9ο





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧιν. 40.

ιιπισιπιιπ›.

Σ [Χ] Δ.

°ξβ ν οι ε .ο στο ο 8ε παρουσια του υιον του αν ραπου.

40τοτε δύο ἔσονται έν πιιι·οπιπο πιο ιιοπιιπιο. "ΜΒΜ-ι

Τιιπο ιιπο οτππι ιο απτο: οπου

οιιοπιποιιιτ. οι οπου πιουμε.

ιπτ; “ ιιππο πιοιοπιο5 ιο πιοιπ:

απο οιιοπιποιιιτ. οι οπο τοιιπ

ηποιπτ. "Πανω πωπω απο'

ποιο ποεοιιιο απο ιιοτπ ιιοπιιποι

ι·οοιοτ ιιοπιπτπιι ιιι. "ανω

Πιπιι οπιοπι οοιιοιο, ηιιοπιιιιο

οι ποιτοι ποιοι απο"... απο ιιοτο

ιπτνοπιπτιιο οικω. νι;τιιοτοι πο

οι ,

1.88.69. του αγριο· *εὶι· παραλαμβάνεται, καὶΪ ειι· οι‹ρίεται. 41'δυο
οι ν ο ι Α: Ι ιι ι κ ` τ

· Συ. ι7:85. Τ αληθουσαι εν τα μυλερ· μια παραλαμβανεται, και μια

να ο !

8.7 αιρίεται. 49 γρηγορειτε οῦν. ὅτι ουκ οίδατε ποία ημερα||
- | 'ο ν- Ι

η” "89-46 ἔν 6 κυριοι· ὑμῶν ἔρχεται. 48",Βκεινο δὲ γινωσκετε, ὅτι ει

. . . .ρ 'ο ι

ηδει ὁ οικοδεσπότη: ποία Φυλακη ὁ κλεπτηι· έρχεται,

`

εγρηγόρησεν οὶν καὶ οὐκ αν είασεν δδιορυχθηναι|| την

οικίαν αὐτοῦ. “δια τοῦτο καὶ ιιμειι· γίνεσθε ἔτοιμοι·

- ὅτι?) ιού δοκειτε :δρα|| ὁ υιοι· τοῦ ανθρώπου έρχεται.

ξ τ ε .- ισ.. 189 45 Τίι· ἄρα εστὶν ο πιστδι· δουλοι· καὶ Φρο

8 .ο δ

νιμοι·, δν κατέστησε:| ο κύριοι]` ἐπὶ τηι· ι ρικετείαι·||

ο εκ οι Α Σ Α απ

5ο 9αυτου του τδουναι αυτοιι· ν τ ο ν εν και οι;
46 2 ο κ ι ο

Β .Η , η · Κ .σε] μακαριοι· ο δουλοι· εκεινοι· ον ελθιον ο κυριοι· αυ

τοῦ ειιρήσει 3οἱιτιοι· ποιοῦντα.|| 47 οιμην λέγω ι)μῖν
. ` Α Α . ' Α

οτι επι πασιν Τοπ· υπαρχουσιν αυτου καταστησει

"εξ αὐτόν. 48ἐὰν δὲ εἴ 6 κακά· δοῦλοο ἐκεῖνοι· έν ”
ι κ Ε | ο τι ε | Ι! 4.9 Κ -ν ι

48· ° 23:18:39 ω· καρδια αυτου. Χρονιζει * μου ο κυριοι· Η και αρξη·

ται τύπτειν τοῦι· συνδούλουι· ' αὐτοῦ,|| 8ἐσθίη δὲ

πε κ ι ιι κ να θ ι πω ιν ι ι α

και πινη, μετα των με υοντων, .ηξει ο κυριοι· του
| τ ν 9

δουλου εκεινου εν

γινιιισκει, 51
Τ .ο

Που

40. δυο εαονται 1)ΠΣ. το!. οιιο.τ..ι.πι.οιοι.

ι ισονται δυο Β. 8. (οι. Σπο. ...οι 84).

- οι ου' τρτοοιπ. ὁ Με π. Β. το!. ι στο.

ΒΒΠΣ(Δ Η). 1. 88. 87ττ. πι νιιι. (Μπι

Η ιο 22 ιοοο).

41. μυλιμ ΒΙΙ(ιιι πιο. οοροι.)ΣΔ. 88. τοπικ

δ”. (καποιου. ι :μυλιιινι 9@που

-_ .οι επ.] πιω. δυο "τι κλιινης μειας°

εις παραλαμβανεται και εις αοιεται 1).

69. νομου. α.ο.ο:|.|ι. που. Οτιο.

Ια!. ιιι. 8762. (Ηιί. 7882.) (αδ πιο. ο...

Μι ε. ιο ιοο. οπιπο κι. Μπρνο) στο.

μια: οπο. ..ο (ο Σπο. πιο. 84). | ποπ

Μι πιο. @22.

42. ήμερα Β1)ΠΔ. Ι. 88. 69._/.#). οποιοι.

Βγτ.Βιετ. Ιτετι. 278. Πι!. 780. ι :ώρα

ς. Σ. το!. (Σοιι.) $γτ.Ροι. Μειοριι.

Ατπι. στη). ΙΜ. ιιι. 876.. (ποιο οπι απο

οι.. ο. (Ποιο ππι ιοιορπο του. ήμερα

και ώρα Βια. ιο Ρε. 4812).

ε ε Ο ο δ ο κ ι τι

'Π Ου προσ ΟΚ9. και ΕΡ

οπο οι ποπ οιοοτοι ρωωπι ο..

ιππιπ οποιο. 8. ιιιοο οι νοκ οποιο

ιιοτοιι, ποιο. απο ποοοιιιο ιιοτο

που: ιιοιπιπιο νοπιπτπο πει.

“ανω @πιο οπιπο ου απο..

ιιοτνπιι οι ρτπιιοπο. οποιο οοπ

ειιιπιι ιιοιπιππο ειιπ8 οπιπο οι

τιιιιιπιπ οποιο. πι ιιοι πιο ι:ιιιιιιπ

ιο ιοιπροτο? ω “πω Βοοιπε πιο

οπιπο ηιιοπι οπιπ τιποτα ο...

ιπιππε οιιιο ιπνοποτιι πιο (ποιου

ιοιιι. '7 Διποπ ιιιοο που απο·

ιιιιιιπ οπροτ οιππιπ που.. οπο

οοποιιιποι οππι. "αι-ω κι

οπι.οιπ ιιικοτιι πιπιπιι ποιου! Πιο

ιο οοτιιο οπο. Μοτοπι που ο...

ιιιιππο πιοπο νοοιτο, "' οι: οοο

ροτιι ποτοπιοτο ο0τιτ›οτιιο8 οποιο

πιοπιιποοι οιιιοιο οι. πιο. οπιπ

οποιοι ω τοπιοι ιιοτπιππο ...το

ιιιιπ.ι ιο πιο απο ποπ οποιοι οι

ιιοτο απο ιεποτιιι, Μοι οποιοι

καὶ διχοτομήσει αυτόν, καὶ τὸ μερα·

Χ_____________

48. διορυχθηναι 1)Π(ΤΕ)Σ. 1. 88. (δωρα.

Η. οι ιιιι. ιοο. 72 _ιπιιιοιο "απο ΤΠ.)

|:ιδιορυγηναι €. Β..Βίο. τοι. (διοργῆναι

οἰο ιπ οοιι. του. οοπ. Β.)

- την οικιαν] τον οικον Σ.

- αυτου Βάι. Μοτο!. ι ἱαυτου Π. 88.

44. που δοκειτε ώρα Β1)Π. νπια. Μοπιριι.

(ο. οι. 1387.) ι : ώρα ου δοκιιτε €.

88. το!. .πιο $γττ..Ροι.8ιΠοι. Απο.

.2Βιιι. | η οφ. η ου δοκ. Σ. ι η όροι ου

γινι.ιακετε ι. ι ποοοιι.ιο απο Ιιοτο Τα.

...ι.ερι-ι-υ.ιι.ι. πιο. 1022”. απο οπιιι.οιιιο

ποπ προτοιιι Οποιοι. ιιι. 577,.

45. αρα ΒΣ. το!. (Μπι Η.) 8)·τ.Ποι.ιπα.

στ. Ιτετι. 268. Ευ... Ρ.Ε. 875..ιγαρ ι).

Οτιο. [οι. ιιι. 878

48. καιρῳ] πιο. αυτων Η Τα?)

46. ουτως ποιουντα 13013111.. ι. 88. 62.

(Σοιι..) απο. Ποπ. 262. να. 1029..

ιιιτοιουντα ούτως €. πιο. τα): 8)ιττ.

οποιοι. Απο. Οτι!). ΙΜ. ιιι. 8802.

(πιο. Σπο. οι. 48.)

47. αυτου] ποιο τοις υπαρχουσιν Κ.

48. μου ι κυριοι· Βουιιι.. 88. στο). ι. Η..

ι :ο κυριος μου €. ι. τοι. (για. Σιιο.

το. 4.5.) Η πιο. ·ιιλθειν τε... ΟΠΠ. τοι.

οτι... Λι!. ιιι. 860°.| στο. Β. 88. Νοιπιιιι.

'Πιερ. (οι). Μπι.) Ποπ. 262. ' ιρχεοθαι

ι. οτι.. ι. 186. (τοι. Σιιο.)

49. αρξηται] αρξεται 69.) πιο. λιγειν πιο

Β..

- Μινι). αυτου ΒΟΠΙΠ.. Ι.88. 69. Σπα.

87ττ.Ροι.8ιΗοι.Μοπιμιι. του.. (οτι. Μπι.)

Απο. .ιΕιιι. | 'Οτο. αυτου €. ΔΕ. τοι.

 

48. δε] οιο. Β..

- γινωακετι] οτο. Δ..

- φυλακη [ΠΠΣ τοι. 8τττ.Ρει.8:ΠοΙ.

Τικ!» (πρ. Μπι.) Απο. Οι·ἰυ. Ιιιι. ιιι.

877.. Βιι.τ.ιτι Ρ8.8882. ι ώρα 88. 89.

(ιιι. Σπα. Βγτ.Ηιοτ. Μοιπρο. του..

-_ ουκ αν] στο. αν Β. 88.

- ηαιτεν Β.

- κατιατηοιν] καταστησει Μ.

- ο κυριος] μου. αυτου €.ΔΒ.τοι.νπι8.

Μπρομ. Βυττ.Ρει.8ιΗοι. Μπομπ.

Απο. που. Οτιο. ΙΜ. ιιι. 878.. | στο.

Β.Βοίι.ΠΠΣ. 1.88. Πιτ. α.ο.υ".|ι.ιιι. Ικα.

268. Οτιο. ΙΜ. ιιι. 878'.

- οικετιιαο ποιο. 88.] οικω; 69.) :θε

ρα·κιιας €. 1). τοι.

- αυτου] ἱαυτου Ο. (Μπι Η.)

- του] στο. το.

- δοῦναι 13013ΙΠ.Δ. 1.88. 89. Π. ] ιδι

δοναι ε. Β. τοι.

- ειιθιη....πινη Β(Η)ΠΣΔ. ι. 1551”.

(Σοιι.) 8γττ.Γοι.8.Ποι. Μοιπριι. Απο.

28:81. ι εαθιο....πινιι 88. Μ. ' ευθειι..

·ιτινιι 69. .ιι`.Π.Κ.”εοθιιιν....πινειν €.

(0 πινην). α. (οι. .Ιτοιι.262? ο Σπο.)

πο. Σπο. 4.5.

- δε ΒΙ)Σ. το!. Σοιι. 5γι·.Ποι. ' τι 0.

48. γιατροι οι. ι 45. ιπροτ ιι. | 46. οιιιο οιιι.

τινι.. ι 49. οιιτιοιπο οι.

86





. ΣΧΕΤ. 1ο. ΚΑΤΑ ΜΑΘθΑιοΝ.

  

ι.
Ϊ'. . . .ι. . . Α - · - -
. .'%ἔ°Βι'= ω αυτου μετα των υποκριτων θήσει· ἐκει ἔσται ὁ κλαυ

θμοι· καὶ ὁ βρυγμοι· τῶν οδόντων.

Καπ Μουτ · τι' · ι · ~
91 - ι λ , οτε |ομοιω ήησ·εται η βασιλεια των ουρα

" νων δεκα ἑπαΙρἔενοιο, αιτινει` 'λαβουιται|| ται· λαμπαδατ

ἱ'ἔπ εαυτων εξηλθον εκ 8υπαντησ·ιν τοῦ νυμςὐίου.

η.. Ή 2πέντε δὲ * ἐξ αὐτῶν ·ιἶο·αν'| * μωραί καὶ πέντε Φρό

8 " Ι

νιμοι·|| 8αὶ σταρ" μωραὶ λαβουσαι ται· λαμπαδατ

8αὐτῶν,|| ουκ ἔλαβον μή, ἑαυτῶν ἔλαιον· Διά. δὲ

Ι Σ|λ Σ|λ Ώ απ , | , ` σα

Φρονιμοι ε αβον ε αιον εν τσιπ α·γγειοιι· μετα των

τ ο οι 5 .

λαμπαδων αυτων. χρονίζοντοτ δὲ του νυμφίου ἐνύ·

σταξαν παο·αι καὶ ἔκάθευδον. 6 μέση; δε νυκτοτ

` | ,18 Χ ε , η 6 8 | ι

κραυγη ·)ιε·νονεν, ου ο νυμφιοτ, εξερχειτθε ειιι

, | . να | Α

απαντησω αυτου. 7τοτε η·)ιέρθησαν παο·αι αἱ παρ

θἔνοι έκειναι, καὶ ἐκόσμησαν ται` λαμπάδατ 3ἔαυτῶν'|.

8 ο δι κ ο τ 8 9 Μ τ ε .η ,

αι ε μωραι ταιι· Φρονιμοιι· ειπαν, Δοτε ημιν εκ
ε·- ν τ 8 σε ετ ι ν ε ι·

του ελαιου υμων, οτι αι λαμπαδετ ημων ο·βέννυνται.

9 ο |θ δκ σ ! τ τ ο ο

απεκρι ηιταν ε αι Φρονιμοι λε·)ιουσαι, Μη ποτε · ου
`Ι| , Ι Ε επ ` ο 4- | + Α `

μη αρκεο-η ημιν και υμιν· πορευειτθε μαλλον προτ
` να απ

του; πωλουνται·, καὶ αγοράσατε ἑαυταιι·.- 10 απερ

· χαμένων δε αὐτῶν αγοράσω, ηλθεν ὁ νυμφίοο, καὶ αἱ

έ·

επιπ, ρπτιετπαπο εἰπε ροπει απο

πυροετιιιε: ΝΙΚ: οτα. πιει” ει

"πιω ι1επιἰυ.ιπ.

' θα· "Μ 'Πωσ εἰιπἰΙο επι τος

πιιπι α.ιιι!οτπιπ @παπι νἰι·εἱπἰ

Βια, παπα απιπρἰεπιιιε “πορεια”

απο: οειἰοτππι οΙ›νἰαιπ προοεο οι.

εροπεο.ο. ΗΩιιἱπι:μια ποιοι:: ια

οἱιι ετππι ίιιιιιαα. οι αιιἰπαιιο

Ρται!επιοε: πιο αιιἱπηπο Βι

ιοπο ιιι:οοριἰε ΙαιπριιιΠοιιε ποπ

επιπεοτυπι οιιιιιιπ καιω, .ριπ

ιἱοπιεε νοτο οα:οροτιιπι οΙοοπι

ιπ νικώ ειπε παπι Ιυ.ιπραιΠουε.

8 Μοτοπι ποιοιπ ίιιι:ἰοπιο εποπιιο

αοππιιονοτιιπι οπιποε οι σοι·

τπιει·ιιπι. ° ΜΜΜ ιιιιιοιπ παπα

‹:Ιαπιοτ Μπι” επι, Ευα: εποπ

επε νοπἰι. Μάιο ουνιιιιπ οι

7 Τοπο ειιττωιοτιιπι οιπποε νιτ

@που Μαι: οι οι·πιινοταπι Ιππι

ριιιΙοε εποε. ..Παω ιιιιιαπι εο

ρἱεπιἱΙ.ιπε αυιετυπι, Βιιια ποοιε

πε Μαιο "απο ποιο. Ιοιπραιὶεο

ποειι·ιιιι α:ειιπαππιπτ. Ο Βαρσο

ι1ετιιπι ρτικΙοπιαε αιοεπιιιε, Νο

Μπι: ποπ ΜΜΜ" ποΙ›ἰε οι πιο.

Με. ια: μπακ ιιιΙ "πάπια ει

ειπἰιο να” '° Ποπ: οιιιεπι

ἰτοπι πακετο. νοπἰι προπεπε, οι

οιι" μαπα: οιιιιιι ιπιπινοτιιπι

 

8. αἱ γαρ που. 88. Μειωσα. | αι ουν 1).

Γ. ' οι δε Ζ. απο..) απο.. αει Ι.ιιιι.

ειιιιιοο πωπω Ρ.) Ι :αιωνα 9. Χ.

τα (8)·ι·.Ηι:Ι.) ‹λαβ. δε αι μωρ. Ι.

και αι ε)°1°.1:'ει. αἱ. Μπι.)

- αυτων παπι. 38.69. ΒοΗΧΜυν.

Μπλα. | οπι. Ι.. νιιΙε. πινω-ει. ΑΜ.

) .τεαυτων €. Ζ(οινω.) Η. δε.

- μεθ'] μετ' Ζ.

- εαυτων] αυτων Δ.

- ελαιον] πιω. εν τοις αγγειοις αυτων

1). απο
4. αγγειοις] μια. αυτων €. ΩΧ. το!.

(Μαι.) 8)·τ.Ηι:Ι. Μεπιρπ. πιο.. | οπι.

13001221." 1. @κι 88). Ροτ. ο. @τα

Για Ατιπ.

- μετα των λαμπαδων αυτων] 0111. Σ..

- αυτων ΠΙ.. Ι. 83. το!. (ἐαυτων Β.)

ο.ο.Ιι. το!. ' οπι. ΟΖ. (μια.) [ΒΚ]

5.- [” ίιιιιιιιε οΜοτιποετο.πι" ΜΜΕ]

6. γεγονεν] εγενετο Β.

- νυ).ιφιος] μια. ερχεται ε. ΟΚ. Ι. και.

. 1. 88. 8_γι·.Ρει. 22ο.. [απο. Μεπ:ιρπ.

. .Ατπι.] (νἱι1.Ι.ιιιι.)

Η. θηοει στη. ἰ. Η.. ' απιο μετα 1). Μια.

(Μπι α). Η". 189..

1. |αυτων Β.Βιιυ.ΠΕ.Παυτων ς. ΟΠΧ.

το!. Οτία. ἱἱἱ. 824.. (πα αυτων νετ. 8.

οπι. Ρ).

- απαντησα Β.ΒιΙυ.ο. Ι. ¦ :απαντησω

ς. ΠΙ.. 88. το!. (π.!. 2).

.- του νυμοιου] τω νυμαιω Ο. " πιω. και

- της νυμφης ΒΧ.. Ι.. Ι..ιιιι. 8)ιτι·.Ρει.

ΒΙΒΗ.. Αππ. οπι.. ΙΜ. ἱἱἱ. 880'.'()οπ

πα, ΒΟΖΙ.. 88.τοι. Μειπρπ. Τπου.(πρ. '

Μπι.) ιΕΠ.ι. “ Βρακα: ποπ ἱιι οπιπἰοπε

ααοιπρἱιιι·ὶοπε ἰπνεπἱιπτ ποιπἱπαιὶπι ἰπ

ΔΙεποπατὶπο." 8)·ι·.Ηι:Ι.ιπα.

2. ττεντε Η] 'πασα. αι Ζ.

- εξ αυτων ηιταν παταω.. Ι. Σπιτι..

Απο. (Βάι.) Οτἰ9.ΙΜ.ἱἰἱ.88θ'. (Μπι

α. π.!!".8τττ.) | ζησαν εξ αυτων 9.

Χ. Με. το!. (Μεπιρπ.)

·- μωραι.. .φρονιμοι Β.Βι:|ι.01)ΖΕ. 1. 83.

(Σκι.) δει-.Βίοι Μοιπρπ. ΑΜ. Με.

Οτἰ9. Ια!. ἱἱἱ. 880'. :, φρονιμοι. . . . μω

ραι <:τ.Χ. Το. τ. 8νττ.Ρει.8ι Πο!.

Απο.

ΖΣ. Μοαιρπ. ΤΙιεο.(πρ. Μπι..) (Μπι

 

- και πεντε Β002Ι.(Βιι.) Ι. 83. Κ. ¦ 83)
και οι πεντε (8ι.8)ΧΔ.69.ΕΗΜ.ΠΒενε. ·- εξερχεοθε] εγειρεαθε Ι. υιό-ι. (εξερχε- ·

[ αι δι πιντε 0. (Μια Ειπα μωροι Η). ται 1)..)

 

6. απαντηαιν ΑΒΒΖ(ιιἰο.) 1. το. ' αυν

αντηαιν Ο. (Η. 83).

- αυτου ΑΠΕ. το!. ι οπι. Β. ' αυτοι Ο.

Σα". Οι. Ζ. 88).

7. εκειναι οτι... ΙΜ. ἱἱἱ. 881€. ' 0111. |).

- ἔαυτων ΑΒΖΙ..| :αυτων €. 011. Ι.

το!. Οι. 88).

Β. ειπαν Β(:Ε. 88. ¦ :απου επ. Α1)Ζ. το!.

-- ημιν] πιω. ελαιον Λ.

-- ..η οπι. Δ.

·- ημων Α130·13Ζ. τοι. | υμων (ΡΕΙ):

- οβεννυνται | ζβεν. Ι). | αβιννυται Η.

9. ου μη Β(Η)ΧΔ. Ι. ΠοΗΜιευν.:ουκ π. ΛΖΙ.. 83(εἰι·) 69.'.

- αριι·ιαπ] αρκεαει 1.). :κι

- πορευεαθε] Τπιω. δε έ. (ΣΕΚ. το.

η”. Β)·π.(Γει.)διΗι:Ι. ΜοιπρΙι.(Ψ.) 1

στα. ΑπυΔιιοπεν. (Σπιτι.) Μειπριι.

(δουν.) ΑΜ. πιο.. 0η9.1"ι.π.2οι··.

ἱἱἱ. 881.).

- α ο αοατε α ο ασεπ Ι.
μια. θεοι" Ψ.) 5νττ.Ρει.διΗι:Ι. Ατιπ. . - ὶἔυ:·"ς] 3υη:ςρμ

Επι-ι· ΟΓἱ9· 1,". Μ°88ιΜ· ' (ΠΠ' 130.!) ι 10. απερχομενων δε αυτων απο". ἱἱἱ.

88μ. ¦ εως υπαγουοιν 1).

- αἱ] οπι. Ι... 09.

-----

8. εαι.ιπαπιιπιαι·. οι.

97
Ο





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. :αν 11

ΑΒ((1)1112).

1'.ΣΔ.

188.09.

ε:ι·οιιιιιιουτ.

.12

Ξ' Ή

'1.ιι.ισ:ιι-η. β

το ο στ Ο ι Α 9 1 Ι `

ετοιμοι εισηλθον μετ αυτου ει: του: γαμου:, και
ο ι 0 | 11 ιν 1 Μ ` τ

εκλεισθη η θυρα. υστερον δε ερχονται [και] αι

` | | Ι Ι ιν

λοιπαι πα θενοι λε ουσαι Κυ ιε κυ ιε ανοι ον
, ρ ι

κ .- Ί 12 ‹ ` ο ` 'ο' 0 Χ | ο Α 8

ημιν. ο δε αποκριθει: ειπεν, Αμην λεγω υμιν, ουκ

” 13Γρηγορεῖτε ουν, ὅτι ουκ οίδατε την ἡμέρανοἶδα ὑμα:.
1 1, + ' '' λ Χ θ : δ Α

την ωραν . ωσπερ γαρ αν ρωπσ: απο ημων

ο κ 1 ι τ τ ` κ ο ο 1

- εκαλεσεν του: ιδιου: δουλου: και παρεδωκεν αυτοι: τα

ι

5α

17. δισκάκια· [καὶ]

0., Ο κ ο

υπαρχοντα αυτου·

Α 15 ` θ ι .ν τ κ

και ερ μεν εδωκεν πεντε ταλαντα,

Ο κ τ Ο κ .ο τ κ κ κ ο ν τ `

οι δε δυο, ω δε εν, εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν· και
ο ι .ο τ 16 ` ι ‹ 1 τ 6 Ι

απεδημησεν ευθεω:. πορευθει: [δε] ο τα πεντε τα·

` Ο | ' . - ` 8 ' | δ ΙΙ

λαντα λαβων ειργασατο εν αυτοι:, και εκερ ησεν
.ν | Ο Ι ` 0 ` | Π Ι .ιναλλα πεντε1. Η ωσαυτω: και σ τα δυο εκερδησεν1 αλλα

, ι ` ` λ ` Ο ` Π' ` ΙΙ `

δυο. 18ο δε το εν λαβων απελθων ωρυξεν 8γην και
*Μ ΙΙ ` ο ι πιο κ ι α- 19 Κ δ`

εκρυψεν το αργυριον του κυριου αυτου. μετα ε

` Ι ΙΙ . 1 | 08 | ' Ι

8πολυν χρονον ερχεται ο κυριο: των δουλων εκεινων,

` Ι 1· Ι , ο Α ΙΙ 20 ` 1 Ο

και συναιρει · λογου μετ αυτων. και προσελθων ο

` | | ` | .ν | |

τα πεντε ταλαντα λαβων προσηνεγκεν αλλα πεντε τα·

| | | | Ι |

λαντα λεγων, κυριε, πεντε ταλαντα μοι παρεδωκα:·
· ..Ι | | Β | . κ -

ιδε αλλα πεντε [ταλαντα] εκερδησα1. 21 εφη1 αυτω

κ Ι 1 α ·: οι 1 1 ` Ι 1 ` 1 |

ο κυριο: αυτου, Ευ δουλε αγαθε και πιστε, επι ολιγα

σιιιιι σο "1 Μιτου”. οι σ1ιιυια

σει 1ιιιιυιι. Η Νει:1σωπισ [καιω]

νωι1ιιιιι οι τσ1ἱσυιισ ν1τι:1ιισε :11

σωιισο. 1)σιιιιιισ ι1οπι1ιιο. αρω·1

ιισ1)1ε. "Λι 111σ ι·οερσιιι1ωισ

Μι, Λπιωι ι11οσ νσ1ι1ε. ιισιωσ

του. "ν1ε11ιιισ 1ιιιιιυε, σιι1ο.

ιισιο1ι1ο ‹11ωιι ιιωτιυσ 1ισι·ιιιιι.

“Πανω 81οιιι ωι1ιιι 1ιστιισ σε

τοετο ρι·σ11ωεσωιιι νσωινιι εω·νου

ευοο οι ιται11ι11ι. 1111ο 1ισιιιι ουσ.

11111111) οι υιι1 δω11ι ηυ1ιισυσ

ιιι1ωιιιι. ιι111 ιιιιιωιι δυο. υ111

νστσ υιιιιιιι. υιι1ωι1‹ιιισ κουκι

διιιιι στορι·1ο.ιιι ν1ι·ιυιωιι. οι

ρι·σ1οσιυιι σει ιιιιιι1ιιι. "1 ΑΜΠ.

ιιυισιιι ηιι1 ‹ιυ1ιιιιιισ ιιι1σιιιιι οι:

σσρω·ιιι. οι σι›οι·ιιιιικ σει 111 ου:

οι 1ιιω·ο.ιυσ σει. ο11ιι σιι1ιιηιισ.

"51ι·ιι111ιω· ιιιι1 ι1υσ οοσωιω·ιιι

1ιιω·αιιιιι σει ιι11ο. ι1ιισ. "1 (1υ1

ιιιιιωιι υιιυπι οσσσρω·ιιι, 11111808

ίσου 1ιι “πιο οι ιιυοσσιιι11ι ρο

σιιιι1ο.ιιι ι1σπι1ιι1 ου1. 1' Ρσει

ιιιυ1ι.ιιιιι νω·σ ιωιιρσι·1ο νωι1ι

δσιιι1ιιιιιι εω·νσι·υιιι 111στι.ιιιι οι

μου" ι·οι1οιιω·ιι συιιι ο1ι. 1" 11ι

ιισσω1ωιιι συ1 συ1ιιουο ιιι1ωιια

Μπορει" σριιι11ι ιι11ιι ιιιι1ιιιιιισ

ια1ωιιιι.. ι11σωιο. 1)σπι1τισ, ιιιι1ιι

ουσ ιιι1ωιιιι πι11ι1 ιι·ιιι11ι11ει1. οι

οι:σσ ο11ιι συ1ιισυσ ιιιιροτ1ιιστιι

ιυιι ειπα. Η Λ1ι 1111 δοπι1ιιιιι

ο1ιιο, 11υΒο 1ιοιιο οω·ι·σ οι 11‹1σ11ε.

 

10. έτοιμοι] ἱτσιμαι Α.

11. ερχονται (Μι.) 1 ηλθον 1). σώ

- και αἱ @0. ι·σ1. νυ18. #]·.·ς1·δ· 87τι·.

Ριιι.8ι11ι:1. Αι·ιιι. Οτἰς. ΙΜ. 88". 1

σιιι. και 1)2111. δ.ι:./.Ιι. Μιιιιιρ1ι. 11·.1ι1ι.

12. αμην λεγω υμιν] σαι. 1.

13. την ιδραν] .1.111 εν ή δ υ1ος του αν·

θριιιπου ερχεται 9. Ο'. 1.ιιισιι.τοσ.ιιι8.

89. 11. ι·ο1. Βγι.1:11οι·.ιιις. κειιιοΙ.1οιιι. ΑΒ

Ο.1)1.ΧΔ. 1.. 118. Βου. 8γιτ.Ρει.8ι1·1σ1.

Βγι·.111οτ.ικι. Με. 11ωυρ1ι. του.. (πιο.

Μαι.) Ατιιι. Ξι1ι. Βια. 1ιι Ρο. 452..

(οι τω.)

14. γαρ Βια. '1'1ιοσιι1ι. αρ. Μιά. 154.. 1 σιιι.

1). Απο. Οτἰο.111. 68111.

_ ανθρωπος] 8111 τις (11101 (αρ.1νιιιι.)

Αι·ιιι

- ιδιους δουλους] δουλ. ιδ. Δ..

-- αυτου Οτ19.111. 1 αυτων Α.

Η. 1ν] ἱνα1)(1ιι τσι. 14 στο πεντε οι δυο

1) 1ιο1›οι 1 οι [1 οι ιι1σ ιιιερο).

- ιδιαν δυναμιν] δυναμιν αυτου 1).

-. 15. ιυθιιιις . παρ. δι ΑΟ1)1.Χ.το1. νυ18.

ο'. 8)·τι.Ροι.8ι11σ1. (111ωιιρ1ι.) Οτἰς.

ΙΜ. 111. 8811.. 1 ευθ. πορ. 11. 147118'. (οι

οσιιι1ιιυσπ1.) 1 ιυθ. δε πορ. 1(ε1σ). οφ

16. και εκερδηαιν Α(ιιιου. Μπιουτ.. 1.

88. 69. (Ευα.) @τι Ροι.8ι1:1ο1.ιιι8.

11ι1οαιρ1ι. Αι·ιιι. .Ει1ι. Οτ1η. Ι1ιι. 111. 8881.

11και ιποιηοιν ε... Α.. τω. 8γι·.11σ1.

ιιιι. (σοι. Μι.) 1 κι1ι1. ιν αυτοις Χ.

-- πεντε] 1·ο.ι1:1.ταλαντα ς. Α(11)Χ. ι·σ1.

11 8γι·.1·1σ1. 21ι.1ι. Οτἰο. Ιιιι. 888.] σαι.

Β.Βο1ι.ΒΙο.1.. 1. 118. (Βου.) 8_γι·.1.)ιιι.

8γι·.Η1ω·. Μοιορ1ι. '1'1ιο1ι. (αρ. Μπι..)

Αι·ιιι.

17. ι1ιααυτιιις] ο.ι1ι1. δι Α. | ι1μοιως Β.

- και. δ 1113011). 1. το. νυ18.01. α.ο.|ζ

17"·ω·ο'.1ι. ι·ο1. 1 σιιι. και (1.1.. 83. Λικ.

1.93.

- δυο] ουδ. ταλαντα λαβι.ιν 1). ο. πιο.

1 οδο. λαβιον (Μια.) (Μοαιρ1ι.) οτί!).

ΙΜ. 111. 888.. 1 που 1ιιι1›ωιι ΑΙΚ). τω.

8γι·ι·.11ει.8ι11ι:1. Απο.

- ικερδηαιν] ·1·αι1ε1.και αυτος-€. ΔΟΣ.

1. ι·ο1. λ. Βγι·.1·1σ1. 1 ρι·ιισιιι. οσα. 1). 1

στο. 1101. 83. (Ευα.) 8_νι·.Ριιι. Μωιιρ1ι.

'1.11ισ1ι.(υρ. Μια.) Αι·ιιι. .81:01. 0,19. ΙΜ.

111. 888.. (ιιι1ι1. 1ιι ο1ο α.ο.οπ·δ·)

. 18.ἱν] πιω. ταλαντον Α. 111111.. (Ωω.

1Ϊιι1ε.) 1 Οσιιιι·ιι.. σας. Ιιιι. 111.

-- απιλθων νιι18./ζ1ι. 1 σαι. 1). (Επι.)

!,.1ι. 8)·ι·.1:11στ. (πυρ. δι ιυθ. Απο. οι 1 - γην Β(Ο.)1.. 811.111'. Ατιιι. Ζ·.1ι1ι. (την

"Μι ιιιιι1αι Βάι.)

-· ιιιηιααατο] ηργααατο 1)1.. 60.

·- εν] "Η 1.

] γην Ο..) 1 :εν τη γη €. 1101031. "21.

Λικ. @τι 1%ι.8ι1·1ι:1. ν1ι1. νετ. 25. (111 ισι·- _

πιω 1..ιι1ι.)

18.εκρυψιν Α111.11)1.. 1111. 1 .:απεκρυψιν

9. Χ. ι·σ1.

19. πολυν χρονον 1.101)1.. 1. 1111. 119. Ο.

Βου. Αι·ιιι. 0ι·19.111.63111. 0119. ΙΜ. 111.

88411. 1 Σχρονυν πολυν έ. ΑΧ. τσ1.

- λογον μετ. αυτων 110011. 1.311. (ΜΒ.)

Μοιιιρ1ι. Απο. Ι.1.181ι. 1 1μιτ'αυτ.λογ.

9. ΑΧ. ι·ο1. η·1. $γι·ι·.1.1ιι.8ι11ι:1. Οτι!).

111. 811111.

20. και προαελθων] προι"λθ. δε Α.

Μσιιηι1ι. 1 (ΜΜΜ. Οι·1η. ΙΜ. 111. 8111..

- ταλαντα 211] στο. Α. 11. 8γι·.Ριι. 21111.

- παριδωκας] διδιιικας 1. και ε)·ι·ι·.

Γιιι.(δι11ι:1.ιιιι;.) Λι·πι. 211ι1ι. 1 Οσιιιι·:ι,

δγι·.1:1σ1.ικι. ι·ι:1. Οτίο. ΙΜ. 111.

- ιδε] εἰ δἐ 1111: Η.

-- ταλαντα (ρσει '1ιῖι αλλα πίνω) ΑΒ

011). ι·σ1. Βγι.11σ1. Μωιηι1ι. Αι·ιιι. Οτ1η.

ΙΜ. 111. 8841. 1 σιιι. 1.1.1.. 1.ιιιι.. 8γι·.1)ει.

.ΙΕΕ11. 01-19. Ια!. 111. 884..

- ικερδηαα #1.9'.1ιπικιρδηοα 1).(1.ιιιι.)

ΔΗΜ. Οτίο. ΙΜ. 111. 884.. 'ΜΜΜ. ιπ.

αυτοις ιε. ΛΟΧ. ..1. 8]1'1'.Ρι11.&.1101.

(ιν αυτοις 110.) 1 0111. 11111.. 1111. Μια.

Μωιιρ1ι. Λι·ιιι. ν11ι1ι.

21. εφη] 181111. δι τ. ΑΧ. το1. 8)·ι·.11ι:1.

11. :στο Οια. Λικ. 1 11. ο1ιιι111ιοτ οι (1. 1 18. 1ιι

“παπι οι. 1 ιο. ιτ..ιιιι.1ιιιιι ι.ιιι1ιι 01:00 οι. 1

21. 28. κοπο Μαιο οι.
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οι”. το. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

ιἶτ πιστότ, ἐπὶ πολλῶν σε καταστησω· εἴσελθε άι· την

` -- ι ο

χαραν του κυριου σου. '2 προσελι9δον δε καὶ ὁ τα δύο
τ ο ν ι

ταλαντα* ειπεν, Κυριε, δυο τάλαντα μοι παρέδωκαι··

ιτπἱιι ευρω· τοπια. Μπι! απο...

εαροτ τπιι!ιπι.ο οοποιἰιιιππι: 1τιιτπ

ἰπ Επιιι!ἰι.ιπι ι!οπιἰπἱ ιιιἰ. 'Ω .ιο

οοεπιι πιιιοπι οι ου! ι!ιιο ιιι!οπιπ

ποοορετπι οι πἰι. 1)οτπιπο. απο

 

.2. προσελθιον] παρελθιιιν 1.

- δε] οπι. Β.Βι|υ.

- και] οπι. 1.!. Μοπιιι!ι. διά".

- ειπεν] Νιτποιπ. λαβιιιν 'π. 1). το!.

Σπιι. (νικ 22, 28 οπι. α.) Μοπη;ι!ι. Ατπι.

Μ. Οι·ἰο. Ιιιι. Η!. 884.. 'οπι. ΔΒΟΣΔ.

1. πο. 59. 8)·ττ.Ρει.ιιιΒο!.

- παρεδινκας] .κος 1).

- ιδε] ιδου 1).

- ταλαντα ιι!ι.] οταν. Σπιι. (οκ._Απ'.)

8_γτ.Ριι. Μοπιριι. 0τἰο. Ιτιι.11ι.884..

- εκερδηαα] τπι1ι!. επ' αυτοις ο. ΑΟΚ.

το!. 8]·ττ.Ριιι.8ι1!ο!.!οτπ.Β!)!.. 38. Σπιι.

Μοπιμ!ι. Λτπι. τ`Ει!:ι. Οι·ἰο. ΙΜ. 111. 88.".

(επικερδησα 1)).

23. ευ] ιυγι Λ. οι νὶι!. Σπα.. οπι. Ια!.

Η!. 884'.

- επι] επι (ι. ο. επει) ιπ' 1). Σπα. Μπι.

θα!). ΙΜ.

25. απελθιιιν] απηλθον και 1). Σπα. .ΔἱΙ.11.

ιδε] ειδαν 1.).

28. πονηρι δουλε @οπι. 317. Οι·ἰο. ιν.

468 Με. 0ι·ίο. ΙΜ. 885'.| δουλε πονηρε

Λ. Σπιι. (ποιιιιππι ποτνο πιπ!ο ο.) οτι!).

οι. ἰν. που. Δι): ποπ.

- ότι] δ 59.

27. σε ουν ποπ. 83. 8ττ.Βο!. [π.!. 8".

1,814 1 2 ουν σε €. Α.1).το!. ΣΔΕ!. Μοπιιι!ι.

Οτι'9.Ιτιι. Η!. 885'. (οιπ. ουν Ατιπ. οτι...

ιν. 46.3 ποι.)

-· το αργυριον Οτίο. Η!. 295.. ιν. 468

Μι. θείο. ΙΙΙ!. 11. 1755. 6692. 6?44. 111.

1155. 885'. ' τα αργυρια Β.Βι|ν.Βἰο.

(8)ιτ.11ο!. ριιτιοιιι. τι!. που.)

- ελθιυν εγω] εγω ελθιιιν Λ. _πι.9..Ιι.

Οι·ἰο. 11!. 299. Οι·ἰο. ΙΜ. Η. 1755. 8695.

- αν] ππιο εγω εκομιο. Σ.

-- τοκοι] πτποπι. του Δ.

π=- ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα έκέρδησα*. 28 ἔφη αὐτῷ δ κύριοι ω°Μ"ωωΜΜΜ·ΡΨ "Μ

, .. Β... 8 __λ , θ( ` , , ` , | ... , ι!ιιο!ιιοτπιιιε ποιο. "Απι!!ιι!ο

` ΐ αυτου, υ ου Ε 417€!. 5 και πιστε, επι ολιγα 775' πιο-τοπ, πιιππο ειπε, @πιο !›οπο ποτι·ο οι

;:;,Ξ? ' ` " Ι ι Α 11
,

. . '

.297- επι πολλων σε καταστησω· εἴσελθε επ· την χαραμ Του 3::::$ζιριζα::π$$

5 Ι 2» ` . . . . . .

κυριου σου. προσελθων δε καὶ ὁ τὸ ἔν ταλαντον εὶλη·· !ξ"ΒέΒέ:"8:Βπ. ` ,- | Α . 1

Φωτ ειπεν, Κυριε, έγνων σε ὅτι σκληρά εἰ ἄνθρωποι· "των ΜΜΜ_ΜΜΜ Με.

41,ξ 6 ν .ι . ο ( | ,ο , !)οτπιπο. ποιο ιιιιιπ 1ιοτπο αυτου

έξω εριζων οπου ουκ εσπειραο, και συναγων οθεν ου διε- οε.οι.πιοιιππ!ι1ποποοπιιπππιι.οι

.Σεπ . . 25 ι ι › ι ν ι # οοπι:τοιτπο ιι!ιἰ ποπ ερπτπιειἰι

ε σκορπισατ Α και ιρρβηέειο, απελδων ;έορυψα το ταλοιν: το οι "πιο", ,Μ ε, ,ΜΜΜ “Η

-; Λ Ι ` - ι

ε - η!! σου εν τη γη· ιδε εχειο το σον. αποκριθειο δε ο Β:ΈΩΤ::$Μέ ἶξἐ:::

ο.. τ ·- τ › τι ι επ κ ε ι .' ~ . .

κυριοι· αυτου ειπεν αυτου, Πονηρε δουλε και ΟΚνηρε, άρτιο πιιιοπι ι!οπιιπιιπ ειπε απο:
τ αδ ιν θ ν ο . . ` ν ..ι οι. ποτνο πιπ!ο οι πιο". ποιου”

η ειι· οτι| εριζω ο2που ουκ εσπειρα, και συναγω οθεν πιο.. πιοιο ..οι ποπ εοπιἱπο. οι

. ι πι ιν ει ` Ι τ ' ' 9
1. ου διεσκορπισα; εδει ξσε οιἶν βαλειν το άργυριον ἔ.0:ἶ::ξ3, Σὲ., ::"Μ:;:Έ;;

εξι μου πιο τραπεζίταιο, καὶ έλθιὶιν έγω έκομισιιίμην οὶν 00111” Με!!! ΜΡΜΜΨω

8.? κ , ` ` | 28 ,, .ϊ , , , Α ( , ι·οπιοπιι οπο τοοοριοεοπ:ι ιιιιιιιιο

5 το εμον συν τοκοι. αρατε ουν απ αυτου το ταλαν· ποσό πιοιιτπ αι οιιπι που".
ο _ - . - - "τι ιι· ° ο ια! .

"Εξω-13;;; η? του, καὶ δοτε τω έχοντι τα δέκα τάλαντα. 29 '' τω .. (!:.τὲιἱἩ:==1ῖ:Μῖ0ἀ°°ἰ:”:.

· · ι ει . ~ · _

Η] Μ. 8:ι8. γαρ εχοντι παντὶ δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται· Δ:;:::) (Ξἑ':::;:ὲ:"ἰἰ
4) $ οι ιν ι ν ` π ν ι ν ι ο ι λ . οι '

. 7 - του δε μη εχοντοτ, και ο εχει αρθησεται απ αυτου. "που πει "ο" ΜΜ- 01 που!

.Πω 3ο ` ι ι .. .. 3 ο ν τι η· . ι | ι·ιι!οιιιτ !ιπ!ιοτο πιι!”οτοιπτ πο οτι.

Ίο . και τον αχρειον δουλον εκβαλετε ειο το σκοτικ ΜΜΜ πι ἰπιιι.1!οιπ εοτιιιιτπ

. Ηεπιρ!ι. 1 οτπ. 13(11)Σ 88. ΕΚ. (Σπιι.) 28. ης πιστος] παντος τις Β.Βιι_ι|. Ιι. 98. ουν] οπι. 11. 19'1. (8_γτ.11ο!. !ιπ!ιοι

Ξ 8ττ.!)ιπ.. Ατπι. Οτι!. ΙΜ. τι!. 884€ (οι 24. δε και που!. _/!".Ιι. ου). ΙΜ. Η!. οικω). ΙΕ1.1ι.

πιτ-[Γ. Βάι.) 885.. ' οτπ. και 1). 1. α.Ιι.ο.ο'. - δεκα] πεντε 1).

Ω!. ευ σου. Η. 6415. ιν. 468 πω. Επι. Ρτ. -- ιη ίνα 1).. 29. παντι οτιο. Η!. 97.. 46511. 781.. !ν.

ι Ε575-.|ευγε Λ. πι ντι!. Σπιτ.Ιτετι.240. - ειληφιοι;] λαβιιιν Σ'. 4141!. 4191,. Οτι!. ΙΜ. πι. 886'. Πει.

0τίο. ιι. 56511. Οτίο. ΙΜ. 11. 467'. 111. - εγνων] εγνως κ. 225€ 252". 7885. | οτπ. 1). δ)·τ.Ριιι.

9:: 884.. Η. 507... 686°. 85611. Σο! 205. - σε] οπι. Π. νιι!;;.α.δ.ο.Ατπι.ΙΠΙ.788-. -- περισσευθηιτεται (πιο. 111. 97.. 466..

ζ·. - επι] επι (ἱ.ο. επει) επ' 1). Σπιι. Λτπι. - σκληρος]αυστηρος!.(00πΕ..Β.Βἰο.πἰο). τον. 1 περιιτσευεται 1).

Ιτειι.240. οι... ΙΜ.11.4Β7-.ϋ1.8845. Σου: - ει] ειιρτπποτ. Ε'. | ποιο ανθρωποι; Ο. - του δε μη Β1)Σ. 1. 88. Σιιιι. 8ττ.Ρει.

.ϊ 'Οοπιτπ. Μ88.νν. το!. Ο,·ἰο.ἰἱ. 56511. ιν. - οπου] ι!θιν !. (Μοπιιι!ι.) (Δι-Μ.) ' :απο δε του μη

1.5 Οτίο.Ιιιι. ιν. 6869 6565. Επι. 1.>τ.Ε. - υθον] ι1που 1). 9. Α0. το!. Βγτ.Ηο!. Οι·ἰο. 111. ?81%

ιν. 4411,. (νἰι!. Σιιο. :οπι. 28.)

- εχει ππουΧ. 1. Η. το!. (εχη Β) αδ.

οιυ'··,·|ι. Βγτ.Ροι. Μοιπρ!ι. Μπι. ου...

πιτ. οι. πιο'. ι δοιι·ει ιχειν ΣΔ. απ. 69.

νιι18. _/ξη'·"·Ι. 8)·τ.!!ι:!. Οτιο. Η!. του.

ιν. 4411.. ()ι·ίο. ΙΜ. Η!. 889€ Το". ι!ο

Μις. 11. (ντο. Σιιο. υπ!. 18.)

- αι! 1!π.] πιω. ταυτα λοιπον "μεινει, .Ο

εχουν ιιιτα αιτουειν αιεουετιιι 0ιιΡΗνι

οι" !ιπ!ιοι ιιιιοτ !!ποπο Πι. τιι!ιτ.) ' οπι1.

πι! 1ιπ. νοτ.80. 611.! ταυτα δι εφωνει κτλ.

!ιιι!ιοι Μ Με. τιι!ιτ. πι πιο.

150. οτπ. νοτ. Ο..

- εκβαλετε ΛΒ.Βι:|ι.οΣ.ἶΔ.!.ΕΚΜ8!.ἴν.

(εκβαλατε 81.1.) ¦ ξεκβαλλετε €. 89. Εκο

11.ι. ! βαλλετε εξω 1). Σπιι.(ο:ι.νπ!8._λυ'.)

 

23. οιιτιοι· οι. 1 2-1. οπι. οι. ιιιιιε πιοι.ιπ Ο!. 1 2.17.

οοπιπιιιι.οτο ιι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Πεν. 81.

ΔΒ:"π1

1ια)Δ.

1.83.ω.

τε·οσοκιεεΠ

.Ι Σ ΞΔ' στον

Το:

5 πώ.

“αν

41. [οἱ]

το ἐξιότερον· ἐκεῖ έσται ὁ κλαυθμο; καὶ ὁ βρυγμο;

των όδόντων.'·τ

81,! ` ο - Α

141 Οταν δε ἔλθρ ὁ υιό; του ανθρώπου έν τη
ι τ Λ ` 2 τ "ο

δοξΠ αυτον, και παντε; οι 'αγγελοι μετ, αυτου, τότε
7 τ ` Ι Ι τ .. ικαθισει επι θρονου δοξη; αυτου, :Η και συναχθήσον

!| Η ο ρ. _

ται εμπροσθεν αυτου πάντα τα ἔθνη, και οἱιροριει
ε ` › τ ν ο!αυτου; απ αλλΏηλων,9 ωσπερ ο ποιμιγν αφορίζει τα

7 ι ` .. ι ι ^

πρόβατα απο των εριερων, °'3και στήσει τα μὲν πρόβατα
. Π 2 Α ` 'εκ δεξιων αυτου). τα δε έρἰΦια έξ ευωνύμων. :Η τότε

0 ο· Φ Χ Α ο α .ι η Β 9 ι ο

ερει ο βασιλευ; τοι; εκ δεξιων αυτου, Δευτε οι ευλο···
! στο ! ν

"μενω του πατρο; μου, κληρονομήσατε τὴν ητοιμα
Ι ε Α ` στο ·σμεν·ιγν υμιν βασιλείαν απο καταβολη; κόσμου. Μ,ἐπειδ

Χ ` :δ Ι Ι ε- 8 Ι ` Ο |

νασα γαρ και ε ωκατε μοι Φαγειν, εδιψησα και εποτι·

| , .| Ι -σατε με, ξενο; ημην και συνηγαγετέ με, Με γυμνο; και.

βάλ ε . τ 9 | κ ε | ν ι

περιε ετε με τισ ενησα και επεσκεψασθε με, εν
Α ν ` ν || |

ΦυλακΠ ημην και * ηλθατε προ; με. 87 τότε αποκριθή··

. .- ' θ

σονται αυτω οι δικαιοι λέγοντε;, κύριε, πότε σε ; εἴδα
|| το »ο

μεν πεινωντα και έθρεψαμεν; 9, διψωντα και επο
|

%
'

τισαμεν;9 ποτε δέ σε εἴδομεν ξένον και συνηγοί·
λ `

γομεν; η γυμνον και. περιεβάλομεν; 89 πότε δέ σε

εἴδομεν * οἱσθενοῦντα|| 9, έν Φυλακῇ, και. ·ιόόλθομεν πρό;

σε _; @και αποκριθει; ο βασιλευ; έρεῖ αυτοι-ιι, 'Αμὴν

λέγω ὑμῖν, ω), όσον έποιήσατε ένι τούτων των αδελ

.μου μου των έλαχίστων, ἐμοὶ έποιήσατε.

142 “ Τότε έρεῖ και τοῖ; ἐξ ειδωνύμων, Πορεύεσθε
2 ' β το σκ

απ εμου οἱ κατηραμένοι, εἰ; το πυρ το αὶώνιον το

εἱοἰιο οι ιοοοοτιι.ιι εκιοτἰοτεει

ΠΙΝ:: ετιι Ποιο: οι ειτωοτ Μο

ιιιιιο.

Μ (τα "ω Οοιο αιιιοτο νοοετιι

ΗΜ: ιιοοιιοι; ιο ιιιιοοειιιιο Μια,

οι οιοοοε ιιοΠοΗ απο 00. ι.ιιοι:

οποιο” ιιιμετ εο‹Ιοιο τοιοιιιιιοιιε

τοπιο, 3' οι. ι:οοΒτοι;ιι0οοιιιτ ποιο

ειιιο οιοοεει πωπω. οι κραταω

οσε οτι ιονιι:ειο οσοι οποια

εοι;τοι;ιι.ι. ονοιι ου Μαιο. Η οι

ετοιμοι ονοε οοιιΙοιο ο Φωτο

ειιιε, οιιο0οιι ιιιιιοοι ο ιιιοιειτιο.

Μ '.Γιιοο ακα τοκ Με ηοι ο Δοκ

ιτἱει υιον οι·ιιοι. νοοιι.ο 0οοοιιιοιι

μισο πιει, Μεσοι ριιτοιιιιο

νοοιε τοποιιιο ιι οοο5ι.ἰιοιἰοοε

τοιιοι!ι. Η Εεοιινι οοιιο οι ιιι:

Μπιτ ποιο ιοοο0οοιιτο. ειιινι οι

ιΙοιΗει.ιε ιοιΙο 'οικω. Ποιοι::

Μοτο οι οοΠοκιειιιι του. *' οιι‹Ιιιε

οι οριιτιιἰειοι ιοο. ιοιἱτιοιιε οι

νἱεὶιιιει.ιε πιο, ιο απαιτει οι. νο

οἰειἱε οι! ιοο. 8' 'Πωσ ταρω

ιιοΒιιοι οἱ Με" εΠοοιιιοε. .Πο

τοιοο. ιιιιιιοιΙο ιι: νιι!ἰοιοε οτιιιτι

οποιοι οι ρονιτοιιε. ιιιιιοοιειο οι.

0οοιιοοε :Πο ροιιιιο? ="Νοτι

ιΙο οοιι:οι ιο τι‹!ἰοιοε Ιιοεμιιοιο

οι οιιΠιι:εἰοιιιε ιο. οι". τιιι0ιιιιι οι

οοορστοιιοοε? Η Λι". ιμιιιιι0ο

ιιι νιιιιιοιιε ιιιιὶττοοιο οι οι οπτ

οι:το. οι νοοιιοιιε οι! ιο? ω Πε

τοιιροοιΙοοε τοκ Μακ ΠΠ”, Λιιιι:ο

Μου νο!ιοι. ιιιιοτοιΠο κοινο ιιοι

0ο Μο ποιου” ποσοι τοιοἰιοἰιι,

οιἰοἰ καιω.

" 'Ποιο Μαι οι Με ιού ιι

εἰοἰειτὶε ετιιοι. Ι)ἱεοοιιιιο ιι ιιιο

“κοπο ιιι ἰεοοιο ιιιιιετοιιιο
 

8!. αγγελοι] τρωω. άγιοι π. Α. το _|:

8,ττ.Ρει..διΗο!.|οιο. ΒΙ)Ι.. 1. 88. (Μπι.)

8ντ.Πιοτ. Μοτορο. Απο. πιο. Οι·ἰρ. ι

ἰἰἱ. 7Ι5-. Οτἰο. ΙΜ. 888.. Επι. ο. Μι:Ι.

και. Ἑτ. Δρ. Μαι 815. (7$ιρτ. 245. 297.

808. ΕΞΙ. 788..

82. συναχθησονται Β.Β£Ιν. ΒΙο.1)Ἑι. 88. 69.

οπο. Σια. ο. Μο. ΜΟΔ. ' 1συναχθη

νεται €. Α. το!.

-- @οριο Ευ.. ο. ΜοΙ. | εφορια" Μ. Ι.

- απ' ΑΒΕ το!. Βια. ο. Μο. ' απο Β.

·-· αφοριζει] εφορια" Δ. (σοι. ν.)

- “ποιον ΑΠΠ. το!. .Ειι.ε. 0.Μο1. ' .με

οιιυν Β.ΒιΙν.ΒΙο.

88. μεν νωΒ.Γ.ν-2- $ντ.ΒοΙ. Μειορο.

Βια. ο. Μιὰ. ' σοι. 1). Ποιοι.) Βνττ.Ρει.

8:ΠεΙ.Βιί8. Απο.

- διξιων] -α;. Η. (οι ποιο οιιι0οιο

νΜει›ιιιιιτ). Οοοιτιι, ΤΕ

- αυτου Βιιι.ο.Μο!. (ζνρτ.245.297.|οιο.

Α. .τον Οτίο. |ιιι.ἱν.822·. Ονττ.808. Ι - η γυμν.] και γυμν. Ι).

8!. ευλογημενοι σἱεπι. 807. 952. Ιἰιρρ.ιὶο

πα. Εν... ο. Μαι!. 1155. 190.. ιο Ε.8.458·.

ιο Ρε.30·.1698.888··.57ΜΜΜ' ηυλογ.Α.

84. υμιν] ἡμιν κ.

85. εδιψησα] ρτιιιιιο. και Δ. 8νττ.Ρει.8ι

τῶι.. | Οοοιτε. Ιτειι. 25!. Πανο. 807.

580. Οι”. 592. Οτι!. ἱ. Π2. ἱϋ. 218..

Βια. ιο Γε. Ιω'.

- συνηγαγετε] οποιο. περιεβαλατε με Δ..

80. ηλθατε ΑΒΒΕΔ. 88. 69. ΕΓΟ. "ηλ

θετι 9. Η. το!. οι" 807.952. Οοο.

οι. 218.. Βια. ιο Ι.Σ . 169'. (ο.!. Η).

87. οι διιιαιοῖ] στο. Δ.

- ειδαμεν Β'Βι·|ι.Π.”ειδομεν 'ετ. ΛΒ.1).

το!. ΟΙειιι. 952.

- ειδομεν τ·ειν.... ποτε δε σε νετ. 88.]

στο. 88.

88. οι ειδιιμεν ΔΙΚΗ.. το!. Οτἰο. Ιω. ιιι.

8902. ¦ ειδομεν σε 1). Οἰειιι. 952. | σε

ειδιιμεν Η. (οσο οι: ιιι νετ. 89.)

Επι. Γτ.

πιο.

! - περιιβαλομεν] περιεβαλλομεν Δ.

τοοε οι. ι να:

Δοι. 65(82).Β`τ.( 27). Οτίο.ἰ. Ι Ι2. ιν. 468 89. στο" δε ΛΒΠ. 88 (εἱο.) το!. $νττ.( Πει.)

8ιΠοΙ. ση". 24.5. 208. 808. (ηιιιιοιΙο β".

'Γιώτα ιιι να. 08.] Απο.) ' η τότε 1).

(Πιο.) Μαιου”. [οι ἱτι ν. 88.] ΟΙειιι. 052.

Οτι!). [οι. ἱἱἱ. 8002.

- ασθενουντα Β!). οι". 052.καοθενη

2. ΑΠ. το!. ¦ ασθενην Δ.

-· η εν] και εν Η. (.'μρτ. ιετ.

-· ηλθομεν σ|επι.ιηλθαμεν Η. (Μπι Η.)

40. ο βασιλευς] στο. α.¦οοιιι ερει αυτοις Ι).

| 00οιτο, ΟΙειιι. 252. (ζι|ρτ. τετ.

- των αδελφο” μου ΛΗ( Π).τοΙ.Ο!ενι.952.

οπού". οι. 880... 800'. (800- Μεσα).

Ειι.ε.ἱο Ρε.Ι695. ευρο τετ. Πι!. 5865. ι στο.

Β.Βι!ν. 1¦'Μ· @οιπ. 27Ι.407. Οτἰ9. Μι.

Μ.8802. Ειι.τ.ἰο Ρε.202·. |ΠΙ.4.58". (τοις

μικροις τουτοιι; (Ποιο. 807. [των] μικρων

των αδελφων μου [των] ελαχιστων Η.)

 

85. οοΠοριοιιο(.'Ι. 180. οοοοοτοιυιΜα. | ιο αιτ

αιτο "πιο οι. ι 87. μ.ινιοιιιε οι οι. '88. οοιιιητι

ροτοιοιοε ω οι. Ι 80. ιιοι οι Μοτο

οι. | 40. οι ιιι.' οι. ι Η. Μοο.ο.ι.τιο Δια..
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

- σοπανι. αδ

»--: ηΜαι·.ι.ι:ι.α.

πι. οι: μα.

ἐ .

Μι" 7 80. ιι .47. σοι

.Ι σαι. ·=

_. 5 3

.τι :ιν Β

~' .”ΜΠ.ι.ι:3-9. α

Ξ." . μια ια: ι-Β.

Τ. Η. 7.86, οιο.

» 7. πολυτἰμου

τ

'.

674..

- ιτι·οτ. μι] ι·ιτοτ. μοι 69.

48. ουνηγ. μι] συνηγ. μοι 69.

44. αποκριθησονται] 'Ι πιω.

νωΒ.0ιπτ=.ι. φαει και αυτοι Ι.)Ιοιιι.

ΑΒΙ)ΙΙΙ..Δ. 88. 69. ΕΙ.·`(ἱΙἱΜδυν. Δια.

(Σεπτ.) δγια.Ρειδι.ΗεΙ. ΜοιιιρΙι. ΤΙιοΙι.

-›ύι'

4Ι. οι κατηρ. ΛΣ). τοΙ. Οτίο. ι. ΜΒ. ιν.

· 468 πο!. ¦ στο. οἱ Β.Βι|_υ.Ι.. 88. (Ναι Π.)

- το ἡτοιμιιομενον ΑΒ[Πα. ι·εΙ. νιιΙε.

1:93. Οία. ιν. 464 Με. Οτίο. ΙΜ. ΙΙΙ. ΙΙΙ.

Π8·. ει". ΙΙΙ 185. 4570. ΙΙΙ ΡΒ. 8498. 4526.

674.. ?σε 6ο Οι”. Ποτ. Ι4. (το ἡτοι

μαομενω ΕΙ.6.)Ιο ήτοιμαιτεν ο πατηρ μου

1). Ι. α.δ.ε:.ϋπ.μω·|ι.Ι. Ιτειι. (Ι84) 22Ι.

278.88ΐ. Οτι.9. ΙΜ. ΙΙ.Ι77'.8986. ΙΙΙ. 88.8".

επι'. 845. 298. 808. 81887'. 5.6ΐ..Ι ΠΙΟ'.

Ηἰρρ.ι.ΙοΑιιι.68(88).ΙιαΙιειροει Ιοι:ι.νιιΙι;.

Ι 6 ἡτοιμαοεν ὁ κυριοι· ε!ι·τιι.69. ηιισιιι

υπερ-τινα Ποια Οτἰο.Ιιιι.ΙΙ.Ι 6 Ι°.(846·.)

4 Η'. 48 Ι.. 466". Τοτε. οι”. Παω. ΙΙ.

42. ιδιψηαα] ρι·ιιοιιι.και ΒΕ. 8ι·ι·.Ρει.ΞΕιΙι.

Ιοοιιιι·ιι., Α1)ΙΙ(ιιι τω.) τοΙ. Ειιι.ιιι Ρε.

. . .. ι . - . τ . ..
Ζτοιμαιτμενοι: ται `διαβολαι| και,τοιι· αγγελοιι· αυτου.

επεινασα γαρ και ουκ εδωκατε μοι Φαγεῖν, έδίψηο·α

καὶ ουκ έποτίιτατε με, 43 ξένοι· τ7μην καὶ οὐ συνη

γάγετέ με, γυμνοι· καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ασθεντιι·

καὶ έν Φυλακῇ, καὶ ουκ έπειτκεφαετθέ με. “τότε

αποκριθήσονταιΙ καὶ αὐτοὶ λέγοντει·, Κύριε, πότε σε

εἴδομεν πειι:ῶντα ι] διψῶντα·ἶ7 ξένου ι] γυμνον·ἶι άσθενῆ

η εν Φυλακιι, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι ; 4'5 τότε αποκρι

θήσεται αὐτῶι· λέγων, ,Αιών λέγω ὑμῖν, έα), δουν

οὐκ έποιήσατε ένὶ τούτων τῶν έλαχίο·των, ουδε"Ι ἐμοὶ

έποιήσατε. 46καὶ απελεύσονται οδτοι εἱι· κόλασιν

αἱώνιον, οι δε δίκαιοι άι· @τον αιώνιου.

1 ..
148 * Καὶ ἐγένετο ὅτε έτέλεσεν δ Ίησουι· ποίνται·
` Ι Ι ·' να η ι Α

τουι· λο ουι· τουτου; ειπεν τοιι· αθ ταιι· αυτου
2 ονδ ?τι π τ 3 ε ι ` β η ι ζ

ι ατε οτι μετα δυο ημεραι· το πασχα γινεται, και
ε σκ .- ι ι "

ο υιοι· του ανθρωπου παραδίδοται ει: τὸ σταυρωθηναι.

3 ι Ι υ ε- ε

Υ Τοτε;συνιέχαησαν οι αρχιερειε Ι καὶ ,οι πρεσβύτε

οι του αου ειι· ναυλ ν τοῦ α ιε εω του λε ο
ρ | οι | 4 Τ? η | Ε 8- ` , 7*

μενου Καιαφα, και συνεβουλευσαντο ινα τον Ιησουν

| Ι ε

8δολαι κρατηστοετιν,|| καὶ αποκτείνωσιν. 5 ἔλεγον δέ.
` ο ε- ε ·- Ν Κ Ι οι .

Μη εν τη εορττι, ινα μη θορυβοι· γένηται έν ται λαοι.

6 .. ..

144 "Γου δε Ίηιτου γενομένου έν Βηθανία έν
, , , Α Η 7 Α - '- `

οι:εια Σιμιονιιι· του λεπιιου,|| προαι?λθεν αυτοι γυνη

+'ιδι1υσα αλαβασι:μον μυρου βαρυτιμου, και κατεχεεν

ε- .- σε ι ι ι

επι τιμ· κεΦαληι· αυτου ανακειμενου. 8 ἱδοντει· δε οι

(αποκριθησεται και αυτοις Η..)

44. ποτε] εδώ δε Ο.

διηκονηααμιν] διαιιονηοαμεν Α..

45. αποκριθηαεται] ιιιΙιΙ. και Π.

Ι. ότι ετελεοιν] οτελεσεν Η'. Ι οτε συνι

τελεσεν Μ. Ι ινε· ιτελειιιν 1.] ΤΕ

- παντος] οι". Β.

-. 2. αυτου. οιδατε] σοι. ΙΙ).

8. αρχιερεις] μια. και οἱ γραμματα; 9.

Β. του. (σοι. οι Α8.) ι·.βιβ. $χττ.Ρει.8ιΗι:Ι.

Απο. Οτιο. Ιιιι.ΙΙΙ.69Ι.. (τω. Μιιτ.ιιΙν.Ι.

οι μια ιικϋ. 2.) Ι οιο. ΑΒ.ΒιΙυ.ΙΠ.. 1. 88

(ιιι νΙ‹Ι. ο φαω) 69. (μια.) Μοπη›Ιι.

ΤΙιοΙι. Βάι.

·- του λαου ΔΠΕ. ΜΙ. Οοο. ΙΜ. ΙΙΙ.8θΙ..

Ι οιο. Β.Βιἰυ.

- Καιαφα ΑΒΕ. τω. Δια. ΜεπιιιΙι. Ι Καιφα

1). νιιΙι;.6'Ι. (Ευα.) ΤΙιεΙι.

¦ 4. συνιβουλιυοαντο] -λευοντο ΙΙ).

αυτιμ Ξ' .

Η.

τιιιἰ ιιτεεριιταιιιο οι: ιΙΙιιΙιοΙο οι

ιιιιεεΙΙο εἰιιο. " @πιο ειιιιιι

οι που ιΙο‹.ΙΙειἱιι ιιιἰΙιἰ ιιιιιιιιΙιιι·ιιι·ο,

.πια οι που ωπου πιΙΙιἱ ρο

τιιοι. '3 μοιρα ετιιιιι οι που οοΙ

Ιοκἰειἱι πιο, Μιάου οι που ορο

ι·ιιΙειιιι πιο, ιιιίιτιιιιικ οι ιο αιτ

οοτε οι ιιοιι "αποψε πιο. 'Ι Τιιιιι:

τεεροιιι:Ιεοοιιι. οι ὶρει ακουω..

Ι)οπιιιιο, ιιιιιι.ιιιΙο το Μπα”

ωιιι·ιοιιιοιιι οι". ειιιοιιιειιι αυτ

Ιιοεριιοιιι ειπα ιιιιιιιιιιι αυτ ιτι

Ιὶταιιιιιι νοΙ ιο ακουσει, οι ιιοτι

ιιιιιιιειτονιιιιιιε “ο” “Τιιιιο

τοεροιιιΙοοιι ΙΙΙΙε ‹ΙΙοειιι. Αιιιοιι

ιΙΙοο νοΙιἱυ. ιιιιιιιιιιΙΙιι που ασια”

ιιιιι ιΙο πιιιιοι·ιΙιιιο Με. Με: "πιο

ῖα:ἱιιι.Ιε. ω Ε: ΙΙιιιιιι ω ιιι ευρ

,Διαιτα ιιοιοιιιιιιο. μια" οιιιοιιι

ιο νιιιι.ιιι ποιοι-ποια.

'("Μ·) Ετ ΙΙιοιι.ιιιι επ απο

οοιιιιιπιπιιιεεει Ιοειιο πτωση"

Με οιιιιιει, ‹ΙΙιεἱι ιΙΙιοΙριιΙΙο Μια.

' ΒοιιΙειιιιιο. μου: ΙιἱιΙιιιιιιι @ΜΜΕ

Για.. οι ΙΙΙιιιιι Μαιου! "πικαπ

ιιι οι·ι.ιοΙ6Βιιιιιι·. :ΜΜΜ 'Ποιο

οοιηιτοΒιιι.ι οιιιιι ρτιιιειρει ιο.

ε·ει·ιΙοι.ιιιιι οι ιιοιιιοτειι ροιιιιΙΙ ἱιι

οποιοι ρτιιιειρΙο κιιοοτιΙοιιιιιι

οι" ιΙΙεοΙιοιιιι·οοιιιρΙιοι..^οι εσπ

εΙΙΙιιιιι Μπιουτ οι Ιοιιιιπι ι.ΙοΙο

ιειιετοιιι οι οεειιΙοι·οιπ. ·' Βιω

Ιιιιιιι ιιιιιοιιι. Νου ιιι ιΙΙο Μαιο.

οι: απο: ιιιιιιυΙι.ι.ιιι Μια ιο Ρο

ριιΙο.

.ΜΜΟ απο οιιιοιιι εκει Ιο

ειιι ιιι Βοι.Ιιιιιιιιι. ιο Μαιο εἰ

ιοοιιιιιΙορτουι. ,πωπω οι! ειπα

ιιιιιΙΙοι· ΙιιιΙιοιιο οΙιιΙιαειτιιιιι υπ

..;ειιιι μούσια. οι εΙΙΙι‹ΙΙι ευρω·

οι.ιμιιι ηιιιιιιι τοοιιιιιΙιοιιιιιι. ' νι.

 

(ἄστυ. Απο. Μάι. Ουγ”. 245. 846. 808. ¦ 4. δολιμ κρατηιτωοιν ΑΙ.ΙΙ)Ι.Δ. Ι. 88. 69.

ΒεαιικΜευν. Μια.. Βιιιτ.Ρει.8ιΗεΙ.

Λτιιι. Βάι. σου. Ια! ΙΙΙ. 891-. Ι:ι:ρατ.

δολιμ €. Μειιη›Ιι. 'Ι'ΙιεΙι.

- αποκτιιυωοιν ΙιοΙιοι ιο μια. Β.ΒιΙυ.

5. ινα μη] μη·ιτοτε Ι..

- γενητιιι] γινεται Ε.

- ινι] ΐνι Α. - -

- τουτων των] οδό. ο.δέλφ εἱι:. Β..

- ουδε] οιιι. 69. 6. ευ οιιιιαι· Δ.

-λειτρου] λεπρωιτου 1)..

7. εχουσα αλαβαστρον μυρου ΒΒΕ. 88.

69. μια.. $νι·τ.Ρει.ὰΗεΙ. ΜειιιμΙι.'ΓΙιεΙι.

Απο. .|ΒιΙι. Οτιο. [οι. ΙΙΙ. Β92ΙΙ.παλαβ.

μυρ. εχ.

-· βαρυτιμου Β. Ι.68. ΜΙ. 8γι·.Ηε:Ι.ΜΕ.Ι πο·

λυτιμου ΛΙ)Ια.88. Μ. 87Π.ΡΜ.διΠεΙ.ιιις.

(ΜοιιιρΙι. 'Ι'ΙιοΙι. ιι'. υιό.) (ΜΙ. .ΙοΙι. ::ΙΙ. 8.)

-- της κεφαλης ΒΙ). 1.69. Μ. Ι Δ:την

κεφαλι” ιῖ. ΑΙ.. 88... ι·ιιΙ.

- αναιιιιμενου] πιω. αυτου Β οι'. α.ἰι.ι:.

ΛΙΓΚΑ. (Οοιιιτο. νιιΙι;.!".9'·2·)

ε. Α. το!.

 

οιιΙριιι·ιιιιιε ΟΙ. Ι 43. οοΙΙουιιι.ιο οι. Ι εο

οροι·ιιιιιΙο οι. Ι 44.ειει.η·ιοι Οι. Ι οι". ιι.ι οιιι·οοι·ο (Η.

3. (Χώρο... οι. Ι .Ιοοιιο οοοαι. οι. Ι 'Ι. ιιιιΒιιοι.ιι.ι οι.
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·2τοιμαο·μένοι( τῷ `διαβόλω| καὶ|τοἶι· αγγελοιο αὐτοῦ.

επεινασα γαρ και ουκ εδωκατε μοι Φαγεῖν, ἐδίψησα

καὶ ουκ ἐποτίο·ατε με, 43 ξένοι· ή|μην καὶ οὐ συνη

γάγετέ με, γυμνοπ καὶ οὐ περιεβάλετέ με, οὶσ·θενῆτ

καὶ ἐν Φυλακῇ, καὶ ουκ επεσκέψαο·θέ με. 44' τότε

ἀποκριθήσονται+ καὶ αὐτοὶ λέγοντεο, Κύριε, πότε σε

εἴδομεν πεινῶνταἶ7 διψῶντα·ῆ ξένον·ἶ| γυμνδν·ὶ] οὶσθενῆ

δ ἐν Φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι ; 4'5 τότε αποκρι

θήσεται αυτά;` λέγων, ,Αμπν λέγω ὑμῖν, άι), όσον

οὐκ εποιήσατε ἔνὶ τούτων των ελαχίστων, ουδε ] ἐμοὶ

ἐποιήσατε. 46 καὶ απελεύσονται οιἶτοι εἱι· κόλασιν

αὶιόνιον, οι δε δίκαιοι εἱι· ζωἡν αὶιόνιον.

οιιἱ ρτοοροτοιοι.ι αι ιὶἱοοοΙο οι

@κοπο ειπε. '2 Εοιιτἰνι οπιιπ

οι ποπ ι:ΙοιΠειπι ιπἱΜ ιποποποοτε,

οπο οι ποπ @Μαιο ιπἱπἱ ρο

ιιππ. .8 Μερα οτιιιπ οι ποπ πο!

Ιο:ιἱιπ.ἰι πιο, ποδια οι ποπ ορο

τιιιει.ἰο ιπο, ἱπίὶτιποο οι πι οπτ

οοτο οι ποπ νἱεἱιοοτιο πιο. " Τιιπο

ι·οοροποοοιιπι οι ἰρεἰ οικω”.

Ι)οιπιπο, οπο.πιὶο ιο νωἰιππο

εοιπ·ιοπιι:ιπ οπο ιπιἰοπιιιιπ οι”

ποοπιι.οιπ οι” πιιιιιιιπ πω ιπ

Βι·ιππιπ νο! πι απατα οι ποπ

ιπἰπἰεττονἱιππο ΗΜ? "'Ι'ππο

τοοροπιιοπιι “Πο ιΠι:οπο. Αιπε.π

οποσ νοοἱο. οιιιιιπι!ἱπ ποπ Μπι.

ππἱ ιΙο ιπιποι·ιππο πιο. πει: ποιο

Γοι:ἱοιἰο. "Έ Β: “Μπι οι ὶπ οπο

ρΠοιπιπ ιιοιοτπιιτπ. πιο" “απο

ιο ποιοι ποιοι-ποιοι.

. › 1 η
·)~ ΠΤΙ. "23 148 2 καὶ ἐγένετο ὅτε έτέλεσεν 6 Ίηιτουο πιἱντατ “πιο πι πωπω επ οι".

-.__ . κ ι ν .. η Α Ι '

'¦ὶί:·τ. τουο λογουι` τουτο", εἶπεν τσιπ μαθηταιο αύτου,Β. - - ' · 2 Οὶ'δατε ὅτι ` | ( Ι ` | | ` .Βοἱιἱοιιιπιιροοι οποιοι" πιιοοιπι

· .` __ , με?? δυο ημερ99 Το "ξ-ααα 7ιμε.Γαι2 και θα.. οι π|ἱιιο ποιπἰπἰο ιτοι!ιπ.ιιτ

ξ, ο υιοι` του ανθρωπου παραδιδοται "ο το σταυρωθηναι. οι ΜΜιπωπ "?",¦~) 'ΗΜ

. _ 8 ι ι ο .. . 00ΠβΓΩΒι".Ι Μπι πτιποιροο πιο·
, Να 'Ι 47· Με Ϊ Τοτε.π συνηχθησαν οι οὶρχιερειο * καὶ οι πρεσβύτε- ωωοποπ οιοοπἰοτοο ροροπ ἱπ

Ί τ " " 6 ' ` ' ` τ 0 4 τ π.ττιιιιπ ρι·ιπι:ιριο ιεπι:οτιΙοιιιιπ

ο! ροι του λαου εκ την αυλην του αρχιερεωτ του λεγο- "Η,,ΜΜΜΟΔωρωμωα,"_

ι .. ν η . .
μενου καιαιρα, 4' καὶ συνεβουλεύσαντο ῖνα τονΊηο·ουν “Η” ΜΜΜ. 'Η ΜΝ!! 44%

8 τ τ || ` . , 5 Μ , ιοποτοπι οιοοοιιιοτοπι.- Βιοε

· δολω κρατησωσιν, και αποκτεινωσιν. ελεγον δε, Μπποποππ. Μο πι Φο απο).

.Ϊ Μ ` ' τ τ ο ο ` θ ι ν ο - .- πο “πιο ιπιπιιιιιιο ποιοι ιο ρο

.; ΞΒ, ὅ ο Θ ἔτι ωρημ` ινα μη ορυβοι·|γενηται εν τω λαοι. μια

'ΣΕ .- - , |

ε "Μοτ.ι.ι:3-9. α 144 2 Του δε Ιηο·ου γενομενου εν Βηθανια ἐν "'"·'·)Ουιπ_Μωπ οπο Ιο

.Τ` ·|ιΪο. ιο:ι-Β. οὶκ 21 Σ! ι·- λ .ο 7 ..λθ ο το ` οπο ιπ Βοτποπιο. ιπ ιιοιπο Βι

:. Η. 7ι86,οιο. ' ι, ιμωνοι· του επρου, προο·η ΕΡ αυτοι 712777 ιποπιιιΙΐπτοει, ,ιιοποοιπι οι! οιιπι

; 'Ι. λ ' = ' | | || ι ` | ιππΝοτ ιπποπο ο!οπο.πτπιπ υπ
. _ η, "ψ" .εδζυσζα αλαβα(3-ςΡοκ μυρευ βαρΕ”·ιμου, κει καΤεχεεμ κοπο πτοιἱοεἱ. οι οποιοι οιιροι·

Ρ.. - "Η τι” κεφαλητ αυτου ανακειμενου. 8 ἱδοντει` δε οι ωΡΜΜω"“ωω"Μ· η]

4!. οἱ κατηρ. Α1). το!. θα!. ἱ. ΙΝ!. Π. σαι. ΑΜ. Βάι. ετη". 245. 248. 808. ι 4. δολιο κρατηαιοοιν ΑΒΙ)Ι.Δ. Ι. 83. 69.

,0. 488 ιιοι. ¦ στο. οι Β.Βι|ι|.Β. 83. (Μια Π.) (αποκ ιθηοιται και αυτοις Η.. ΒΕ(ΞΗΚΜΒΠν. Μπι.. Βγττ.Ροι.8ιΗοΙ.
τι. . ρ

- το ητοιμαομινον ΛΒΙΙΙ.. το!. νπι€. 44. ποτε] πιω. δι Ο. Απο. απο. στο.. “8 οι. 891.. ]:ιιρατ.

:

Οια. Η. 484 πο!. Οπα. Ιπι.ἰἱἱ. Η. - διηιιονηοαμιν] διαιιονηοαμιν Α.. δολιο π. Μοιπμπ. ΤΙΜΜ

118.. Ευα. ἱπ Βο. 457€ ἱπ Ρε. 849!! 45%. 4.5. αποκριθηοιται] Μι!. και Π. - αποκτεινιοαιν πιο ἱπ πια. Β.Βιιιι.

674.. Το". δε οι". οι". 14. (το ήτοι- - ιυι] ?νι Α. 5. ἱ·να μη] μηττοτε Ι..

μαομινιο οποιο ἡτοιμαιτευ ο πατηρ μου - τουτων των] πιω. αδιλο. οἱο. Ε.. - γενπτω] γικΠω Ε·

Ι). Ι. α.ο.ι:,π'.9'^|ι.Ι. [τα. (124) 221. - ουδε] οτα. 89. 8. εν οικιαι° Δ

278.28Τ. Οτίο.!πι.ϋ.Πΐ'.2984. οι. 885°.

ερτ. πιο. 298. οσο. Μαιο". τοπιο πιο..

Πἰρρ.ιΙοΑπι.68(38).πουοτροιι κοινο!!

| ο ἡτοιμαοιν ὁ κυριος ΟΙοοι.69. ηιιοιπ

ρτοοποι·ιινἰι Ποια οκ9.ω.π. Ι 6Ι°.(846-.)

4 !6'. 481... 486”. Το". πάν. Ηοτπι. Η.

42. ιδιψηαα] ρτοοιπ.ιιαι ΒΕ. διτ.Ροι..Έιπ.

“Μπι”, @Η (οι. πιο.) το!. .Ειιι.ιπ Η.

674'.

1. ότι πολεων] οτιλιοευ Β.. ¦ ότι συνι·

τελεαιν Μ. ' ὡς ιτιλιοιν υ ΤΕ

- παντας] απ. Β.

-. 2. αυτου. οιδατι] οπι. 1).

8. αρχιεριις] μια και οι γραμματεις €.

το!. (οιπ. οι Δ5.) ωμά. 8γττ.Ροι.&Ηι:Ι.

Απο. 0,49. !ιιι.ἰἰἱ.89μ. (οι. Μπι·.:ιὶν.Ι.

οι Ι.ιιο.:ιικϋ. 2.) ι οπι.ΑΒ.ΒιΙγ.ΠΕ. 1.88

(πι οι. ο εριιιιο) οι). (Μπι.) Μοιπρἰι.

- λεπρου] λιπρωιτου Π..

7. ιχουσα αλαβαο·τρον μορου ΒΒΕ. 83.

89. Μια.. 8ντι·.Ρει.8ιΗοΙ. Μπομπ/Ποιο.

Απο. ΣΕΦ. Οπα. Μι. οι 892... Παλαβ.

μυρ. εχ.

- βαρυτιμου Β. Ι.69. το!. Βγτ.ΗοΙ.ικι. ' πο

λυτιμου Α |)Ι..88. οι. $γττ.Ροι.8:ΗΜ.ιπα.

(Μοιπρπ. ΤΙΜ» πι πιω.) μια. σοι.. οι. 3.)

- της κεφαλης ΒΧ). Ι. 69. Μ. | .2 την

<;. Α. το!.

- εποτ. μι] ιιτοτ. μοι 69. 'Ποιο. πιο.. κεφαλι” ισ. ΔΕ. 88ο. το!.

48- "οι". με] Μινι”. μοι 69. - του λαου ΑΠΕ. το!. Οτιο.!πι. ὶἰἰ.89μ. - αναιιιιιιινου] Μι!. αυτου 1) Οι. α.ο.ι:.

44. αποκριθοαονται] τ πιω. αυτιρ ς. ι οι". Β_ΒιΙρ_ “Για (ι)οπιτο. νιιΙιἔ.!".οΜ°)

 
Α νω;.οι.Πτ=.ι. "το" ιιιιιαυτοι Ι.)¦οιπ. - Καιαφα ΑΒΕ. τοΙ.Αιπ.Μοιπρπ.]Καιρα

ΑΒΠΙΠ.Δ. 88.89. πι:οκΜευν..ω. 1). νιι!ε.6'Ι. (Σοκ.) 'Για.

(Επι.) ΒΥπ.Ρειδι.ΗοΙ. Μοιπρὶ1. Τοτε!). ¦ 4. συνιβουλιυοαντο] ·λευοντο Β.

Η. οπι ροι·οι.ιιο οι. Ι 43. οοΠοΕ·ιοι.ιο οι. ι εο

οροτπιοιιο οι. ' 44.οιοι.η›οι οι. ¦ οικω αποτο οι.

3.(Μροπο οι. ' “πιο οπο” οι. ι 7.ιιιιπποπιια.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Μινι. 9.

ΔΕΚΠ 11[21.

1. Δ.

1. 99. 99.

ΠοΗ.Π911'ν.

 

_ αυτι-γο.

αρη

. "Ποταμια".

εἱργασατο εἱο εμε.

κο ν Ι | 9 τ τ τ τ

8 ται ανα σαν λε οντα· Εκ τι απωλεια
9 ,12 7 9 η

8 9 Χ σκ

αυτη; ηδυνατο γαρ τουτο

δοθῆναι πτωχοῖο. 10 γνοιὶο δε ὁ Ίησοῦο εἶπεν αὐτοῖς,
| Α

Τί κοπουο παρέχετε τ!) γυναικι; ἔργον γαρ καλου

1

τ11 | `

13ιι

145 Η ' Τότε πορευθεὶτ εὶο τῶν δώδεκα, 6 λεγό

μενω· Ίουδαιι Ίσκαριο3τητ, προο τοιὶο άρχιερεΐο ισ εἶπεν,

πραθῆναι πολλοῦ καὶ

παντοτε γαρ τους πτιοχοιὶι` ἔχετε
σκ τι `"β μεθ. οἔαυτων, εμε δε ου πάντοτε ἔχετε. Η βαλουσα γαρ

` α- -- ` Χ

αυτη το μύρον τουτο ἐπὶ του σώματότ μου, προο το

ενταιριάσαι με ἐποίησεν.
τι ·- ` ο ν .ο ο εν τ 9

εαν κηρυχθρ το ευαγγελιον τουτο εν ολοι τοι κοσμερ,

|

λαληθήσεται καὶ δ ἐποίησεν αυτη, εἰς μνημοσυνον

¦ . Β Ο.

αμην λεγιο υμιν, οπου

Ματια ιιιιιοπι ι1ἰεοἰρο1ἰ ἱπι1ἱε.

ποπ ειπα ι1ιοοιιιοιι. Πι απο μια

αιιιο 1ιιιοι:? 91,οιιιιι οιιἰπι 1.

“κι νοπιιπι1ιιτι πιιι1ιο οι ιιιιή

ριιιιροι·ιοιιιι. '0 $οιοπιι ιιιιιοπι

Μαιο ο" Με. απο πιο1οιιι

οικω πωπω-ει ειμαι 1ιοπιιπι ορο.

απο. οει πι πιο. '' Νιι.πι εοπιροι·

ραπροι·οο ΜΜΜ νοοιοοιιπι. πιο

αιιιοπι ποπ τοπιροτ 1ιιι1ιοιἱε.

"μπω 111ἱι.ιοποοπἰπι Μαιο απ

εοπτιιπι οσο πι οοτρπε πιοιιιιι ω

εορο1ιοιιι1ιιπι πιο ίοοιι. Η Λπιοπ

οιω απο., ιιΜοιιπιοιιο Ιπαοι11

οιιιιιιιι μια" 1ιοο οναπαο1ἱιιπι

ἰπ απο πιιιιιαο. ι11οοι.ιιι· οι ηιιοι1

Ποιοι: Μπι. ια πιοπ:ιοι·ιαπι οιιιο.

" "120 'Γιαπ ..πιο ποιοι ι1ο

ι1ιιο‹1οοἰπι. ιμιι ι11οοοιιιιιι· 1ιιι1ιιιι

"μμ (απ-3 6 Βοιιτιοι. οι! ρι·ιιιοιροιι αποτάσ

· ν · ι | ι .. . κ ο .- κ ι ' _ ιιιπι '5 οι ιιιι 11119.Ω111€1 "Με

Τι θελετε μοι δουναι, καγω υμιν παραδωοζιέι αυτονζ πω', τι”. 0, Η", "Μ, ο”,

.ι 8 ο ι . . . .

οι δε εστησαν αυτοι τριακοντα αργυρια· και απο 19199111!) Μ 'Ν' ω"ΜΜΜΒ
, _ Ι , Ι Ο " ' ` __ οι τιιαιιιιιι ιιιιιοπι.οοι. '°1·.ι.

ΤΟΤΕ €ζη'1'θΙ. ευκαιριαν ινα αυτον παραδω. ΦΗΜΗ ...ΜΜΜ οροποπἰι.ιι

:Ισ . ιοπι οι ειπα ι.τιιι1οιοι.

9 "Μ". η: ια-α6. ` _

Μπι. πα: 7-ο;;. μαθηται 'Πρ

μέν σοι Φαγεῖν το πασχα;
` ι ` ι ..ο ` “ ο το τ τ

την πολιν προ;` τον δεινα, και ειπατε αυτοι, Ο διδα

σκαλοο λέγει, .Ο καιρό; μου €77.19 ἐστιν, προ.` σε

146 1ΜΤῇ δε πρώτ!) τῶν αζύμων προήλθον οι

Ίησοῦ, λέγοντεο*, Ποῦ θέλει: ετοιμάσω

δε εἶπεν, (Υποίγετε εὶο1.8ὁ

"Κήποι ιιιιιοπι ιιιγπιοι·ιιπι

ιιοοοεοοι·ιιιιι ι11ιιοιριι11 ι.ιι1 “απο

ι11οοπτοιι. ΠΜ ναι ραι·οπιιιιι πω

οοπιοι1οι·ο ριι.εο1ιιι? 1' Λι “Με

ι1ἰκἰι, 1ιο πι οινιιιιιοπιιιι1 αποτι

ι1ιιπι οι αιο1ι.ο οι. Μιιι:ἱειοτ οι

οἰι., Τοπιριιιι πιοιιπι μωρο αι,

 

8. μαθηται] μια. αυτου 3. Α. το!. ο!

8τττ.Ρει.διΗο1. 219811. οτί!). [οι. ἱἱι.892·.

'σαι. Β1)1.. 88. 69. (Ειπε.) Μοαιρ1ι.

'.1'1ιο1ι. Απο.

- .ο ο...] ...ιιι. τουτου του μυρου αρ.

8γι·.Βιετ. Απο.

9. ηδυνατο 0τίο. ἰἱἰ. 4909. ' ιδου. ΜΚ.

- τουτο] ταδε!. το μυρον€. 1.~88.69. το!. ο.

Οι·ἰς. ιιι. 490'. (? Ματ.) (ΜΙ. Μο.τ.αιν.

5. .1ο1ι. .οι 5.)ῇοπι.ΑΒ1π.Δ. 1..(1.αιι.)

5τττ.Ρει.οιΒο1. Μοιπρ1ι. 'Πιερ. Απο.

απο οπο. ω. ιιι. κι. απο.

- πτωχοις 131). 1.89.69. Ε.ιο(ιιο)Μυ.

Οτία. ιιι. 490.. ¦ ρτο.οπι. τοις Α1)ΔΕ

ποιον. (οι. πιο. 9111111) για. Ματ.

ήν. 5.

10. ο1ηαους] στα. 6 1).

- γαρ] σαι. 1. Δια. Γιά!. α.ού".9'·'·

8ττ.Ριπ. Μοπιρ1ι.Μ8. 'Πιερ. Αται. απο.

οτι!). Πα. 111. 8949. | Οοπιι·α, νιι1ε.ε'Ι.

Μπα. 8γι·.ΗοΙ. Μοπιρ1ι.

- ιιργαοατο] ηργαα. 1).

- εις ιιιι] ιν ιμοι 91.

1 1. παντοτι γαρ τους πτωχους ΒΒΙ.0. "11.

Με. 8]·ττ.Ρει.α.Ηο1. Τ1ιο1ι. Αι·πι. οτι!).

[οι. 111. 17'. | τους πτωχ. γαρ. παντοτε

59. ΕΓΗΜ. Μεπιρ1ι. απο..

18. αμην οτα. Ιιιι.ὶἰἱ.994.. ] ΜΗ. δι ΒΔ.

Απο. (τω. Ματ. πιτ. 9.) (οι. αιιιοπ $γι·.

Ρετ.)

18. ιαν] αν ΙΧ.. 89. Οτί_ο. Η. Η..

- τουτο] οπι. 69.

- λαληθηοιται] σαι. 69.

14.1οκαριωτης 8γτ.Ηο1. Μεπιρ1ι. Τ1ιο1ι.

Οτία. 19. 8859. ΕΝ... Β.Ε. “189. 41799. ]

Σι:αριιιιτης 1). ΡΜ Γοτ. $γι·.1)ει.

(Βοαι·ἱοι. απο π'. Οτιο.Ιτι1.8949. Βοο

απο ο.ορτ.9··τ Μαιο ο. διαπο

ο... 1: @απο ο.)

15. ιι·ιτιυ] μπαι. και 1). Μια.. (οποσ.

"ΜοϋΕ”). 57'1-.Ρ8ι.. .8901. Οτἰ9.ΙαΙ.Μ.

894.. ¦ Οοπιι·ιι, Οτιο.ιν. 885'. Βια.

1).1·1. Με. "ιι.ι1ι1. αυτοις 1). μια. δια.

Γιο. Μοπηι1ι. 119811. οτι.. Μι. 11.161».

111.894.. Ειιο.1).Ε.ἰιἰ.ι·. ' Οοιιι.ιιι. το!.

στις. ιν. 885..

- καγω ΑΒΕ.. τοι. Οι·ίο.ἱν.885¦. Εντ.

1119. διά. ¦ και ιγιιι ΒΔ. 1. Ε'.1:`ΟΗ

911197.

- οἱ δι] ως οι 1)..

- αυτοι] αυτων Λ.

- αργυρια ΒΕ. το!. νους. Μαιο-ι- το!.

Οτίο.1ν.885°. Ειπε. 1).Β.“18=.] αργυρα

Α. ' στατηρας 1). 42.6. Οτίο.!ιι!.ὶἰ1. Ι

894.. ει". 1).Ε. 4599.] οτατηρας αργυ

ριου 1. ιι.

 

18. οποτε (είε) 1).

- παραδῳ] πιω. αυτοις 1) Οι'. λαο.

Βγτ.Ηἰοι·. Μοπιρ1ι. Απο. Οι·ἱς.Ιιιι. Με.

894.. Επι. 1119. "Η". (τω. Βασικα. Ο).

¦ Οοπιτιι. ΒΕ. 69. το!. (μπι.) 8)·ιτ.1'ετ.

8.:11ο1. Τ1ιο1ι. απο.

11'. λιγοντις] απτο τιμ Μιτου 1. "·|ιιιι1ι1.

ουτιρ 9. Α. το!. _|ῖ Β_νι·.Ρει. πω.. οτι".

ΙΜ. πιο”. Μο. Μιι.τ.Χἱν. 12). ] οπι.

Β[Π.Δ. 1. :18. Ο!). Κ. (Καπ.) 8)·ι·. Η

Μοπιρ1ι. 'Πιερ. Διοτι. Πι!.7·109.

- ιτοιμαοωμιν ΑΒΕ. ποια..) το!. μια.

ι·ο1.·-οομιν 1). 1. 69.1ἰΠ. στα.. 111. 2.50”.

18. ο δε 9.ο!Γ.ιβ.|ι. ¦ πιω. 1ηοους Ι.. (13.

69. Μ. ν". οοπ-Ες'. 2151.”. Οιας. Ια!.

ιιι. 8959.

- “την αποτομο-αει. 8_γι·.Ηο1. Οιίο.

Ιτι!.1ἱἰ. | πιω. αυτοις 69. ΚΜ. α.υ.ι:.

Βγι·.Ριπ. Μεπιρ1ι. '1'1ιο1ι. Δι·ιιι. .ι1Ξι1ι.

-· υπαγι ν.

- ο διδασκαλος λιγιι] στα 1.9.

- ποιοι] ποιηαω 1).

19. συνιταξιν] ιτροοιταξιν 9111811.

-- και ἡτοιμαιταν το πασχα] οπι. Ο.

20. διιιιῖιιια 1.91)(ιβ·). 1. το!. Τ1ιοϋ.μιιω. μα

 

10. ποιο ιιιιι11οτι 61.1 ορια οιιιαι α. ' Η. 1.

σαι-107.” οι. ] 17. ιιιιι.οπι @κι

102





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

-.ί

Ι.

ετ..

'3
η

κι.ι-ι

απο. Ι

β εγω

2.!. ε ι

δώσει.

ο υ

δι
Ι.

ΞΔ' απο

σιτε

β μου.

.

θητων ΔΒΔ. 88. Η. Λικ. Απλα'. ο".

Πο!. 8)·τ.Βιοτ. Μοτο”. Απο. ' και!.

μαθ. αυτου απο. α.Ιι.ο.Ιι. 8)°τ.Ρει.

.ιι-1ιι. Οτίο. Ιπι.ὶἰἰ.Βθο·.

8!. αμην δε λεγω ν.

82. "τω ΛΒΖ. Ι. 88.τοΙ. 8)ιττ.Ρει.8ιΠοΙ.

Ποιο. | στο. Ι). 69. Ι.αιι. Μοιπριι. ΖΕιιι.

στο). ΙΜ. ἱἱἱ. 8969. £ιιο. .υ.Ε. 4759.

(λιγειν. μητι ενω οπι. το!. στο). ιτ.4869).

9 ο -8 `

μετ εμου την Χ

0 μεν υι09 του

ποιῶ το πασχα μετα τῶν μαθητῶν μου.

οἱ μαθηταὶ έκ συνἔταξεν αὐτοΐο ὁ Ίησοῦε·, καὶ ητοί
,

μασαν τὸ πασχ

20, | ` , 8 | σε

147 0ψιατ δε γενομενητ ανεκειτο μετα των δώ
000 8 . 21 κ ο Ι › - '9 ο ` τ ο σε

8 εκα και εσθιοντων αυτων ειπεν, Αμην λεγω υμιν
_ Ο, Φ λ -αν

:τι οτι 'εκ δέξ ὑμῶν παραδώσει με.θῖκαὶ λυπούμενοι

.- :ο Ι

σιροδρα ηρξαντοελεγειν .αυτού ειι· εκαστοι;', 1ΥΙητι

ε ` '

ειμι, κυριε; ο δε αποκριθειε· ειπεν, Ο εμβαψατ
κι ε τι Ι Ι! Ι

ειρα εν τω τρυβλιω, οδτοι~ με παρα
`δ ἀνθρώπου υπάγει καθιὶοε νέ

διἶ ` ι ε·- ε ` Κ το κ Ι 9 τ 9

9 γραπται περι αυτου, ουαι δε τω ανθρωπιρ εκειντρ δι

1.9

α.

._

οδ ο υιοι· τοῦ ανθρώπου παραδίδοται· καλου ην αὐτῷ,

2.5 ,
εἰ ουκ ἐ·νεννηθη 6 ανθρωποι· εκεινοι'. αποκριθεὶ9 δε
ΟΙ τδ ε 8 8 ` ι κ 3 ε ι Ι υ

ου ατ ο παρα ι ουι· αυτον ειπεν, Μητι εγω ειμι,
ο ο Ι ε ·- ` "

_ή ραββι; λεγει αυτερ, Συ ειπατ.

α 148 26'=Ἐ:σθιόντων δε αὐτῶν λαβων 6 Ίησοῦεδ

"ο°'·"”Μ άρτου καὶ εὐλογήσατ ἔκλασεν, καὶ Μουτ'| τοῖτ μαθη

ταιἶε* εἶπεν, Λάβετε

Ι

εδωκεν αυτοι: λέγων, Πίετε εξ αὐτοῦ παντων

' σα να

γαρ ἐστιν το αἶμιἱ μου' τη: καινητ διαθήκητ, το περὶ

Μο.) | Σμιτ' εμου εν τω τρυβλιω την

χειρα €. 0. το!.

84. μεν] πιο. ουν 1)Ζ. ] οσοι", Μο. τοι.

περι αυτου] περι εαυτου Δ.

καλου] Ρτοοιπ. δια τουτο 1).

- ει ουκ] η ουκ ΑΔ. (εγενηθη Α.)

καὶ εποίησαν

Φιἱ·νετε· τοῦτό εστιν το σῶμα

27καὶ. λαβιὶιν9 ποτήριον [καὶ] ευχαριστήσω·

οιι

ορπα ιο που: ροεοπο απο αἱ.

οἱριιιἰ.ε ιποιε. " Ει ίοοοτιιπι

αἰεοἰραΠ ειοιιι οοπιιιιιιιιι ΠΠ.

Ιοειιιι, οι ρατιινοταπι μπακ.

Μνοοροτο ποιοιπ Γκευ οι..

οιιτπροοοι οπο: απο‹1οοὶιπ απο.

ραπ" 3' "πω οι οι1οπιιοιιε ΠΠ.

απο, Απιοπ πιω τοπιο φπα

ιιπιιε νοειιτιιιπ πιο ιτιιαιιιιταε οει.

Παω· '·› Ει οοπιτιοικιι το!ιὶο

οοεροτππι ιιιπΕ·πιι απο”. Ποιο

οιιιιι οιτοοιιιπ. αοιπἱπο? “Με”

οι Προο τοοροπαοπε οιι. Ωιιι ιπ

ιιπειι ιποοιιιπ ιπιιπιιπ:ι ιπ ρο

τιιροιαο. πιο πιο ιτοιιοι. Μπ

Πιιε οιιιΜοιπ ποπιἱπἱε τιιιιιι εἱοιιι

ποτἰριιιιπ οοι τισ Πιο; (="ιωτοο

ιιιιιοπι ιιοτπιπι ΠΠ ποτ οποιο

απο ποπιιπιο ιται:Ηιπτι οοπιιιει

οπο. οι οι ποιοι: ποπ πιασει ποιου

πιο. *Μαιο-λ Βοοροπιιοπε οιι

ιοιπ Μαι”, ιιιιι ιτπαιιιιι οιιιπ.

απο, ΝοιπαιιΜ οποειιιπ, που ?

οιι ΠΠ. Το ααα”.

"' ρω] Οοποπιἰοιιο ιιιιιοιπ οἰε

ποοορἰιΙοοιιε ροποπι οι »οποιοι

οι: ιτοεἱι ιιοιιιιοπο ιΠει:ἰριιΠε πιο

ο οι οιι. .πωπω οι οοιπειιιιο :

Με: οει οοτριιο τποιιτπ. "κ-Μο

Βι οοοιμιοπι οοΝοοπι απο"

εαπ οι .πιο “Πε ιΠοοπο. Βἱοἱιο

οιι Μο οιπποο: 8" Μο οιι οπιτπ

“παπα παπα πονο ιοειιιπιοπιι,

τοῦτο

 

27. ποτηριον] (φταιω. το 9. ΑΟ!). 69.τοΙ.

' οπι. ΒΖΙ.Δ. 1. 88. ΕΓΟ.

- και ευχαρ. ΑΒ!). το!. Οτἰρ. ΙΜ. ἱἱἱ.

8989. | οπι. και ΟΖΙ.Δ. 1. 88. Απο.

“μου” οι;ἱι νιιΙα. (ιο. [Μπι α.]).

- πατε] ρτοοιπ. λαβιτε (πρωι. (εμ-28.)

(Μοιπρο.) να!. Εισαι. ιοο. Οτίο.Ιου.

Με

- εις εαυτος 1301321.. 88. 89. Η. Ι.

8)ιτ.ΠοΙ.ιπα. (Μοιπριι. οι νία.) ΤΙΜ).

απο (ιιπιιε παπι 8)·τ.Ρει.) | .οπι. οι

π. ΔΕ.τοΙ. 8)·τ.ΠοΙ.ιιιι. Απο. Εκο.

ΒΕ. (εἰπουΙἱ Φωτο ναι. “απο

αυτο. οπο παπι. ιΙὶοοτο "παπα α).

Παω. ταυτα” ετ. Α1). το!. 8)·ττ.Ρει.8ι

Πο!. Μοιπριι. Απο. Ειιι.Π.Ε. ' οπι.

130218. 88. Μπι. '.Πιοο. απ.

88. ι δι] Με!. Μιτου: 59. α. πιο..

- ι ειιβαψας οπο.ι.ιου.ιιω. | 6 εν

βασττοιιινς 1).

-· μετ' ιμου την χωρα εν τω τρυβλιω

ΛΒΖΙ.. 88. Σπα. (ΑΜ.) ΣΕΦ. Οτι!).

ι. (407..) θεια. ΙΜ. ἱἱἱ. 897'. (εις το

τρυβλιον θείο. ι.) ( την χειρα μετ' εμου

εις το τρυβλιον Ι). (5)πτ.Γει.8;ΠοΙ.)

Μοιπρ|ι. 'Νιου. (Λτιπ.οιΜ.) (Οτιο.ἱτ.

6489.) (εν τω τρυβλιω δ)·τ..Βοι.πη;. Οι'.

25. ο Ιουδας Ι).

- ραββι] ραββει Δ.ΠΔ.ΒΡΚ. πιο..)

Οοπιτιι.. ΜΙ.. 1. 88. 69. ΘΗΜ8.τΠνε.

(ο. 2).

85. ειτθιοντων δι αυτων εποε. οτα.

Ια!. ἱἰἰ.898·. ¦ αυτων δε εο·θιοντων 1).

69. ...ειπε-..επι 8)τττ.

- ὁ Μαιος] οπιο λαβων 1). (Οοπιτιι,

Οτίο. ΙΜ. ἱἱἱ.) | 0111. Δ. ¦ οπι. ο Μ.

- αρτον] τπτε.οιπ. τον π. Α. το!. ' οτπ.

1301321.. Χ. 88. Ο.

- ευλογηοας Β(:ΠΖΕ. 88. 0. Μια. ετ".

.Ρει.8ιΠοΙ.τπι;. Μοιπριι. 'Ποιο. Λτιπ.

28011. Ι ευχαριατηοαι· ΑΔ. 1. 69. ΕΕ!!

Μπεστ. $χτ.Ι:ιοΙ.ιαι. θείο. ΙΜ. ἱἱἱ.

898.. (ναι. Πιο. πιώ. 19οι ΙΟοτ.:ιιἰ. 24).

-- δους τοις μαθ. ειπεν ΒΙ)ΖΕ. Ι. 88. 69.

Μπομπ. ¦ ξιδιδου" τοις μα!). °[και"

ειπεν 9. ΔΟ. το!. (Σου.) 5_γττ.Ρει.8ι

πει. (Νιου.) Δττπ. που. "μαθηταις]

πιω. αυτου 0. Μια. 8]·τ.Βιι. ..·Βιιι.

Οτίο. ΙΜ. ἱἱἱ.

- πιετε εξ αυτ. παντ.] οπι. α.ι·.

- παντες Ιτειι.882. 0τιο.ἰἱἱ.78Ο°. στη.

ΙΜ. ἱἱἱ. @μια 106. Ι οπι. .Ο οποιο. ..οι

ιΙοΙἱοἱι πιοτπυτοπιι. ο.

28.γαρ Οτἰρ.Ιτιι.ἰΗ. Ωυρτ.Ι08. ' οπι.

Ο.. 1. α.ι:. 8)·τ.Ρει. πιο.. Ιται.889.

- μου] μια. το π. Λο. το!. 8)ιτ.ΠοΙ.|

οπι. Β.8ι!υ.Βιο.Ι)ΖΙ.. 88. 8γτ.Ρει.

·- καινης διαθηκης ΑΟΙ). το). Με!. 8)°ττ.

Ρει.διΙ·.ίοΙ. Μοιπριι. Δττπ. πιο. Ιτοπ.

882. Οι·ιο. ΙΜ. ἱἱἱ. 8989. ευρα Ι08.

(Με. Ώου.) (πανι οι ποιοτπἰ ο). | οπι.

καινης ΒΖΣ.. 88. (οι. Ματ. κιτ. 24,

πω καινε” ποπ που" ἱπ ΒΟΠΕ.. οι

απο.

- περι (Ποια. Ι88. | υπερ 1). Οτἰο. ἱἱἱ.

Η”.

20. αικοιπυΠο ειπε Ο!. | 88. οιιι.Ιο απο"

26. ι.τεαοι.ιιτ Οι. Ι '38. τα.





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧ111. 211.

“11:11 @1111

οι.

ι.ιιο.ιιο.

ι:εσιικιιευτ.

29. καιν. μεθ' υμ.

11 2 Ϊ;;
Δ11 Ματ.ι.μα6-8ι::

μπι. αα:39. .”ζ

δ

15 11 στο

· Ζω. 13η. π

'Συ.οα:8η,8.ι.ἴ·κἶ

.1ο. 18:88. α

τι
6'

το

' "Μοι·.ι.ι:8-ι-ισ. α

"Συρο :ιο-46.;1,Β'

ε

86.μαθηταῖς αυτου

πολλων 1 έκχυννόμενον|| εἰ: δί‹ρεσιν ο1.μαρτιῶν. 29 λέγω

δε ὑμῖν,+ ού μη πίω απ' ι1ίρτι έκ τούτου τοῦ 2γενήματο:

τη: οἰμπέλου, έω: τη: ημέρα: έκείνη: ὅταν αὐτὸ πίνω

μει9, ι1μων··Τ καινδν ἐν τῇ βασιλεία τοῦ πατρό: μου.

8011 Καὶ ὑμνήσαντε: έξῆλθον εἰ: τὸ δρυ: των έλαιων.

141.18ι Τότε λέγει αὐτοῖ: ὁ ,1ησοῦ:, Πάντε: ὑμεῖ:

σκανδαλισθησεσθε έν ἐμοὶ έν τῇ 6νυκτὶ ταύτη· γέ

γραπται γάρ, °Πατάξω τὸν πειμένα, καὶ *διασκορ

πισθησονταιί τι. πρόβατα. της ποίμνης. :Η μετα δε τὸ

έγερθηναί με προιἱξω ὑμιῖ: εἰ: την Γαλιλαίαν. 83 1.άπο

κριθεὶ: δε ὁ Πέτρο: εἶπεν αὐτῷ, Εἰ* πέντε: σκανδα

λισθήσονται έν σοί, έγω ουδεθτοτε σκανδαλισθήσομαι.

84έφη αὐτῷ δ Ίησοῦ:, *Αμην λέγω σοι ὅτι έν ταύτη

τῇ νυκτὶ πρὶν ι1λέκτορα Φωνῆσαι τρὶ: οἰπαρνηση με.

35 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρο:, 11δ.ν δέη με συν σοὶ αποθα

νεϊν, ου μη σε απαρνησομαι. ὁμοίω: καὶ πέντε: οἱ μα·

θηταὶ εἰπον. 86 8 Τότε έρχεται μετ1 αὐτῶν ὁ 11ησοῦ: εἰ:

χωρίον λεγόμενον 1Γεθσημανεῖ,|| καὶ λέγει τοῖ: μαθη

ταἰ`:, καθίσατε αὐτοῦ, έω: οδ ο1πελθων δέκειἶ προσ

εύξωμαι.|| 87καὶ παραλαβων τὸν Πέτρου καὶ τοι): δύο

σιι1 ρι·ο πιυ1ι1ε ο1Τυπδ1ιιιτ1π το.

|| πιιεο1οποπι ροοι:πισι·ιιπι. @υπο

ιιιιιωπ νσ1ι1ε.πσπ 1111111111 ιι ιποι1ο

δο 1ισο ιιοπ11π1πο νιι1ε 1181111111"

ι11ωπ [111ιιιπ] οιιιπ 111υδ ο11ιοιιι

ι·σ1ιἱιιουι·π πονιιιπ 1π "απο 1181111

πιω. 1111016· '0 1:11. 1ιγιππο δ1οιο

ο:ι1οτιιπι 1π ιποπιοιπ σ11ι1ο11.

1" 0.010 Τυπο δ1οἰι 11115 Και”,

Οιπποε του εο:ιπι1ιι1ιιιπ ροδο

πι1π1 1π 1πο 1π Μο ποοιει (ΝΑ-1

εω·1ριυιπ επι οπ11π. 11ω·ουι1ιιιιι

ριυιιστοπι. οι. διεριιι·ρωιιυι· ουσ:

ατος”. τι Ρσειιιιιιιιπ ιιιιιωπ τε

ευι·ι·οκοι·σ, ρι·ποοοδιιπι :σε 1ιι

(1ιι111ιιωιιπ. "("Μ·) Παροπ

‹1οπε ιιιιι.οιπ Ροιι·ιιε Μι 1111. 111111

σπιποε εοππι1π11ιιιι1 1υω·1πιιπ ιο,

ουσ πιιπιιιιιοπι ει:ιιπι1ιι11ιιι1ιοι·.

1' Λ1ι 1111 1191111, Λιποπ ι11οσ ι11›1

ιιυ1ιι 1π 1ιιιο πσοιο ιι.πισ οποιο

12111111. ι·ιιιιιοι ιω· πιο παιδι”.

1111011· Μ Απ. 1111 11οιι·ιιο. Ει1ιιιτει

σροι·ιιιω·1ι πιο πιοι·1 ιοοιιιπ. ποπ

ιο περασω 81ιπ111ιοι· οι οιπποε

δ1εο1ρυ11 δ1:ιετιιπ1.. 1. ''1610

Τιιπο νοπ1ι 1οευε οιιιπ 111111 πι

ν111πιπ ιιιιιιο ι11ο1ιιιι· (1οεοπιιιπ1,

(ικα-Μι δ1:ιἰι δ1ιισ1ριι11ε ειπε,

Βοδοιο Μο ‹1σποο νιιι1οιπ 111ιιο οι

οι·ουι. '1 111 ιι.ι1.1υιιιιο 11οιι·σ οι

 

26. εκχυννομενον Αο1)21.Δ. 1. 88. 1 :εκ

χυνομενον π. Βε. ι·ε1. Οι·ἰρ. (εκ

χεομενον σου. 186).

89. υμιν] 1111111. οτι εκ. 1111101.. του/Γ.

ς'. 8γι·ι·.Ριιι.8ι11ο1. Μωπρ1ι. (ν1ι1. Μιιι·.

ιι1τ.25). 1 στο. 1)Ζ. 1. 88. 69. (Μι.)

Αι·ιιι. 111ι1ι. Ιται. 889. Οτ1ρ. 1941.

4 ()γρτ.106.

-- τουτου του] 0111. τουτου Δ. Α111ι.1σιιι.

του Οι.

-· γενηματοςΑ(11)1.Δ. 1.11ΐ1:1Μ1.1ν.(1ι.Ζ).

1 Σγεννηματος εε. 11ο. 1181. 69.. (1118...

απο. 186. (γεννημα 8γι·.1·1ο1.ιιια. στ.)

- πινω 11110 (ο ερει.) ι·ο1. 1 πιω 1). οι...

186. 0ι·19.111. Ειιε.1πΒο.464°.1π1.3ε.Μ8..

-- μεθ. 1ιμων καινον .Α.Β1). 181. τι.. (0111.

μια υμ. ο.) Ιι·ειι. 882. Οτἰρ. 111. Οτἰη.

Ι”. 1. 10411. 11. 220'. 221.. 111. 11911. 899.. 1

καινον μεθ. 1ιμιιιν (3211. 1. 88. 111ι1ι.

Επι. 1ιι 11ο. 1π Ρε.

81. ιν εμοι Οτ19. 1. 10411. 1τ. 41111. 4199.

458.. ΙΙ1Ι. 7481.. (εν μοι 1.). 1 0111.”.

ΙΙ1Ι. 8711.

- διαακορπισθησονται .Α11Β11_ν.Ο111.. 88.

69. (111.11. Οτ1ρ. 11.458'. 1 :διασκορ

πισθηοεται €. 1). 101. Οιίρ.1ι1.612:.

Εεε. Εο. Ρι·. 180. 1π Ρε. 888.. (ι·1ι1.

1381111811. 5).

88. ιι] 11ιδι1. και 2. Βάζω. 8γττ.1,ε1.δε

11121. Ατπι. .Ι11111. 0,19. 1ν.412°. 4879.

'σαι. ΑΒο1)Π1.Δ. 1. 88. 69. 11111118

Ή. α.Ιι οφ". Μοιπρ1ι. Τ1ιο1ι. Οτ1ρ.

ΙΜ. 111. 9001. (οι 11 νους. 1:17".ρ'·11·1ι.)

88. εγω] αι1δ. δε Ο'. 69. ΕΠ.1111(ΜΠ.

1ι. Μεπιρ1ι. Τ1ιο1ι. Αι·ιπ. Ει1ι.1Οσπιι·ιι,

Βασικα. 1. 88. τον. Το". @πιο

Ρει.6111ο1. 0119. Ν. Με. 0,19. Ιιι1.111.

- αδ 1ἱπ.] οδδ. εν σοι Ε.

84. εν νυ18. _|ἶ_σ-'.ρω· 1 σιιι. 1). α.δ.ε:.Ι1.

- πριν] ε.δδ. η 1..

-- αλει·τορα σιιινηααι] αλεκτοροσωνιας

τα. 1. Οι·19. 1. 40111. (προ αλειι·τ. 0τ19.1.)

- τρις] ρσει απαρν. με Α. (Οσπιτιι,

ο... Μ. οι. 11971. 90019181.)

- απαρνηση Α1)111.. ιο1. 1 -ιτει 11ΒΙΙη.(1.

~-- με] ποιο απαρν. 88. Εεεε. ΙΙΙ!. 7411.

85. ὁ Πετρος] σπι. 6 1).

- δεη με] δεη μαι ΑΟ. 81.1. 1 διοιμι 69.

·- απαρνησομαι 11.101)11. 1121. 1 απαρνη

οιιιμαι Α. 69. 1101111121 αρνησομαι Η.

- ι1μοιιιις] οδδ. δε ΑΔ. 1. 69. 11Ε(.11·11(

111111. (ιι). Μοιπρ1ι. Τ1ιο1ι. 2111.1ι.(ν1ι1.

Ματ. :ε1τ. 81 ). 1(1οπιι·ιι, 11:Ο1)Ζ. 88ο. ι·ο1.

1.οιι.81ττι·.Ρει.8ι11ο1.Αι·υι.Οτίο.Ιιιι.900-.

··-· και] 0111. 69.

- ιιτι·ον] ειπαν 88.69.

86. ερχεται] ερχονται 11..

- μετ' αυτων .1111. Οτ19.Ιπι. 111.901'. ΙΙ11.

Με. 1 ροει 1ηαους 1). (Τι-ιι.) Αι·ιιι.

(0111. δ 1ηαονς Μοιπρ1ι.)

86. 1'εθσημανει Α11.ΒΙΙ.υ.ο11(1ι) 1. (118).

69. 1100801). 8γι·.1·1ο1.1πε.Οτ. νιι1ε.

6!. [1.9

111. 9011. ΙΙ11.7-116. (Γ[..]αημανιι 11

1 -νι 1.. 88. 11. Βιιτ.1·1ο1.1πο. Μω·πρ1ι.)

1 1'εαιτημανιι πριν. 1 1'ιθααμανει 1).

Ι Ατιιι.οδ. 1 1'εαο·ημανη (1.11. 1 :Για

σημανη ε. 11 αι. ΠΙΘ.111πις.ι·ιι1›ι·.

((1οι1ια.εω·πιιπ .ι`Ει1ι. (1οδεοιπιιπ1 Λικ.

Οοδειιπιεπ1 α.Ιι. Οοοειιιπιιπ1 ι·.Ιι. Ποι

ειιιπο.π1 !1. (1οι1ε1πισπ 5ι·ι·.11ει.)

-· τοις μαθηταις] 1ιι1ι1. αυτου .11:11. 1.

Τα". 8γι·ι·.11ει.8ι11ο1. 11οιιι ρ1ι. ΣΕΦ. ΙΙ11.

1 σαι. αυτου 11:11 (οι ν1ι1. ο. φαι.) 1..

88. ι·ο1. Τ1ιο1ι. 1 αυτοις 69. Λι·πι.

- αυτου ραπ καθ. 8γι·.1·1ο1.πι€.στ. 0,19.

ΙΜ. 111. 9021. 1 ι1ιδε 88. 1 σπι. αυτον Ο..

- οι) Α11.111.ι·ο1. 1 σπι. Ο. 88. 11.. 1 (ου

αν Α) 1 αν ΒΙΑ. 1.69. ΚΜ 11ιιιπ.1ο11.

- εκει προοευξ. 111113. 88. 611. α.1ι.οώ

17'1.11. Μοιπρ1ι. 'Πιερ. .ι11ι1ι. ΠΠ. 7.118.

Οτ19. Ια!. 111. 9021. 1 1προαευξ. ικιι 9.

Λο11.το1. Βιιι·.11ο1. (111ιιο οι σι·οπι. νιι18.

_8".9'·1~11~) (οιπ. ικιι δι·1.1'.ιι. Λι·ιιι.).

11 πρσιτευξωμαι] -ξυμαι 1)111·1.

Μ· (111ο1πρ1ι.) Τ1ιο1ι. Οι·1η.Ιιι1.

  

29. 1ιι ε11οιιι ουιιι ι11ιιιι·ι απο 1 80. 6ει1ιειιιιιιιιιι οι.
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' ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

υἱουε Ζεβεδαίου ή|ρξατο λυ·πεῖο·θαι και άδημονεῖν. @σου (Με @νωπά αυτή!
88 ' | , α Π τ τ . ‹ ν οοπττὶειο.τἰοτωοειιιεοεεε."ω"·'·)

τοτε λε·)ιει αυτοιε, εριλυττοε εστιν η ψυχη μου Το” “ΠΙΙΒ,'1'ι·ἱειἱεοειαπϋπο

. 'ἔωε· θανάτου· μείνατε ώδε και γρηγορεῖτε μετ εμοῦ. ;";ΐΈΝέαήΈ8::ω;Π::::

89 και ξπροο·ελθιον|| μικρου ἔπεσεν επι προσωπου 8αΐ·':)!ΐ-ΒΡεο_εεεωε ΜΜΜ

, Α , Χ , , , ρι·οοι‹Ιππι (ΜΜΜ ευεπι οτετιε

αυτου προσευχομευοε και λεγων, Πατερ [μου,] ει “Μου”. Ροιοτ,εὶροεοἰΒΠοοετ

δ ι , 2 τ ο . ο ο Η κ ι :τοπικα [ο πιο] οειΙὶκ ὶειο:

υνατον εστιν, παρελθατω απ εμου το ·ποτηριον ‹υ=.ι.›νω.,, “Η”, Μ., Με."

τ . λ ' ' λ λ | , ' Ο | 40 ` οπο νοΙοεοε1εἱουιιυ. “μου”

τουτο πλην ουκ οκ στο θελα, (αλλ απ· ου.` και Η "Μ ω ὰΜΡω08 οι 39.

ερχεται πρ” τουε· μαθηται· και ευρισκει αυτουε καθ·· ΡΜ εω"ΜΜε._ φ (Με

Λ οπο. ιο 'ΠΟΠ ΜΝΗΜΗ "ΠΕ

εύδονταε·, καὶ λέγει τῳ Πέτρῳ, Ουτε” ουκ ὶσχύο·ατε Μοτο νιςΠοτο πιοουπι? "το

ι τι .- ο υ -- . .ιι - ` Με: οι οπιιο οι που ἰπιτοιἰε έτι

μου @μου τρυτοροσω να να”, τρη79ρωε και ................ “Μαριε”.
στ ο Ι ' ε -

προσευχεο·θε ινα μη εισελθητε εἱο πειρασμον. το μεν (πωπω ω', απο Μ

πνεῦμα πρόθυμον, δε σαρξ οισθενήε.

Ν" 150 Η Πάλιν ἐκ δευτέρου άπελθὸν προο·ηυξατο "(Μ^·)ΠοτοτοεοωοοοαΜα

- ο οι στον” ‹Ποεοε, 1'υ.ιοτ επὶ, εἰ
λόγων, Πάτερ μου, ει οὐ δύναται τουτοΟ παρελθειν' ΠΟΠ Ροω” Μ., “ως ΜΜΜ,

Η ` , ` ' , ` ' | 43 ` πἱεἰ Μοοπι Μαιο. (Με νο!υπιοε

ἶαυ `μηο (ΗΡ-0 7250, Το €ελημα σει” κει" του. .2 Ε: νοτια “σπιτι οι Μυο

ελθων ο παλι” ευρεμ αυ.Γου9 καθευδοπα$" ηπα” Η". (398 ι1οι·πιιοοιοετοτυπι (ΣΠΠΕ

· ο · › κ τ Η ( . ` , ( οουΙι οοι·ιπο ρ:τονοι.ι. 4' Ετ το·

αυτων οι οφθαλμοι βεβαρημευοι. και αφειο αυτουε` κου πιο που" .που οι στον"

. . . · ή σ.; 94- 0- τρ·"υ]- 3πάλιν απελθὲον,'| προσηύξατο εκ τρίτου, τον αὐτὸν λό- Μ;

απ .220 7ον εὶττών. ..ο τότε ἔρχε·ται] πρὸς Το!» μαθηΤὰ$.ΐ καὶ ε:ιριιΙοε ευοε οι Φου Με, Βοτ

. Α :απο Μαι οι τοφιἱοεοἰιο: οοοο

λέγει αυτοιε, καθεύδετε [το] λοιπον και ἀναπαύεσθε·
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88. αυτοις] ΜΗ. ο Ιηοους οΜοτουκΜ 42. ιοχυοατι Β(:ΒΠ. το!. Οτἰο. ΙΜ. ἱἱἰ. 43. καλοι ευρο. αυτους Β.Β£(υ.οΒΠΒ. Ι.

ουν α,|.|ι. 8_νι·.Πι:Ι. | (ΜΜΜ, ΑΙΚ). 908.. 905.. ΠΠ. ΙΜΟ!). ' ιοχυοας Α. 88. (νυΙα.) (μια.) $χττ.Γει.οιΒοι.

ΒΙΠ.. 1. 88 (είε.) 69. νυΙΒ. Δημ-ε- 19".ς'. 8)·τ.ΠεΙ.πις. Απο. Με!. πιο. (Μοπη›Ιτ. τω..) Απο. (σταλιυ απτο

! τη. Βυτ.Ρει.το!. - εκ οιυτερου] Ρο:: ατελθωυ 88. ο”. ιλθων ΤΙΜ). (του.) Ξτοτυπο οι! ειιοε

Κ 89. α·ροοελθωυ ΛΟΙΠΗ-Δ. Ι.83.69. ΕΡ Ρετ. (ροει προσηυε. Μοπη›!ι.) ιΠεοἰρυΙοε ΜοπτρΙι.) ¦ 1ιυρ. αυτους τα·

ἐ ΜΜΜ” 81ττ.ΠοΙ. Ι :ιτροελθωυ 9. - προοηυξατο] που!. ὁ Ιηοους Ε. 1.69. λεν 8. Α. τοΙ.α. $υτ.Β‹:Ι.ικι. Η ιυρευ

Ρ · Β Μ. και. οι ο... (ρτοετοεευε μια.) Απο. ΑΒ(ῖΒΠΕΔ. 1.88. 69. Η. ' $ευρωκει

ξ· - ετατερ μου ΑΒιοΒΠ. το!. (μια.) να!. - λιγωυ] οπι. Β.Βι!υ.Β(ο. τι'. 9- Ε- ΝΙ

( νετ. 42. ΙΙΙ!. ?48% 10590. Ι060.. ] οπο. - ττατηρ μου] οπι. μου ως. Εεεε. Μ Ρε. - οι! υπ] Μό. απο υπνου αουτ.

ι μου ΣΔ. Ι. Λυι.α. Ιτι·π.(Ιτ. 88. Οτἰο. ἱ. 550.'. 552”. ΠΠ. Η”. 744.". | Οσοι”. Η. παλιυ Μπι απελθων 1300111·- 83.

ἶ 29!-··=· 292··'·'· 409··"·7:Η'. ἱν.248°. 448'. Οτίο. ἰ. Με”. Οτἰ9. ΙΜ. Μιτου. ||ἰΙ. (ΕΔΕΕ.) Ακτη-"1. (Νιου.) (11080 αυτους

( Οτἰο. Με. ἰἱἰ. 902.'. 90%. 952.. Σια. 106”. (νἰιΙ.νοτ.89.) ΤΙιοΒ.) ' μια ·ιτροοηυΞατο ΔΑΚ. 8”.

ΜΕ. 22”. Πι Κε. Με”. ἱιι Ρε. Η". 558. - ου] στη. 69. Πο!. | :μια απελθων ς. Ε. τα!

550€. 552'. @μια :208. ΜΙ. ΠΠ. ΗΡ'. -- δυυαται] ?δυνατου Ε.. ευτ.Ρετ. που. (ροει εκ τριτου Απο.) ]
7480. - τουτο] στη. ν. "τοιω. το ·ιτοτηριου€. στο. Ι. 69. (Πτι. Γιυ·.α. Ν

ή ταριλθατω ΛΟΒΕΔ. :58. Β1·'0.|:πα- Β. το!. (Ευα.) Β)·ι·.Ρετ. Μαη”. Απο. -- εκ τριτου [ΜΠΕ. το!. (ΜΕ.) κι] οπι.

ρελθετω ς. Β.εΠ. το!. [του. οτα. πιο· ΠΠ. 741.. ' ΙιοΙ›οι ποιο τουτο Β. 69. Ι. ΑΒ. Ι. Κ. α.ο. | οπι. εκ 13".

Με. Βίου.Α(ε.ι·.ρ.30.Ευ.υ. Β.Ε. ἱιι Εε. [Η. 106”. | οπι.ΑΒΟΠΕ. 1. 88. (ΜΡ. - απο" Α(.ἶΒΠ (ο εροιἱο) το. | Με!.

ἱυ Ρε. οποιοι: (οπι. απ· εμου ΑΜ.) 8υτ.Π‹:Ι. 'Γλου. του. ()τἰο.ἱ. 4099410”. Ι ·ιταλιυ ΒΕ. (ο.) Μοτο”.

·- οι! (ὶπ.] οιΜ.Ευε. κου!. 48, Η. (Ρως. Οτἰυ. ΙΜ. 904.. Σποτ. Β.Ε. 224". ἰιι Εε. ' 4.5. μαθητας] ταδε!. αυτου ς. Β. τοΙ.

69. 5446. Πι Ρε. 550.. 552». (οπι. οι Δ ο σο". Η". 8)·τ.Ρετ.. ΜοπιρΙι. ΣΕΦ. Οτἰο. ΙΜ.

40. μαθητας] Μι!. αυτου Β. νιιΙιι.6'Ι. Μου: Α' το" απ' εμου). 905'.|οπι. ΑΒΟΙ.Δ. Ι.88(ιπ τω. (Ξερω.)

(ΙΑΝ.) 8)°τ.Ι.)ετ. ΜΜΜ. ΣΕΦ. Οτίο. - παρελθειν] απελθιιυ Η. | μου. απ' 69. ΚΜ. εκτ.ΠοΙ. Τοσο. Απο.

ΙΜ. 90%. ΠΠ. ΙΜΟ'. ' (Μουτ, Λι". 92. ιμου ε. ΑΘΗ. του/ισ". 5)·ι·.ΠοΙ. Απο. . - το λοιπον] στο. το ΠΣΕ. και!. Ματ.

Ἡ

ΜΜΜ. 'Που. Ατιπ. Ή Οτίο.Ιπι. οου.ιω. ι061°.(νἱιΙ.νοτ.89.) [ κιν. Η.) | @πιο ΑΒ. το!. (Ιιἱει 88.)

- αυτους] Ρο" καθιυι”οντας Ι.. ' ¦ στο. ΒΒΒ. Ι. .33 (οι το!. ο εισαι.) (Η).

 

 

- αναπαυιοθε] -εο·θε; Π.

- τιμ Πετρῳ] αυτοις 00. ΓΙΟΣ. 8)·τ.ΠοΙ. ' (Μπι.) 5)·τ.Γετ. Μεπιρ!ι. 'Νιου. ΣΕΦ.

Οτἰ9. “Η”. έκλ'. πιω. 1).Ε.. 2240. 5.304. .της.
. 30. "που ο” Ο!. ι οπι. ο πιο Δω. | 40. «Ποιεί

- ουτως] στο. Δ. Ι. 552". ΙΙ”. 74”. 744". μια." ειιοε οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Μου. 46.

ΑΒ(ΠΠΙΠ

Ι. Δ.

1. 88. 69.

Ξ Ξ' ΟΚ Κ Η 8 ον.

ΞΕ' τ

8 ¦Ιδιοτ.τ.μ.ι8-.ιθ. α

μια. αιτιο

|Πο. Μη!. ιιιο.

?α

β

ἶ
"]Μιιτ.τ.μη-5ο. α

"του Μιρό-68.

Μο. ι8:ιο.ιι.

τι

ι

1 Παν. "μια

88. άρτι τόσοι δύ

ναμαι

2ο λ ν τ 02 ` τ` πιο ο |

ιδου η·)ιγικεν η ωρα, και ο υιό; του ανθρωπου παρα·
ο Α τ Α .νδίδοται ει; χειρα; αμαρτωλων. Μέγείρεσθε αγωμεν·

|

ἱδοι) ή|γγικεν ο παραδιδου; με.

151 471' Και. έτι αὐτόν λαλουντο;, ιδου Ίούδα; ει;

στο ν ο κ τ ι Α Ν ` κ

των δωδεκα ηλθεν, και μετ αυτου οχλο; πολυ; μετα

μαχαιρων και ξύλων, απο των αρχιερέων και πρεσβυ
το το ο ` `

τέρων του λαου. 586 δε παραδιδου; αυτον ἔδωκεν
” σο λ ο Ιαυτοι; σημειον λέγων,ὁΟν αν ιριλήσω, αυτο; ἐστιν·

Α ' Α

κρατήσατε αυτόν. Η και ευθέω; προσελθδον τω Ιησου

το 1 50 κ

εἶπεν, Χαιρε ραββί, και κατειρίλησεν αυτον. δ δε
Α Α 'ο ο ν τ

Ίησου; εἶπεν αυτοι, 'Εταιρε, 3εφ δ" παρει; τοτε
Ι 1 Ι λ στο 8 ` ` 'Ι οι

προσελθοντε; επεβαλον τα; χειρα; επι τον ησουν
· σο , στο

και. έκράτησαν αὐτόν. 51 'και ιδου εἶ; των μετα Ιησου
'ο ` Ι ο ..ο

έκτείνα;|τι)ν χειρα οιπέσπασεν την|μα)€αιραν αυτου,
` .το Α .ο .ο

και παταξα; τον δουλον του αρχιερεω; αιρειλεν αυτου
λ ; ρ Ι | Ο · ο 91 η ΟΑ Ι Ι

το ωτιον. τοτε λεγει αυττρ ο ησου;, ποστρεψον
Ι .- - |

Στὴν μάχαιραν σου|| ει; τὸν τοπον αὐτη;· )παντε;

γαρ οι λαβόντε; μάχαιραν έν δ μαχαίρι;|| άπολοῦνται.

- ` ΙΜι) δοκει; ότι ού δύναμαι+ παρακαλέσαι τον πατερα

.κ Ι . τι ο λ τ ιι .].δ νδ

μου, και παραστησει μοι αρτι π ειω ω εκα

τι.ρρτορἱοηοατἰι οσοι.. οι Μοτο

Βοιωτοι ιταιτοιιιτ το τοοοιιε ρεο.

ι::ιιοτιιτο. '8 Βιιττιιιιι. οποιοι

ανω ιι0ρτοριοοοιινιι αυτ πιο

ιτειδἰι.

" (πωσ Λ‹Πιιτι: τρια Ιοηιτοοιε,

που Ιιιιιιιιι ιιοιιο 0ο ιιιιοιΙοοιοτ

που., οι οιιτο σο ιιιτιια των.

οιιτο ποιοι. οι οποιοι”. ποιοι ιι

ρτἰοοιρἱ0ιιιι ετιοατιτοιοτο οι εο

οἰοτἱιτιιιι ροριι!ι. “ΜΜΟ Ωιιἱ

τιιιιιιτο ιττιιΙΜἱι απο, Διακ Ηττα

ειι.ςοοτο ιΠοοοο, (.λοοτοοιιτοαοο

οοοιιιοιιτι Μοτο. τρια αει. ιοοιτιο

απο. .9 κι οοοίοοιιτο Μειωσα

το! Ιοιιιιτο ατω. Πανο ποιοι. οι

οικειιιιιιιιιτ σει αυτο. Μ Ι)ἰκἱιτιιιο

ΠΠ του”. Λιοἰοο, οι! ηοοιι νο

οιιιιἰ? 'Ποιο οι:οοοεοτοοι οι πιο.

οτι; τοιοσοτοοι το Ιοτιιιτο οι ιο

οιιιιτοοι απο. 5' (Μι ω Βι απο

ποιοι οκ το; ηιιι οττιοι οιιοι [οοο

οκιοοιιοοε τοιι.οοττι οκοτοτι αιτι

Μοτο ειιιιτο. οι ροτοοιιιιοι ποτ

νιιτο ρτιοοτριε εο.οοτι1οιιιτο Μο

ριιιιινιι ιιιιτιοιιΙοτο οτι”. "(8202)

'Ι'ιιοο τοι. ιιιι “το”. Οοονοτιο

ΚΙτιι!ιοοι ιιιιιτο το Ιοοιιτο ειιιτοι:

οτοοοο οοιιο αυτ τιι:οοροτιοι αιτι

αυτοι ιιιιιι!ιο ροττοιιοι. "Λο

τυποι: ιιιιιιι οοο ροοιιιιτο τοι:οτο

ριιιτοτο τοοιιτο.οι οκιιιτ›οΜι τοὶτιἱ

οιοιΙο του; φωτο ιιοοιιοι:τιο το·

 

45. ιδου Οτἰο. ΙΜ. ἰἱἱ. | στο. 1. ' πιω. γαρ

ΒΒ. πιο.. Απο. (0.00. ροει ηγγικεν Ι.)

- ώρα] πιω. μου Ι.]Οοοιτο, Οττρ.Ιιιι.ιιι.

- και ο υιός του ανθρ. Οτἰρ.Ιιιι. ιιι.'

του υιου του ανθρ. και Ια.

46. αγωμεν] οδο. εντευθε 0. α. Απο.

47. και ετι! Οι·ἰο. Ιιιι.τττ. 9062. Ητιτιο=.

ι ετι δε 1). | ιατροι: (Ευα.) 'Πιερ. ια

2”.

- αυτου] τουτου 62.

- πρεσβυτερων] Ρτιιοτο. των Δ.

48. αν οσοι.. το!.

ΛΔΕῖ(ΗΠἱΜν. Οτία.ι.-485.. Σια.

13.51. "56.

49. ειπιν] Μο. αυτιρ Ο. Μοτορο. @ιιι.

Ιδια. 1).Ε. 47.84. | Οσοι”, οτα. ΙΜ. οι.

006'.

- των] .των

ΠΠΣ 'Ποιο. (Οοτιιτο, ΟΙ.. Ι. 88. σε.

Πλ”. Μοτορο.)

50. ο δε τιμονι: ειπεν αυτιρ Οτίο. Ια!. ἰἱἰ.

206-.¦ειπεν δε αντιρ δ Μιτου; 1). (Μπι.)του..) (οι 210.) Έ

- ἱταιρε] ροει παρει 1). α.ι·,|ῖ εντ.Ρει. Ι

μι; ] (ΐοοιτιι. 1.ιιιι.το!. Οι·ἰρ.Ιτττ.ϋἰ. 1

Ιδια. 1113. 47.38.

- ιο'ὁ ΛΒ.Βι:λ.ΟΠΕΔ. 60. ΕΠΠΠίΜΒ)! ' :το ο; π.

-- και ιιιρατησαν] κρατησαν Δ. ι

5!. μετα Μιτου .και το!. Οτία. ΙΜ. ιιι.

207..]μετ' αυτου Β.Βτω.Βιο.]μιτα του

Ιττιτου Ι..

- απεσπαιτεν] επεαπασε 69.

- παταζας νοΙ8. #2 Οι·ἰρ. (ἱ. 8058.)

0ι·ι9. Ιιιι.ἱἰἰ. ' επαταξεν 1). (Μπι.)

5νττ.Ριιι.8ιΗοΙ. ιο!

- ιιιρειλεν νοιε. 0τἰο. Ιτιι. ἱἱἱ. ]

ρτοοοι. και 180. Ποιοι.) 8νττ.Ροι.8ιΠοΙ.

88. πλειιιι οι). | Σπλειους .3. Α0. το.

Οτο). ἱ. ' ρτιιοτο. ιιιδε Ι.

- διιιδεκα] +ρτιτοιο. η π. ΔΟ. το!. στο. ι.

. | ατο. ΠΔΠ.. Η Μι!. πιο.. ο.ι:./!,.ρ'.ιι.

ΙΙ". 0-0.. 7458.

-- λεγοντας Β. 1.62. το!. Οτι!. τ. ΟΠΠ.

Ιιιι. το. οι.. ] λιγειιιινης τι· (λεγειονας

ΙΡ.) ] λεγεονας (του.) 8ττ.Πι:!.τοι.:.(ἶτ.

λιγιωνων Ο. 88. Η. Ι λιγτονιιιν ΑΔ. ]

ια λεγιωνων Ια.

-- ιιιτιον] Μι!. το διΕιον ο'. Μοοτρτι. - αγγιλων Οτἰρ. τ. αν... ΙΜ. ιιι.] αγγε

Οτ·ἰιι. ι. 805'. ] εαν 52. τοτε] στο. Μικι. λαος ΑΚ.

- την μαχ. σου Β.ΒΙΙι|.ΒΪι. 1. 62. ιιι".

Οι·ἰρ. τ. 8088. | @του την μαχ. 9. Α0.

το!. | οιο. σου 88. κιτ. εντ.Ι.,ει. Μοοτριι.

- λιιβοντες Οτἰ9.ἰ. | λαμβανοντες Ι.

- μαχιιιρυ ΑΒ.Β:|ι.ο (ο ι:οττ.?.)Τ.. 88.

] $μαχαιριι ι:. ΒΙΒΗ). το!. 0τία. τ.

-- απολουνται ΜΜΜ.. Ι. 88. το. Οτἰρ.

τ. Οττιι. Ιιιι.ἱἱἰ. 80728· | αποθανουνται

Δ. 60. τιικΜευν. 8_νττ.Ρει.&Πο!.

και. ι

58. δοιτιις] δοκειαοι Ολοι ντι!. Ι. ερτ.

Ι

Ι

ι
ι

κοιταω. οι. το·

Πι:Ι.ιοι;. Οι·ἰρ.ἱ. 8955.

- η'αρτι μπι. παραιττ. μοι ΒΕ. 88. νικ.
ἱ Αα”.

] [Κα. 8ντ.Ρει. Μοτομτι. Του!» Απο. ]

`@πιο παρακαλ. π. ΛΟΙ).τοΙ. α.ο.(ο)1Ρ. .

το. 88. Π. Ειιι.1).Ε. τι. 8ντ.Ηι:Ι. Οτο”. Οτιιι. Ιιιι.ιο.907'. ]

απο”. ΖΕιιι. Οτίο. Ιιιι. Μιτου.)

| 46. απο” 6!.

50. οι! @το οι.

54. πληρωθι.ιαιν οι·ἰυ. τ. 82.88. | πληρω

θησονται Ι). (διο. ρτορτιοιιιοττο “απο

- δει 0ι·ιιι.τ. | εδει Ο. 1.

55. ειπεν ύ Ιηαους] ο Ιηοουι; ιιπεν Ι). α.

- εξηλθατε ΛΒ(.Π.Δ. 88. 00. ΕΞΩ. [ ηλ

θατε Ι). ' ::εξιιλθιτε τ. Κ. το!. Εκο.

ΠΕ. 4762. Ρετ. Λ!ε.τ. τιμ. Βοιτιο. ιν. 88.

(πιω. οι! τοι: ιι.ι:.)

- προς ὑμας Οι). Ι. τοι. μια. 8τττ.Ριιι.

' ατω. ο"... οι... τα. ιιι. οσοι. ο...

1).Ε. (οι. Μιιτ. κιν. 40.) ] στο. ΠΙ.. 88.

Μετοριτ. του. ] ροει ειιαθιζομην Α.

' - εν τιρἱιριρ ιιοιι: εκατ). ΕΠ.. 1.88. 8)·τ.

| Π.ιια1ιοι: οο (Η. [Η. ατο οι. ]
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λεγεῶναι· αγγέλων; Μποδι· οδν πληρωθοδσιν αἱ γρα

` " ο ” |

· - φαι οτι ουτωι· δει γενεσθαι;

*0 1.52 50Έν έκείνη τῇ ωρα εἶπεν ὁ Ίησοῦι· τοῖι·
- # Ο κ ` ι λ ο ι Ι . Η Ι κι κ

οχλοιι·, Ωι· επι λτιστην °εξηλθατε μετα μαχαιρων και

| Α Β . , ` ' Α 9 .'

ξυλων συλλαβειν με ; καθ ημεραν [προι· υμαι·] · εν

_ τοι ἱεραι έκαθεζόμην διδοίσκων||7 καὶ οὐκ έκρατήσατέ

2' με. 56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἱ'να πληρωθοδσιν αἱ

ν γραεραὶ τῶν προιρη·τῶν. τότε οἱ μαθηταὶ πάντα· αφέν
9."..|'.14:58·65.ττ ι · ιι ΜΚΟ· (οι ε ` Ί ··

'Η 8866066· α τει· αυτον εψυγον. ι ε κρατησαντει· τον ησουν

. α.πήγαγον πρἱιι· Καἱαιραν τὸν αρχιερέα, ὅπου οἱ γραμ

ε ' :ξ ματεῖι· καὶ οἱ δπρεσβύτεροι συνήχθησαν. 68ὁ δὲ Πέτροι·

ήκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν έωι· τῆι· αύλῆι· τοῦ

αρχιερέωι·, καὶ εἱσελθεὶιν έσω έκαθητο μετα τῶν υπο·

ρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλοι·.

153 ΜΙ Οἱ δέ ἀρχιερεῖι·* καὶ. τὸ συνέδριον ὅλον

) ' | ` Α › η .Β ' `

εζητουν ψευδομαρτυριαν κατα του Ιησου, οπωι· αυτον

3θανατώσουσιν,|| ω καὶ οὐχ ειδρον,ὶ πολλῶν *προσελ

?Ο | | #9 “ λ |

._ θουτων ψευδομαρτυρων · υστερον δε προσελθοντει·

δύο9 “1 εἱπον, οδτοι· έφη, ”"Δύναμαι καταλῦσαι τὸν
42. 27:40. λ α Η ` κ να ε να 8 Α 4·

οι. [.ιι.-ι..]..ι.....ι_ ναον του θεου, και δια τριων ημερων οικοδομησαι .

  

ποιοι·

Ιι

ιι.ιι

'ι.'.1

,(ν-τηη.ΙΤ'-]ς.'νΗΨυ.

. Π ΙΙ.ιι. οι:66-7ι. β,
ψ"."τ"

-ι ..

 

- ιΤο.ο:ιο.

αἱοποιι οποοΙοτιιπι? Η (μιο

πιοιΙο οτι-το ιιπρΙοΙιιιπιιιτ κτιρ

ιιιτο.ο ιιιιιιι οι: οροτιει πιο?

ω(3°Μ·λ Πι ΙΙΙιι Ιιοτιι απο

Ιοιιιιιι οποιο. Τοιποιιιιιπ ιιιΙ Ιο

ιτοποιιι “πιο ι:ιιιπ ΒΙιιι.ΙΙιιι οι.

Μαιο” οοιπρτεΙιεπιΙοτε Με: εο

ιἱιΙΙο πρωι τοι ιιιιιιιιοιιιπ @απο

Ιπ ιειπρΙο. οι ποπ ιπε ιε.πιιἱιιιἰε.

'900990 Πα: ιιι.ιι.οπι ιοιιιιιι πιο

ιπιπ οει πι ιιπρΙετιιπιιιτ ιστιο

ιιιτιιο ρτορΙιοιιιτιιτπ. Τιιιιο δι

ει:ΙριιΙΙ οιπποε τιιΙἰοιο εο Ιππο

τππι. 570.πι-ΜΑ: ΙΙΙΙ ιοποπιοιι

Ιι:ιιιιτπ ιΙιικοτιιπι ιιιΙ ΟιιιιηιΙιιιπ

μτιπι:ιροιπ ειιι:οτι·Ιοιιιιπ. ιιΙπ κατι

μια: οι εοπιστοι ι:οπνοποτιιιιι.

ΜΜΜ.» Μιτου πιιιοπι κοπο

Ι›ιιιιιτ ειιιπ ιι Ιοπμο ιικοιιο πι

πιτιιιτπ ιπ·ΙποΙρικ ιιποοτιΙοι.ιιιιι:

οι ιιιι:τοκειιιι Ιπιτο κοιΙοΙιιιι οιιιιι

ι:οιπιιιιτιιι οι. πατα πιιοπι.

" (ΜΑ) Ρτιποιοοιι οιιιοπι επ

ι:οτιΙοιιιπι οι οιππο ι:οποΙΙἱιιιπ

οιιιιοτοΙιιιπι Ι”ιι.Ικιιιπ τοιιιπιοπιιιπι

οοπιτιι. Ιειιιιπ, ιι: οιιιπ ιποτιΙ

ιτιιιιοτοπι. “Μι ποπ Ιπνοποι·ιιπι.

οιιπι ιπιιΙιἱ ΙΙιΙκἰ τοπικ "οικοπε

ιοπι: (Μ·"·)πονιιιπιπο πιιιοπι

ι·οπετιιπι ιΙιιο Ι`ιιΙεΙ ιοειοι Μου

ιΙικοτιιπι. Πιο απο. 1,οιιιιιτπ

ιΙοιιιτιιοτο ιοιπρΙππι ιΙοΙ οι 'και.

ιιιιΙιιιιιιι ποιΙΙΙἰι:ιι.το ΙΙΙιιι.Ι.

 

· Ρει.(ΜοτπιιΙι. ΤΙιι:Ιι.) Λτιπ. Οτἰι).Ιπι.ΙΙΙ. ' ΜειπρΙι. ΤΙιοΙ›. Απο. οτι!). Ι. 8Ι5Ι,. ιν.

9086. (ικαθ. καθ' ἡμ. εν τωἱερω. ΜοπιιιΙι. ' 886.. Ευα. Ιπ Ρε.

Δ τω.) Ι που: ικαθ. ΟΙ)Κ. α.υ.ι:.π'.ιβ.|ι. 59. δλον] απτο το συνιδριον Ν.

- · Διιιιι.(ειΙι.Ι.) (ΣΕΦ.) Ειικ. ΒΕ. ()τἰο. - αυτον θανατωιι. ΒΟΙ) (ΠΑΝΕ. Ι.88.

[κι. ΙΙΙ. 9069. Ι :μια διδασκων ετ. Α. 69. μια. Οτίο. ΙΜ. ΙΙΙ 9099.Ιθανατωσ.

το!. νιιΙ8./!".ο'. εγτ.ΗοΙ. αυτον Μιιιιοτικιιουν. Απο. στο).

65.εκαθεξομην Βια. ΒΕ. Ι ικαθημην Ι. ιν. 386... Ευα. Ιπ Ρε.

· 1). - θανατωοουιτιν ΑΟΒ1`ΙΙ.ΔΕἙΟΗ. Οτίο.

- διδασκων] οιιι. Ι. Ιν. Ι :-οωιιιν π. Βι(?Ο.). Μι. Με. 69.

86. μαθηται] ιιιΙιΙ. αυτου Β.ΒΙΙ_υ.Βἰι.·. ιι.π. τι:Ι. Οτι-ο. Ι.

· 'Πιερ. και. Ι Οοιιιτα, ΑΟ!). τιιΙ. 60. ουχ ΒΟ. ΜΙ. Ι ουκ ΑΟΚ.

-, 57. εου·γον· οἱ δε κρατηοαντες δικ - ιι)ρον ΑΒιΟΒΚ. τοΙ. Οτίο.Ι.8Ι59. ιν.

Β.. 886".Ιηὑρον ΝΕΟ. Μ· οδό. και απ. ΑΟ2

67. απηγαγον Οτἰιι.ἰν. 886€ Ι απηγον Ο. Η.. 88.τοΙ. [ΓΑ. 8γττ.Ρει.8ιΗοΙ. Επι.

(πιω. αυτον ΜοιπρΙι. ΤΙιοὶι.) 0τίο. ΙΜ. ΙΙΙ. 9099. Ι οιιι. ΒΟ.Ν.Β. Ι.

- Καιαοαν Δια. στο.. ιν. Ι καιιφαν Ι). νωΒ.ι.ι!·.9ι-ι-ι. ΜειπρΙι. ΤΙιοΙι. Απο.

ΟπἰρΙιιιιιι νιιΙΕ.ΟΙ. (Σκια.) Ι καιω” στο.. Ι. 8156. ιν. 886ΙΙ.ΙιιιιιΙ. το εξης και

Η. 1). (στο. και ουχ ιυρ. ο).

68. ηκολουθιι αυτοι] πκολουθιταν δι που. - πολλων προσελθοντων ψευδομαρτυ

ιι! οι.) 88. (οπι. αυτοι ο..) ρων ΑΒΕ. 88. ()τίο. Ι. 8Ι5°. Η. 8869]

- απο ΑΒΙ)Χ τοΙ. στα. [κι. ΙΙΙ. 909€ Ι προσελθ.πολλ.ιμευδ. Ι. (8)·τ.Βοι.) (επ.

οιο. ΟΙΑ. Ι. 88. Γ. Απο. ΙΙΙιιτ.) ΜοιπρΙι. 'Πιερ. Ι $πολλων ψω

59. οἱ δε αρχιεριις Μ88. (Σπα.) τιιΙ. Οτἰς. - δομαρτυρων προαιλθοντων π. ΟΝ. τοΙ.

[κι. ΙΙΙ. 9099 (ΕΜ. ιιι Ρε. 880.) Ι ο δι μια. (5)·τ.Ηι:Ι.) Ατπι. Ι πολλων ψευ

αρχιιρευς (α). Μι:ιπρΙι.(οιΙιΙ.) ΤΙιοΙι. ' δομαρτυρων ιλθοντων 69. Η. Ι πολλοι

στα. ι Μό". Η. 886· ΜΒ. “Μπαμ προατιλθον ψιυδομαρτυρες 1). (δι/Π.

πιο ο.) "τοιΙιΙ. και οἱ πρεαβυτιροι π. Ρει.8:ΙΙι:Ι.) (8_γτ.Ηιετ.) (ΣΕΦ.) απο.

ΔΟΝ. τιιΙ._|: διττ.Ρ".8ιΠι:Ι. κΒι.Ιι. οτι). [οι. ΙΙΙ.9099.) ΜπάιΙ.ουχ ώρου Θ. ΑΟ'.

ΙΙ". ΙΙΙ. 9099 Ι οιο. ΣΒΒΕ.. 69. σπιτι..) 88. τοΙ. α.(ι:.)(_|.)φ.)(δι.) $γτ.ΗοΙ.

'δ"του

Ι).

Η'μι-Κια"2.".

(ΣΕΦ.) (ουχ ηὑρον Ν'ΒΟ.) Οτίο.Ιτιι. ΙΙΙ.

909°.Ιοπι. ΒΟ.Ν.Ι.. Ι. νιιΙι:. δ.!)".9Ι·'·Ι.

Βγτ.Ρει..8γτ.Πιοτ. ΜοπηιΙι. ΤΙιοΙι. Απο.

Οτίο. Ι. Η. ΙΙ πιω. και ουκ ευρον το ἰξης

- προαελθοντες] ηλθον 1). Μπι.

-- κά πιι.] ·Ι·ιιιΙιΙ. ψιυδομαρτυρες 9. Α2

ΟΙ).τοΙ. Σπα. Βγτ.ΒοΙ. Ατπι. Οι·ἰο.Ιν.

οτα. [τα. ΙΙΙ. 909'.

κιτ!. τινες ψευδομαρτυρες Ν.)Ιοιπ. ΒΕ.

Ι. δι·τ.Ριτ. $)ιτ.ΗΙοτ. ΜιιιπρΙι. 'ΓΙιεΙι.

και. Οτἰς. Ι.

6Ι. ειπον] ιιτιιειπ. και 1). Σπιτι. 8ι·ι·.Γει.

οι. Ι Οοιιιτιι, Οτίο. Ι. ιν. ατι. Μι.

ΙΙΙ. 909'.

- ουτος εφη που. α]]].9'·2· Οτἰιι.ἰ.8Ι5°.

894.. ιν.2009.8869. Ι τουτου ιικουαα

μεν λιγοντα Ι). (δ).(ι:).(Π.(-Ρ).(|ι).

- του θεου Οτι!). Μο. πιο. στο). Μι.

ΙΙΙ. Ι τουτου Ο'. (Ιιοο 1)ι:Ι δ.ε.#".ἱι.)

- οικοδομησαι] πιω. *αυτον .5. ΛΒΝ. τι:Ι.

νιιΙι;. α$1)"·'·ο'·'· Βιιττ.Γοι.διΗι:Ι. (πιο.

ΙΜ. ἱιἱ.98Ι°. Ι 0ιπ. Β. Ι. 69. ΑΜ. ποπ.

Οτίο. Με.. Ιν.8869. Ι ποιο οικοδ. ΟΙ..

88. δ.|ι.

(ιιΙΙιιιΙ ιιπι.ο οικοδ. ο.)

(μιιρτυρις Α. ιι:

Οτίο. Η. 2009. Οτἰο. [οι. ΙΙΙ.

 

.56. ιιιΙΙτοπΙοτιιιιι.ιιτ Η. Ι 57. ΟιπρΙιιιτιι Ο!. Ι

οι. τοιιοι.ΙΙι:ιαιτο Η.
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ΔΒοαΜ2](Μ 62 καὶ αναστατ ο ο Κ '; ο το ο ` ο

αρχιερευτ ειπεν αυτοι, Ουδεν απο·

 

1.[Χ1Δ. ” ..

ΒἙο1ὲ8ἔ-ἔ9ἑσν κρίνη; τί οὑτοί σου έκαταμαρτυρουσιν; 03ο δε

· σε ν τι ,.

Η Ίησους, έσιωπα. καὶΦ ὁ αρχιερευτ ειπεν αυτοι, 'Εξορ

κίζω σε κατα τοῦ θεοῦ του ζωντος, ἶνα ἡμῖν εἴπης εἰ

συ εἰ ὁ Χριστώ ὁ υἱδι· τοῦ θεοῦ. 64' λέγει αυτό ο
Έ ο η κ 3 κ τ κ Η ο ο .ν Μ ι

α Ι·ησουο, Συ ειπα· πλην λεγω υμιν, απ αρτι οψεσθε

τὸν υἱδν τοῦ ανθ όπου καθ | ενον έκ δε ιῶν τα: δυνά

, · η η
` ο ` κι σε Α , ..

εαπ· και ε ο ενον επι των νε ελων του ου ανου.
τια 7 ε ι ` να ε ` ι κ ο κε ρ ν

. τοτε οα ιε ευ; διε εν] τα ι τια αυτου λε ωνΠ' ›

Μαι.. "β "Εβλασιρήμησεν· τί έτι χρείαν 9έχομεν μαρτύρων;

' β ,νδ .ο ο | Χ | ο 66 τ ε - 8 Α.

66. βλασι))ημιαν ι ε νυν ηκουσατε την βλασφημιαν . τι υμιν οκει,

[αυτου] κ Κ ο | .ΐ Η Ι ι ι

οι δε αποκριθεντει· ειπον, Ενοχοι· θανατου εστιν.
Ι ' , ε

.."Μιο ~6.-6 "7 67"τοτε ένέπτυσαν εκ το προσωπου αὐτου καὶ έκο
"Ευ ·ἑ2:6ο_67.α | ο ! ι ` Ο ι ε 7! 68 |

· ~8 5· λαιρισαν αυτον· οι δε ιεραπισαν λεγοντεο, Προ

ιρήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τα· έστιν ὁ παίσαι~ σε;

έ"ξω15$ίΊΤ 154 69 09%) δε Πέτρο: : έκαθητο έξω|| ἐν τῇ αὐλῆ·
ο . ' | Α ' Η .

9'ἔ:55·6ἔ- καὶ προσηλθεν αυτοι μία παιδίσκη λέγουσα, καὶ συ
ο | 217.).

2547. ~ιἶσθα μετα Τησοῦ τρῦ Γαλιλαόρυ. ?ο ο δε ήρνήσατο

.ν ο 7 Ι ”

εμπροσθεν παντων λεγων, ουκ οιδα τι λεγειο. '1 ἐξελ·

': θόντα δε + εἱτ τὸν πυλωνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη, καὶ λέγει
›Η· αύ"οπων, τοΐι· εκει-,λτ Καὶ οιἶτοι` δν μετα. Ίησοῦ τοῦ Ναζωραίου.

[καὶ] οντος ην , ι .

.Ι ο 72 καὶ παλιν ηρνήσατο =μετα|| όρκου ότι ουκ οιδα τὸν

Ω Ετ ειιτροπε πτἰποοπο 8808τιὶο.

ι.ιιιπ Με ΠΠ. ΝΗιἰΙ τοιιποποιο Διὶ

ω απο.ο Μι ιιιινοτοιιιπ ιο καπ).

ι·.ιπιιιι·? Η [απο πιιιοιπ Μαιου

Εκ πτιποοριι ειιι:οτιιοειιιπ πιτ. ΠΠ.

Λι!ἱπι·ο ιι: μια· ι|οιιιπ νἱνιιιπ 'Η

Μαιο ιιοπιε ο ια εεε οι"...

Μαιο πει. ΜΟΝΗ-λ Πἱοιε "Η 1...

οπο. Το οικου. "παπι “απο”

ήπιο τοπιο. ο. ιποιΙο νΜεοἱιἰε

πιἰιιπι ποιπιππι οοιΙοπιοιπ ο ΜΧ.

πιο κάποια. οι νοπιοπιοιπ πι

"που... οιιι:Η. "0"·'~) Τιιπο

πτιποορο επι:οι·ιΙοι.ιιιπ ..πιο πιο.

ιἰιποπιο. πιο. ιΠι:οπιι. Μπορω.

ιπιινἱι: @ΜΜΜ πάπια: ειχα.

"πιο ιι:ειιιιιιε.? 000:: πιιπο αιι

ιΠειἰε Ιι!ιιειρποιππιτπ. Μ' Οπα)

τοπιο ι·Μι:ι.ιιτ? Αι ΠΠ αεροπ

ιιοπιοο .ικα-πω. Κουκ υπ. εποι

ιιο. ο' ηη· ω 'Ειιπο ι:κιπιοιππι

ἱπ ίιιι:ἱι.·ιπ οι” οι οποιοι επιπ

ποι:ιιιοι·ιιπι. πιο ο.ιιιοιπ μιιΙιπιιε

ἱιι ιιιι:ιοιπ οι ι!ι:ιΙοι·ιιπι. Μ Λιποπ

τι:ο. .Ρι·οπποι.ἰτ.ιι. Μπα. ΟΙπἱει.ο,

απιε εεε ηιιι το ποτοποοιι.?

ΜΜΜ” Ματια "το «πανια

απο πι οιι·ιο. οι. οποιον. οι! οπιιι

απο ιιπειΠιι. οπου. Ετ :ιι οιιπι

Ιοειι Οιι!Ποοο σου. Τ., Λι πιο

πι·ωινιι οοι·ιιιπ οιππιπιιε “ποιον

Καπο ουν! που. 'Η (Μι να..

οιιπι.ο ιιπιοπι πιο ιιιπιιιιιπ τωυ.

οιιιπ οι.. οι Με. Με πιο οπου. Μ.

Η πιο οτι". οιιιπ Ιοιιιι διιιιιτοπο.

7" Η: παταω Μαρινα ι:ιππ αιτο

ιποπιο απἰν. ποπ ποιο |ιοπιὶποιπ.

_`__κ____

82. αποφαση] ·νει Η. 88. αποκριθεντες νιιΙΒ.Λ#”Μ·ρ'·=· Οι·ἰο.ἱιι.

- σου] σοι Α..
888)'. | απεκριθησαν παντες και Π.

ιἔελθοντος δε αυτου Ι). (Ειπα) Μοιπρὶ1.

88. Ιηαους] οιπ. ΕΕ.

- εαιωπα. και] °[οιω. αποκριθεις €. Λ

ΟΝ. τα α.υ.ι:$!!.Ιι. Βγττ.Ρει..8ιΠο!.

'Πιερ. Δι·ιπ. | οιπ. ΒΖΕ. Ι. 88. οι). Ο.

νιιΙ8. 17''.ο'·"·!. Μοιπρἱι. και.. Οπα”.

3886. Οτἰο. Ιιιι.ἰἰἰ. εποε. ι “παπα αποκρ.

δε Ο. | ιιτιωπα αποκρ. ουν

- εξορκιζω ΑΒΟΖΝ. το!. θείο. ιν. | ορ

κιζοι ΒΕ. 89.

- του θεου Ψ] οδό. του ζωντος Ο.ΝΔ.

177. Βγι·.ΒοΙ. Μοιπρο. 'Ἐμοῦ. ' Οοπετιι.

ΗΟΜΕ. το!. Οτίο.ἱν. Οι·ἰο. Ιιιι.ὶιἱ.

84. ειπας] πιω. ότι εγω ειμι. Δ.

- πλην] πιω. δε Δ" 8γι·.Ρ8ι..

- υμιν] Μι!. ότι 1). 8_γι·.Ρει.

-- εκαθημενον Ν..

85. λιγων] Μινι. ότι εκ. ΑΟ.. Ι σαι. 11ο·

Ι)ΖΕ. 88. Ειπε. 8)·ιτ.Ρει.8:ΗοΙ. Λεω.

απο. οτι!). Η. 8888. ()ι·ἰο. ΙΜ. ιο. ΜΙ...

- εχομεν] εχωμεν Η.

- βλασφημιαν] μια. αυτου π. ΑΟ. τοι

α/!"Α.9='. 8)·τι·.Ρει.&Πο!. Ποιο. Αππ.

.και οπο. Η. Οτἰη.!ιιι.ὶϋ.9Ι Ι'. ( οπι. Β!)

ΖΕ. νιιΙς. α.ι:.ΙΡ.η'.|ι.Ι. ΜοιπρΙι. 'Παλι.

108

α.ο.ο.|ι.

- ειπον] ειπαν 83.

οι. οἱ δε] ...Μπα ο. (μια.) απο.

- εραπισαν ΑΟΙ)ΖΕΔ. | Σερραπιοαν τ. '

Των. Οτιο. !ιιι. οι. 912...

71. αυτον @πιο αλλη)] οιπ. Ι.

- αλλη] πιω. παιδιο·κη Ι). νιιιι:.ΟΙ.ιι.υ.

απο.. (Λεω.) οτι!). Ιιιι.)Οοπιτο., .να

.ί1ΐ'ο'
Β.8. ΠΕΙ. "ΜΜΕ αυτον Ι). 1. Ο. Π.ΙΙ.°-|: . - *ως “κι |Π)οι·κες_ να”. ' αυτοις

[Κα. 8νττ.1.)οι.8ιΠο!. (πι Γιιι:ἰοιπ Λιν.

92. πι Γιιι:ἱιππ οι στη. ΙΜ. ἰἰἰ. οι”. πι

ίιιι:ἰοιπ οι". νιιις.Ο'Ι. Τ|ιοΙ.ι.)

89. εκαθητο απτο εξω ΒΙ)ΖΕ. Ι. :13. Ευα.

Βγτ.Ρει.. 8)τ.Ι.Ποι·. Μοπηιιι. πιο. Λεω.

απο. οι·ἰο.!ιιι. πι. 9 Ι28. | :ποπ ετ. ΑΟΧ.

και. Βγι·.1ΙοΙ. Οοιιι. ) Ροοεαυλη Δ..

- Γαλιλαιου Οι·ἰη.!ιι8.ϋἰ.' Ναζωραιου

Ο. Βιιτ.Γει.

70. εμπροοθεν] που. αυτων ΑΟ.ΧΔ. Ι.

επιιΜουν. Οοιπ.(ιιι: ναι.) ' Οοπετιι.

ΒΟ'.ΒΖΕ. 88. οι). ΕΟ. Ειπε. το!. Οτι!).

να. οι. 900". 0120.

- παντων] οιπ. Η.

- τι] 6 Ι.

- λεγεις Οιἰο. παπι Με. ¦ πιω. ουδε

επισταμαι ΠΔ. 1. οι. 8ντ.Ηἰει·.

Η. εξελθοντα δε] +οιω. αυτον €. ΑΟ.

τα 6. Απο. Ι οιπ. ΒΖΕ 88. α. Οοιπ.)

εκει ΛΟΖΕΧ.Δ. 1.83. 89. Ιονιου”.

(? Οιοι!ι.) (οι "ή απο. ΙΜ.)

- και ούτος ΔΟΕ. το!. νοτια. | οιπ. και

Β.Βιζιι.Ι). δ)·τ.Ροι.οιΙ. 'Νιου.

- Ναξιοραιου] Χαζανηνου Ι. | Ραλι·

λιιιου Ι::- (Μ οι.)

72. μετα ΑΒ.Βι|_ν.ΟΕΔ. σο. Κ. ' :μια

ε. 1). το!.

- ότι νιιΙΒ._|1]].ο'·=·ἡ.| λεγοιν 1). (ι.ι:.(_|ἶ)

ναι»

78. προσελθοντες] ρεποπι. παλιν Ι. (προα

ελθοτες 88.)

- και ου νιι!;;.1.17]·2·η'·α·(οπι. 1). Ι.) νο"

οι. α.(υ.ι.·.Α.) | οπι. και ο.ι.·.|ι.

- και γαρ ()νιΏ. Ια!. πι. ΜΒ". ' πιω. Γα

Ή

82. Νεραιδα Η. Ι Μ. καποιοι δια Ο!. '

87. πιο. ι1ι.κ:ιοτιιπι. οι. Ι 70. ποιοι! Δια.. ' 'Η. απο

ιιποιιιιι (Η.

ΑΔ----





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

 

.Υ ·°μὲ°· ἄυθρωπου. 73 μετα μικρου δὲ ·ιτροσελθόυτετ οι έο·τῶ- "Ετυοξη"ΠΙΤ Μα="ΜΜ

' ~ ' .- .. ι .. ο οι ειιι ιιιιι οι ἰκοτιιιιι Ροιι·ο

και!» 111.261 τει· εἶττου τοι Πέτροι, ,Αληθωτ καὶ οὐ ἐξ αυτωυ εἰ· (60.... 8.... ..Χ Η". ..8. ιιιιιιι ά
[Μ]Ατιιι. . καὶ ὰ τ λαλι ι ο δ,-λι ·· 747_',_ε ν ξα ο ΙοηιιοΠιι.ιιιιιιιιο.ιΜοοιιιιιιιοΜου..

Δ 7 ρ η , α||σ 13, η 5)” (3-6 ποιει° ς ο` η!) Τ "'.ι'ιιιιοοοοριι ιιοωιιι.ιιτιοι.ιιιι·οτο

° καταθεματιζειυ και ομυυειυ οτι ουκ οιδα του αυθρω- 3Μ_ΜΜοΉεω ΜΜΨξΠωἔζ

τη ` 8 , ` || , | , | 75 ` ' . θ ι.οιιιιιιιιοπιιΠιιιοοιιωνιι. ··~

. β που. και 0.181” αλ€κ'Γωρ €Φωυησ'€υ. και εμυησ η Βιι·οοοι·ιΙ:ιιιιιι οι:: Ριιιτιιο "τοι

· τ .. . Ι 9 . .. . ι ι ο ` Η" ιιιιοιι ιΠκοι·ιιι.Ρτιιιι φωτο

ο Πει-ρω του ρηματοι· Ιηο·ου ειρηκοτοτ οτι Πριυ ΒαΠι.ι.ε οιιιιιοιιετιιιο ιιοεο.ιιιο.ει

οιλέκτορα Φωυῆσαι τρικ` οιτταρυήο·υ με· και. ἐξελθιΪου 08"!""ωΜ Ρωπήιω·

Β' Η οι

εξω εκλαυσιευ ·ιτικρωτ.

Μ. :92 1551 ΡΠρωἶατ δὲ γευομέυηο συμβούλιου ἔλαβου πιιιιοΠΣι::ι:α8ιο;ο

Ι . Α ' __ __ ιοτιι τι -
,¦¦3:'·|5ῖ Ι· - τταρτε9 οι, άρχιερει9 και Οι πρεσβύτεροι του λαου οἱρο."οοοπιοιιιιιιοιειιιιιοτουρο

.σ τι. ι. Η" ι .. .Ι .. τι! θ .. ο ι πι· 2 ` δι Με “άνετοι” Ιαιιιιιι. οι απο

41;» "Με α κατα του φτου, ωστε αυατωσ°αι αυτου, και ο· ιιιοτιιιτιιιιοτοιιι..“'''''·).ΒΕνω0.

· ` · | ` , ι τ ' " ιιιιιι ιιιιιιιιιιοτιιιιι οιιιιι οι. "...ιι
ιταυτοτ αυτου αττηγαγου και παρεδωκαυ Πιλατφ ται (ΜΜΜ Ρωτώ Πω" ΜΜΜ.

7”|Εμ.0υι. ' Φο· "Μ Τιιιιι: νἱι1οιιο Μιάου. φα

Ξ2. π οιιιιι "πάπια, ιιιιοιι ‹1ιιιιιιιιιιιιο

4. ώρα ι.ἶἰκαιου

6. κορβιῖυ

 

λιλαιος ιι. και ο.. διτ.Πι:Ι.. | οι! 60. τετ.

οιιι. Ι..

?8. δηλ” οι ποια τωβ."πω-$ Οτίο.ΙτιΙ.

ιιι. · ιὅιιοιαἔιι Ι).

Ι568Τότε 28.3.» Ίούδατ ο 8τταραδουο|| αυτου ὅτι
|

κατεκρίθη, μεταμεληθεὶο : ἔιττρεψευ'| τα τριακουτα

αρωμα τοῖι· άρχιερεῦο·ιυ και* πρεσβυτέροιτ ”"λἔγωυ,
ο ..ο · #· κ

"Η του πα αδοι)ο αι α οἱθωου. οι δὲ εἰττου, Τί τι· οι·
τ ρ ι ισ ι| 5 μ ` ο Ι 0 ο `

' .- ` ο,

ηματ; συ 2ο 6. και ρψατ τα αρ·χυρια °ειτ του
` # ο υ ` ι ` ο τ 6 ο δ`

υαου αυεχωρησευ, και απελθωυ αττη·υξατο. οι ε

ι .- Ι ι ι τ * Ο υ Οι ιι

αρχιερειο λαβουτεο τα αργυρια απου, υκ εξεο·τιυ
_ .- ` “ |

βαλειυ αυτα άι· του κορβαυαυ, έττει τιμη οιιιιατοι`

2. τι·αριδωιιου] ΜΜΜ. αυτου 9. Α0. ΜΙ.

δ)·ττ.Ι'ετ.(διΠοι.τ) Μοιιηι|ι. 'Νιου. Ποιο.

()τἰο. Η!. ιιι. ΣΗ”. Γε!. .4ἰι·.ι.·. οι). Ποια”.

ιι.!ι.ο.!”.|ι. ιιι.”. ' ω...ιι.ου..Βιι.οπ. 88. Κ.

σωσει, ροοιιιιοιιι.ιιι Δικτυο ι·οιιιι

Πι ιτἱΒιιιιιι ιιτροιιι.οοι ποιου”.

Με ειιι:οτι1οιιιιιι οι Μπα-ιιι...

“Νικαια Γκανά "πιάσω οιιιι

πιιιιιοιιι ιιιυιιιιιι. Λ! “Η οι”.

Μπι. @ΗΜ οι! πιω? το παω.

8 Η: μασκα! ιιι·ικιιιοιο ιιι αιω

ρΙο "καιω, οι. ποιοι” |ιιιιιιιιο .ο

ειιιιροιιιιιι. ° Ρτἱιιι:ἱροο ιιιιιοτιι

ειιι:οτιΙοιιιιιι απορώ ΜΜΜ”

ιΙικοιιιιιι, Ποπ “σοι ιιιιιιοι·ο οι»

Μι οοι·ιιιιιιιιιι. ιιιιιιι ρι·οιιιιιιι του·

Παπ. ΜοπιρΙι. ΤΙιοΙι. Δι·ιιι. οτι... ι.

896'Μ· οι!. ιν. 486.. 646". ]ΙΗΜΙΠ 1.8.1..

()ι·ίο. ΙΜ. ιιι. Μις. Η. 66”. 030". 290.

(Με.) Πι!. 746.!. ια 221. ιιιταιιιι.μιο

Η. καταθιιιιτιζιιυ ΑΒουΚ.Χ.8 Ι. 88. 69.

ΒιισιικΜουν] Σ κιιτιιυαθιιιιτιζιιυ 9 .

·- ιυθυς: Β!... . “Νασο 8. Α0!). Ι.88.

Ιοοιἰοιιοιιι Μια Δω..

4.. “στον Οι·ἰο. ἰ.| ιιιταυ Ι..88. Βια. 1116.

- οι” ΑΒΟΙ.ΧΔ. 88.69( ?').Β`(ΗΠ( Μεν.

Μπι. 8]·ι·.ΠοΙ.·τ Απο. 0.49. ιν. 485€

οι·ἱο. ΙΜ. ιιι. ΜΡ.

- Πιλατφ] *τα-Μπι. Πουτιῳ €. ΛΟΧ.

ΑΟ.

το!.

75. |ησου] τοπια". του 9. Ο,Ι..ι·ο!. ¦ οιιι.

ΔΒ.ΙΜ.0·υΧ.ι1ευσ Η..

- ιιρηκοτος] ΐιιιΜ. αυτῳ τ. Λ(.:Χ. το!.

ΜΜΜ ιι.)|ῖ @τα Για. δι; Πο!. Μοιιιρ!ι.

ΣΕΦ. ο.ι9.1..ι.ιιι. ΜΒΜ οιιι. ΒΙ)Ι.. 88.

(μια.) 'ΠιοΙι. Λι·ιιι.

- ότι] οιιι. Ι). 1.11". αΪ:ἶι!ι.

__ πριν] πιω. η Λ.

- α.Χικτορα φωυηοαι ¦ αλικτοροφωυιας

Ι. | ιιλικτορ φωυιιοαι 69.

- τρις] μου!. ιιτταρυησρ μι 69. | (απαρ

υηιιιι Ο.)

Ι. ιλαβου (Μια.) το!. Οι·ἰο.|ιιι. ιιι. 914'.

] ιιτοιηοαυ Η. ιι.ι:ώ Λτιιι.

- δισ” θιιυιιτωσαι] ἱυιι θιιικιτωσουοιυ

1). ] ωστε] όπως· 8.) ¦ αυτου ποιο

θαυατωοαι 69 'τι. θαυατωοουοιυ 69

τη..

το!. Μα. α. 8].·ι·.ΗοΙ. Ποιο. Απο. .ἰΕιιι.

@τα ΙΜ. ιιι. ' οιιι. ΒΕ.. 88. 8)°τ.ΕιΠ..

Νοτη”. πιο.. οψιν. Ρα. Ματ.

- τιμ ἡγιιι.] οπι. τιμ Δ.

8. παραδους Β.Βι!υ.Ι.. 88. Η". $γτ.Ηο!.

ιιτίο. Μι. ιιι.οιι=. ¦ :παραδιδους €.

Λο. το!. Οι·ἰο. ι. 896-. Βια. Η!). 480...

- ιοτρεψιυ ΒΕ.. Οι·ἰο. ι. ἰν.485·. (ιστριφι

θα] ιν.485°.) "πιο ιι. (Ματ Ι.).)| Ι αιτι

οτριψιυ 03. ΛΟΛ-ιιι. Εκο. ΠΕ.

- πρωβι.ντιροις] τρι·ιιοπι. τοις ε. ΑΧ.

το!. | οιιι. Β.Βιιυ.(ιιι ἰροιι οοΠ.)Ο[.. 88.

Οι·ἰ9. ι. ιν. ΜΜΜ· Εκο. ΠΕ. Οριο οοΙ

Ιιιιἰο ΒοιιιΙοἰἰ ιιοιι οιιι. τοις ποιο αρχιιρ.)

μια. του λαου Απο. Λέιιι.

ι. ιιθωου ΑΒ ©ΧΕ.Βι:|ι.ο. το!. 8]°ττ.τ'ει.δι

Πι:Ι.(οι Πάπια στ.) (ΜΙΒ. Οτι!). ι.

896', ΜΒ. ιν. 485€ Βια. ΠΕ. 4804.

(Μια 1).) ·· ιΐιιιιιιου Β.ιιιε.Βοιι.Ι.. @τι

$_γι·.ΠοΙ.ιιιι;.(ῖτ. Οι·ἰο ἱν.488=.α οψιι ς.

1. 69. ιι: .του Ευ. στο.. ι. Ειιο.1).Β.

5. εις τον υιιου ΒΕ.. 88.69. Ποιο. @ιιι.

Οτἰ9. ι. Ευ... ΠΕ. 480... 48". | Σιυ

τιμ υιιῳ 9. ΛΟΓΩ!. Σεπ. δι".

-- αυιχωρησιυ οτιο. Ευ... 1).εηω"χ.0.

6. “που Β.Βιιυ.Ι.. 88. δια. Π.Ε.πιιιτου

ε-. Λο. το!.

- κορβαυαυ ΑΒ..Βο,ι.(π.. κι. Α8'. (_8.'.)

8]·ι·.ΠοΙ.(ιιι πια. οι.) Απο. Βια. Ι).Β.

Πει. Η”. ¦ ιιορβαυ Β.Βο|ι. [9'. πιο.

Οοτιιιιιιι α.ιἰ.λ. (Ιοοιιιιιιιι ι!!!) ¦ κορ

βιιυα Χ. (8)·ι·.Ρει. ΒΪι·.Πἱοτ.)¦κορβουᾶ

88.|ιιορβουιιυ ΒΙΠΕ Μωβ. (τοκοι.)

Οια'. ΙΜ. ιιι. ΕΠ”. | γολγοθαυ 69 !Χ!.'

κορβαιιου ΜΜΜ. (ΠΚΦ.) (ἔσω.

 

7.5. που”. οι.

6. οι” οικω” Η.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. Χοπ:: Τ.

ΑΒ(σ)Π)].

1:(Χ)Δ.

1.88.89.

ΒἙ'ΒΒΕΚ8ΌΎ.

η Δια. :::9.

' Ζω. :: : :ο. η.

 

."Μκι·.:6:ο-αο. τκ

"Ια". ο8:ο-ο5. α

 

 

ἐστιν. 7 συμβούλων δἔ λαβόντετ ῆγόρασαν ἐξ αὐτῶν

τον άγριο τοῦ κεραμἔωο, εἱτ ταιρἡν τοῖ:` ξένοιο. 8 διο

έκλήθη ὁ οἰ·νροο ἐκεῖνοτ άγρα· αῖμ.οιτοτ'1 ἔωτ τῆι· σήμε

ρον. 9 τότε έπληρώθη το ρηθἔν δια Ίερεμ.ίου τοῦ

προφήτου λέγοντοο, ' Και ἔλαβον τα τριάκοντα αρ

γύρω. τὴν τιμ/ον τοῦ τετι|αημένου, δν ἐτι|ιωῇσαντο απο

υἱῶν 'Ισραήλ, 10 και ἔδωκαν αυτοι εἰς τὸν οΒγρον τοῦ

κεραμ.έως. καθα συνέταξέν μοι κύριος.

157 11 .·Ο δὲ Ίησοῦ:` =ἐστάθη" ἔμ·ιτροσθεν τοῦ

ήνεμόνοο· ικαι ἐπηρώτησεν αυτον ο :βωμὸν λέγων,

Συ εἶ ὁ βασιλεα· τῶν Ίουδαίωνπ; ὁ δἑ Ίησοῦτ ἔφη,

Η,και ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αυτον υπο

τῶν αρχιερέων καὶ τῶν τι·ρεσβυτήοωνέ οιἱδἔνητ αποκρί

τοτε λέγει αὐτῷ ο Πιλίὶτοο, ουκ ακούει: πόσα

σοῦ καταμαρτυροῦσιν; 14και οὐκ οι·πεκρίθη αὐτῷ προ:`

οὐδὲ ἔν ρῆμα, ῶστε θαυμαζοιν τον ή·νεμ.όνα λίαν.

158 15 " Κατα δἔ ἑορτ·ι)ν εὶο5θει ο ·ή·νεμῶν απολύειν

Βι:ἰοἱει ο". 7 ΟοοκὶΠο :οποιο ἱοἰ

:ο ο:οοτι:ο: οκ :Με κοινο πιο:

ἱιι κορι:Ι:ι:τα:ο ροτοετἰοοτι:ιο_

' Ρι·ορ:ι:: οοο κοινο:: οκ: οι;"

οι:: Αι:!ιοΜο:οι:οο. πιο· Μοτο”

οι!. :κοπο :ο οοι:ἱο:οο:ο απο::

° Ε: :οοο ἰιορΙοιιιιο οκ: οικω,

Μαιο:: ο:: οι:: Ηιοτο:οοιιο :πο

ροο:ιιιο ιΠοοο:ειο. Β: “και”

πιο: :τἱι:ἱο:α ατςοο:οοε ρτο:ἱι::::

αροι·οι.ἱιιιι οποιο ιιορτο:ιονοι·"Μ

:: ΜΗ:: Ιει·ι:::ι.εΙ. Μ ο: δωσω::

οοο :ο :οποιο :ἱιει:Η. Βια:: οοο

ειἱιι:ἰ: πιο: ιΙο:οιοι:::.

" (Άπω ίσοι:: αυτοι:: ΒΙΟΙ::

::ο:ο ρι·οο:οιΙοιο. οι ιο:οττοεον:ι

απο τοπικα ‹:ἱι:οο:. Το ο: το::

Ιι:ι!::οοτιι:οϊ Με:: οι Ποιοι. Το

:Ποια "μπω Β: απο :κουκο

το:ι:ι· :: ρι·ιοι:ἱρἰοι:ε οι:οοι·ι1ο:ιιιο

ο: ιιοοιοτιοι:ο. πιο:: ι·ωροοιΠι.

Η Τοπ:: Με:: οι: ΓΗ:::.ιιε. Νο::

ποδι:: ιιιιι:οι:: οι! νοτει:ιο :ο ιΠοιιο:

:οε:ι:οοοὶι:? '' Ε: οοο τοεροοι:::

οἱ οι: ι:Πι::ο νοτοι:ιο. ιι:: ι:: ιο:

ι·ι:.:ο:ι::· :οποια νοοοι:ιοοιοτ.

'8 αν” Ρο: :Ποιο :οποιο κο!

Ιοιοοο::: οοοοι:ονοτι:: οποια:: :Π

. .Ϊο. :8:88

Ή Ο
ο Α Κ

"έα αυτοι, Συ λέγειτ.

ἔΙ::
Χ .νατο. 13 Ι

τκβ

'σο. :8:89,...ο. β

7. δε] το ΗΜ.

8. αγριο; εκκινος] Μι!. Β::οο!ι::::::ι: οοο οε:.

ν::Ι8.ΟΙ. ΑοΙ:οΙιὶα:::::ι: οοο οι: α.(_π').

Δι:οαΜο:οι:οι: απο:: οιι: ο.ο.9.!Ί·92.|ι.Ι.

Λοι:ο!ι:::::::ι::: .οπι. (Γεω.) Οτίο.!ιι:.:ϋ.

Μο... Ει:Ι:οΙοε:οοοΙ: οοο ο:: τι. | ο:::. 1.

Εν.. 1.).Ε. Η”.

9. Ίιρηιιου ΒΕ. το!. (Σω.) 8)·τ.Ηι:Ι.ι:ι:.

8ττ.Βιετ. Μοοιρο.ΤΙ:οο. Οο:ο.Ατιο.2·ζιι:.

Οτίο.Ιιιι. οι. Ειιο.1).Β. ι ο:::.83. οι.

8714)". | Ιηρεμιου ΔΟ.. Ι ηρ:μιου 69.'

Ε:α:α::: Ι. Ζοι:οι:::::::: 8)·:·.ΗοΙ.ιοε. ι

“Ι:::οτ οι: απο:: πήρα: ειιο: οοο :ο

:ιο::::ι::· Ι:οι: “απο” Μαιο: οτοριιο

:::κοο ἱιι :οπο οιι:: οι:: το! :ο @ΜΜΜ

καποιοι; νοΙ που:: .Τιιι:οοοιι το:'ετιιο:ι::·:

οι οιι:: ειπα:: ροκ:: κοιτα, σκοπιά” οι::

οι: κι::·ἱρ:::ιο: πομπο: οι:: οποιοι:: εεε::

οι:τ:ρ:ι::·αε. ο: :πο Ζωική:: Ροι:::.ι::ο

.Το:·ο:::::.::: οι:: :οοο ι:Ποι::::ο οοο:·οιο.:ο

“καποιο κο:·ιρ:ι:τοιο :ο οι::: εοτἰΜιι:ι·."

0,49. ω. ἱἱἱ. 916!. [:::οοοοοι:ο ο:: Ιοοιοι·

ιἱο·Ι:ὶ:::ἱΒιιο ρτορι:οτι:ο .κοπο-ο ἰο τοι·

εἰοοο ΠΧ. και:: :ο οοι:Ιοεἱἱε :ομοα

:ι::·.] 'Επιοτήσεις. ὶ·ιτιἱ μή ταῦτα φέρε

ται ἐν τῇ τοῦ Ίιριμίου προφητεία. ότι

χρὴ υπονο:ΐν ·ιτιριμρήσθαι αυτα ὶξ αν·

τῆς κατά τινα ραιῖιουρ·,ιι:ν. ἡ καὶ σφάλμα

γραφικον νηονίναι. τῶν άμελέστερον

τα τῶν ἱοριἰιν ουαγγολίων αντίγραφα

:τε·ιτοιημένων οφαλέντος τινος, καὶ ἀντὶ

μιν τοῦ Ζαχαρίου 'Ιιρη.ιιαν τιθιικότος

Εντ. 1).Ε. 481€.. “ Πο: ιοι.:::::οοιιι:ο ιι:

.καποια οοο ἱονο::ἱ:ι::; ἰο Ζ::οοιι:·ἱ:: πιο.

οι:: οοο:: ι:Ι:ἰ:::ιιο εε: οιιοι:οοι:ο ρι·ομοι::α

τι::::.οι::ιο:Ιο::::::ο:Πιιιι:οίοτιυ:.οι. :μυκο

οι:ο.::: ποιο:: οοο :οι:Ιιι::ο ιΠει::ερο:,

τοπιο:: οι. οι·ι:ο ο: "τι... δινω". ιιιιο:.

Σκε: οποσ:: :ο οι:οι::::ο Ι·1οΙ::·ιι:οο πιώ::

:οιοο, οι:οι1 Νοαιο·οοιιο ποιοι: :οἰοἰ Ηο

Βτ::οι:ο οοιιιΙ::, .καποιοι ::ροοι·)ιροι::ο,

ἱο οοο :απο οι! νοι·οι::ο παρ:: πρωτ:

κο:: οποιο: :::Πιἱ Νικο:: :οποια :1ο 2::

οι:ι::·ιο ιιι:ιοιι::ο ιοειἱιοοοὶιι:ο." Βία. :ο

Με. (το. 228). “ Βἱ :Με :οποιο :οονοιοτ

οοο:: οοο :οει.ἰιοοι:ἱι:ο: οοο ὶονοοἰ:ι:τ

:ο δοτἱριι::·:: .Ιοι·οοιιι:ο ρι·ορ!ιοιοο. ο:

:οοο οοο:: ΙΜ:: ονι:οεοΙ:κι:ιε :ιΙ:ι:ιιιιΙ

ι.Ιο:οακοιΙιιιο. :Νήπιο οονο:·:: οοο οποιο:

ι:οιὶἱοοο ονοοεοΠο:ι::ο Ιιι:Ι›οτο. οοο:: οι::

δοτο:οοιιο Μαιο:: οιι. και ποοιι::ο :οικω

Ρο: ρ:·οροοι.ι:οι. 1'οοεο:οι:5 Προ Δια::

οι: οσοι:: ι:οιΠοἱΙ›ι:ε οικο ι:τοιΙοο:!ι::::. ι:ιιἰ

διακαή” οοο Μακη:: : ιΠοιι::ο ο:: οοο::

οοο οι:: ρτοοιιοιι::ο, κι! Ζι:οΙ::::ὶοιο. ποια:

ριι::::ι:: :σώσω εκει: ιοι:::ι1οεοο οι:: οι:

οοο: οο:::ιει: .Ιο:·ο:οἰ:ιο. :μια το! Ζοι:Ι:ιι

:·ιι:ο οποιοι: ι|ουι:οτι:ο:. το! οι:Πἱι:::, εἰοι:: '

οι:ἱι:ι::::. 8ο:: "ΜΜΜ, Ρο: ιπορ!ιο:ι::::

ι:ἰι:οο:.οιο. οι:: :::ιοι:ο ἰοιοΙΗ;;ἰ:ι:: 2::

οι:οτιο:. δει.: οποιο· οιι: ιΙοίι:οεἰοοε.

οι:: Νικο:: πιο:: ιιι::::::: οι:: οοο οι::

πιο, Με:: οι:ιιεεο σει, :μια οι :Μισο

οοι:ἱοο:ι οποιοι: .ϊοτε:οιι:ο οο:οοο; ο:

οι:: οποιοι:: :ο Οποιοι ο:ιοιορΙ:::ἰοι:ε

Ενι:ομΙ:ι:::: οοοε:ι.ιοτι:το:·ι:ο:, ι:: οο:ἰ
 

 

οι:ἱοι·ἰΒι::: οποιοι:: :οι οι: ροι·Ι:Π›οο: :ονο

οἰοεοι ο: οι:Πιι Πι:: αποκτα: οι:: Μάσκα::

οοο οο:οοο, ι:: :οοοιΙοεἱω.ι οσο:: οι::

:οποιο ο:: οοοοιιΠιε οοι!ἱι:ἱΒιιο ιοΠοτο:ιιτ,

Πι:: ι::ἰι:ι:ο ι:ιιι:οκι:. ι:: οοο ποδια Ποικι

πιο Μπακ, απο “πωπω” ηιιι:οκιἰοοο.

οοο:: οοο ιοειι:οοοιι::ο που:: .ιοτο:οιιιιο

οοο ιονοοιτοιι::·." Λαμ". οι: οσοι. Ενα::

Βιι!ἱε:. ἱἱἱ. 7. 29. (ΕΔ. Ιδιωτική. ιν. 150).

9. Ισραηλ] οπο. Κ.

Η). :ειπαν 0ι·ίο. [Μ. ἱἱἱ. Ενα. Β.Β.48Ι..

(ού.) | εδωκεν Λ. ι:: να!. Ι :βαλω ο!). [

"Μπα $νττ.Γε:.8ιΠοΙ. 8)·:·.Πἱοι·. Εντ.

1).Β. 48Ι..(Μ88.)

-- καθ:: δια. Ι).Ε. ¦ καθως Ι.

- κυριος Ειι.τ. 1).Ε. | μπει:: ο Ι.

ι ι. :ιτταθη 110:: ι. σε. @το :. Με· (Μ8).

|Σιοτη ς. Α. το!. Οτέρ.ἰ.815%οιΙ.)

(εστι ΕΚ).

- Μιτου;; Φ, Οτἰο.ἰ. Οι·ἰο. ΙιιΕ.ἰἰἰ.916°. ι

ο:::. Ι..

-- αυτοι 0τίο.ἱ. 0τιο. Ιιι:.ἱἱἱ. | οπι. 1..

.38. ο. Β:·ι·.Ηἰοτ. Μπορω των. Απο.

ι 12. των ·ιτριαβ. ΛΒιιΔ.τοΙ. ' οπι. των ΒΧ.

Ι. 69. (Μο: Η). ()τιο.:.8:5“. Η. 8869

- ατ:κρινατο ΑΦΜ. Ι. τοι. (Μα: 88).

(Μια) @το στο. ι. οι!. | α:τικριινιτο

Ι). ἰι;ΙΡ.|ι. 8:ιτ.Πἰι:τ. Οι·ἰο. :Με ο: Η.

Οτίο. ΙΜ. ἱἱἱ. Ή".

  

8. Βιιοο!ι:ο:::ι: Πιο:: ο:: η:: "Ντούι". οι. '

9. οι". ο: ατι:: :οοο κι. ' 11. οι:: “11 Οι. |

13. Μια:: Ο!.

ΠΟ



  

  



11111111. 23. ΚΑΤΑ ΜΑοοΑιοΝ.

 

 

1,.11118·ΈΙλέ· 17 ένα τῷ ὅχλερ δέσμιον, δν ·ι)|θελον. 16 εἶχον δὲ τότε

Με - ι - ε ε ε ( " 17 ,

ιαιιηι1ι.'1'1ιο11. δεσμιον επι ον λε ο ενον Βα α αν· συ ε() τι!. του. τιια·ρββ απο
6' επ '1 › Α

.- νων συν αυτων ειπεν αυτοι: ο Πιλατο:, Τίνα θέλετε

- 1 | ο σε εκ -.

μια. [τὸν -11αραβ- απολυσω υμιν; Βαραββαν, η 11ησουν τὸν λεγόμενον

1111111111: πσριι1σ ιιυυ1π ν1ποεπιπ

οποιο νο1ιι1εει.ιπι. Η ανω 1111

1›ο1ιιιι εικοσι ιυπο ν1ποιιιπι 1π

ε18πωπ ου1 ι11οο1ιε.ιυι· 11ιιι·ιι1›1ιιιε.

" Οοπαι·εσιιι1ε στου 111111 δ11ε11

Ρ11ιιιιιε. @ποιο νιι1ι1ε δ1ιπ1ιιιιιπ

ι·οο1ε. Βιι.ι·ιι111πιπ επ 1οευιπ 6111

ι11ο1ιιιι· Ο1ιι·1ειυε? 1' Βο1ο1ιει

ωι1πι ιιιισδ ρω· 1πι·1δ1ιιιιι 1:11:11

ι11ε.εοπι ουιπ. 19 (1.1· '110 Θοδωιισ

_ αν ι - 18 ο! ,

με .. χριστον , ηδει γαρ ότι δια Φθόνον παρέδωκαν αν·
1- ~ · -< ι 19 τ .. ..
ε _. το) τον. καθημενου δε αυτου ἐπὶ του βήματο:, απέ

; 1 λ κ 1 κ ε 1 .1 σε 1 1

στει εν προ: αυτον η γυνη αυτου λεγουσα, Μηδεν
Ρόζ, χ ` σε

ξέ-Ίσω σοι και τω δικα 11ἐκείνω· πολλα γαρ έπαθον σημε
-ι- - Γκε 1 οι ε 1 Ι @ο ε 1 1 .. ` '

...ο π ρον κατ όναρ δι αυτον. οι δε αρχιερει: και οι πρεσ

. . | .Υ λ

Ξ.- βυτεροι επεισαν του: ὅχλου:, ίνα αἰτήσωνται τὸν
_ Α 1 1 ..

ο. Βαραββαν, τον δὲ 1ηο·ουν απολέσωσιν. 21 οἰποκριθεὶ:
:__ ` Ο Ο 1 1· οι οι

- δε ο ηγεμων ειπεν αυτοι:, Τίνα θέλετε ἀπὸ των δύο

-· 1 | 1 σε ο κι

ο "21 απολυσω υμιν; οι δἐ1είπαν,|| .Τδν||Βαραββαν. 22λέγει

,τί › .- ε Α , ο τ ε .ι. κ Ι

;. αυτοι: ο Πιλατο:, Τι συν ποιησω 1ησουν τον λεγο
ο? ι

;_ μενου χριστον; Αέγουσιν1 ποίντε:, Σταυρωθήτω.
Η 88. λίγειαυτοϊςι1 28ὁ δη ιν Τι ι 1 ε ι . ε δι ..

Ξ ἡμμω' Μ ε εφη, ι γαρ κακόν εγι·οιησεν, οι ε περισσω:

γ εκραζον λεγοντε:, Σταυρωθητω.

μια·στη'γ·ι.α.

.ματ!!ἱ-Ε.-ν·...

 

18. ποσα] τοσα 1)..

- σου] ρ0ει καταμαρτυρουσιν 1)..(οσπ

- 11... Οτ1ρ. 1. 81511.)

. -- παταμαρτυρουσιν Οι·ἰρ.1.1κατηγορου

σιν 1. 21101. σου 88).

.16. προς ουδε Α11.ι(1.)Δ. 1. 88. ι·ο1. (Οι·ἰρ.

18151). 1 σπι. 1). 1.611. (σΧ1:. νιι1ις.)

'111611. (Λεω.)

·- ουδε ἔν] ουδιν 1.. 0τἰη. 181.69.

ή τον ἡγεμονα] οπι. δγι·.1.11ει.

15.1ορτην] ρι·ιιοιπ. την 1).

- ὶνα τω οχλιρ δισμιον Α111.Δ. 1. 1111.

'1111611. (10111. 11111111. 1 ἱνα δεσμ. τ. οχλ.

. 1). Βγι·ι·.(Ρει.)8ι11ο1. 111οιιιρ1ι. 1 τ. οχλ.

1να δεσμ. 69. 11. .4111. Ευα. 8)·ι·.111ω·.

Οτ1ρ. ΙΜ. 111. 917.. (ρσρυ1ο ι11ιπ1ιιω·ο

1ιπιιιιι ν1ποιυπι νι.ι1ε.(:'1.) 1 ἱνα ρσει τ.

οχλ. δεσμ. Απο. ε1ο νε! σ1π. 88.

-16.ειχον] 1111110111". νι118.19".91. 0119. ΙΜ.

111.918".

- λεγόμενον] ρι°ιιοιπ. τον 1).

·- 11αραββαν 8)·ι·.1·1ο1.ιπι;. στ. 1 Βαρ

ραβαν 69. ουδ. "ρι·οοπι. Ίησουν :1ο 1..

6_γι·.1·11οι·. Απο. (ι1ο 1ισο ποιπ1πο 1ο 1ιοο

1σι·σ ιιιοοπι οι Οι·18οποε 1ρεο οι Οτ1ιςοπ1ε

1πιει·ρι·οι.)10οπιι·ιι. 1111191.. 1... 88.ι·ο1.

.1.ειι. 8)·τ1.1)ει.8.:11ο1. 111οπιρ1ι. Τ1ιο1›.

Παιδι. 211111. θα!). ΙΜ. (επι) 111. 91811.

:16. ΙΙΙ!. 71811.

17. ουν Λ11.ιι1.. 1. 88. ι·ο1.νυ18.!". 8)·ι·.11ο1.

11ο1πρ1ι. Τ1ιο11. 1 δε 1). 69. α.1ι.ο!!'.91.

11. (8)·ι·.11ει..) (10111. (.~111.11.) 1 σιπ. Λι·ιπ.

- τινα θελετε απολνσω υμιν] 0111. Β..

Η ροει θελετε ει1ι1. των δυο Δ. α. $γι·.111οι·.

111111. ()ι·19.1.816-. Οτ19. ΙΜ. 11. 215..

(Οοπιι·ιι. στις. ΙΜ. 111. 9189.) 11 ι1μιν]1111ι0

απολυσω Π. 1 ιιι1δ. των δυο 1..

17. 11αραββαν ε1ο ε1πο ιιι1‹1. ΑΠΕ. 1·ο1. 1

ρι·ιιοπι. τον 11.Βιἰ_υ. Οτ1η. 1. 8161. 11 ρι·ιιοπι.

Ίησουν τον 1.. 8γι·.1·11ω·. Ατπι. Οι·1σ.

ΙΜ. 111. 91%. 8ο1ισ11ιι. Οπιοοιι. 1π οσ

δ1οο 8 οι 111111 ιιριιδ 11ι:1ι. 1π ιποει;1πο σει

6011011011: 'Αναστάσιος ὶπ1σκοπος'.1ν

ε·ιοχ. Παλαιοῖς πι1νυ αντιγραφοις 1ν

τυχι1ιν ώρου καὶ αὐτὸν του 11αραββᾶν

Ίησουν λεγόμενον· ο11τως γοῦν εῖχεν ή

του Πιλατου παπα· ἐκεῖ, 1' Τίνα θέλετε

των δυο απολύσω ὑμῖν, '1ησουν τὸν

11αραββᾶν η Ίησουν τὸν λεγόμενον

χριστι1ν;" ως γαρ ἱοικεν πατρωνυμία

τοῦ ληστου ην ό Βαραββᾶς, 11περ έρμη

νεύιται διδασκάλου υ1ι1ς. (11 1π ιιιυ1ι1ε

οκοπιρ1ιιι·11ιυε που οσπι1ιιιιιυι· ουσδ Βα

ι·ε111ιεε οι1επι .1οειιε δ1οε1:ιειιιι·. οι ίοτ

ε1ιιιπ ι·οοιο. οι πο πσπιοπ .1οευ εσωτε

π1ιιι ιι11ωι1 1π1ιιυσι·υπι." Οι·ἰρ.Ιιιι. 111.

9189.) 1 1ησουν ποπ 1ι:11ιοπι 1111111..

88. το1. 1.ο.ιι. Βγτι·.Ρει.81.11ο1. 111ωπρ1ι.

Τ1ιο1ι. (10111. 211111. οι Οτ1ρωιε.ε 1ρεσ

1.816.. 1111111116 ι·οδο.ι·ιςυ1ι οσε 1.ιι.ο1ι

ιπιιππιιε 11111 ριιιοπι ρσει νοι·1ιιι 1ησουν

11αραββαν 1π νω·. 17 (οι οι1ιιιπ 1ιι 111111

σ1ο πσππιι11στυυι 1π νετ. 16) επιπρο

1111111111 εοτ11ιω·ο ρσιιι1εεο 1ο νετ. 90, 1να

αίτησωνται τον 11αραββᾶν τον σε

.1ησοῦν απολἐοωσιν.-Ηιιεο 1οοι1σ

ιιιιιωιι 111σ ρι·σ ιι·11ιππο11 ιπ1ε11

11.11 111υπι υιεσι· 1111111 δ1οοπε. 1111111

11111 οι 1ιιεισ 1111: πιιι1ιο. οπ1ιιι

μια" ευπι 1ιοδ1σ ρω· ι·1ειιπι

ρι·σριω· ουτπ. *1 (81610 Ρτ1πο1ροε

π.υιεπι ειιοοι·ι1οιιιπι οι εοπ1σι·οε

ρω·ευεεω·υπι ρσριι11ε πι ρουοι·επι

11:ιι·ιι1ιου.π. 1οιιυιπ πιο ρω·δο

ι·ωιι. *1 11οερσπι1οπεουιοπι πεπιε

εωι 1111 11111. Ωιιοπι νιι1ι1ε ιισ1ι1ε :1ο

δυσ1›ιιε ι11πιιιι1? Αι 1111 ιππο

ι·ιιπι. Βιιι·ο.111ιειπ. 2111-1110 1)1ο1ι

1111: Ρ11ιιιυε, (111111 11;1ιυι· 1πω:ιπι

δε 1εευ 11111 ι11ο1ιιιι· 06111111"

2111)1ουπι σιπποε. οι·ιιο111οιιιυι·.

Α1ι 1111ε ρι·ιιοεοε. 1111111 6111111 ιπιι11

1οο1ι? Αι 1111 Με ο1ουιιι1ιαπι

ι11οσπισε. Οι·ιιο1118ιιιιιι·.

 

οπο 1υ1εεο ν1δειιιι· ο 11ιιο1·1ε ρσε1.ω·1οι·1

Με νσο1ε υμιν οπου Με εω·1ρι1ει :1ο

τυπου. 1ι1πο τιιιιιιιΠι 1.11. .που οι

Ίησουν, ε1οιιι ρω· οσι·προπι11υπι οοι·1

1111111· 1ιοο πσπιοπ.

20. 01 δε αρχ.] ρι·1ποορε ιιιιιωι·ι εο.οω·ι.1σιυπι

Απε. [11.

- πρεσβυτεροι] οδι1. του λαου 11”.

-- αιτησωνται οτί!). 1ν. 86611. 1 -σονται

που”. (·σωσι Ειι.ε. 111 Ρε. 8661..)

21. ειπαν ΒΕ. 88. 1 ξειπον €. Με. 1°ο1.

- τον Βαρ. 111.. 1. 88. 1 .0111. τον ς.

Α1). 101.

22. ποιησω 1111. 101. ν1118. ι1,/.8-1.91·,· 1

ποιησωμεν 1). στ. α.δ.ο,#-'.Ιι. Οτ1η. ΙΜ.

111.919..

- λεγουσιν] 1·ιιι1δ. αυτω π. 1.. ι·ο1. 11

211111. 1 στο. Α111)Δ. 1.88. 69. Κ. (μια.)

8γτι·.1)ει.8ι 1·1ο1. 8)·ι·.111ω·. 11.1ι.ιπιρ1ι. που.

Λι·11ι. ()ι·ἰρ.Ιιιι. 111. 9191.

- σταυρωθητω (11:11. Ι11.1.1ι.

98. ο δε εφη 11. 88. 69. 8)·ι·.111οι·. Τ1ιο1ι.

Αι·ιιι. 1 6 δε ·1ηγιμων" εφη 9. Α. 1111.

ειγ1.1:1ι:1. 1 λεγει αυτοις ο ηγεμων 1)1.. 1.

181111. Μοιπρ1ι. 211111. (ι11ο1ι 11111 Ρ11ιι.ιιιε

Ι1Ιιιι. 8_γι·.1)ει.ει1.)

- περισσως] περισσοτερον 1.

- εκραζον] εκραΞαν 1). 6γι·.Ρει. (0011

ιι·ιι. 8_γι·.1·1ο1. Βιιι·.1·11ω·.)

- λιγοντες] οπι. 1. 11. αδ. Τ1ιο11.

 

15. 11011010 ι11πι11.1.οι·ο οι. 1 19. αδ ευυι υπο: Η.

1 20. ρι·ιιιοορε Δια.





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧνι1. 2-1.

μενου π

ΒΔ. ι

1.88.69.

ΗΟΜΙ

9 Ρ' _

..ϊ :- ?? έα). και ἐπὶ τα τέκνα ημ.ιζιν.ΙΙ 616 τότε απέλυσεν

51, αυτοιε τον Βαραββαιι·6 τον δε Ιησουν ερραγελλωσα9

159 2ΡΙδιον δε ὁ Πιλὅιτοο ὅτι ουδέν ώΦελεῖ, άλλα

μαλλον θόρυβοε γίνεται, λαβιου ἱΪδωρ απενίψατο πιο

χεῖραο *κατέναντι" τοῦ ὅχλου λέγων, ,Αθῶόε εἱμι

ἀπὸ τοῦ αίματα.` [τοῦ δικαίου] τούτου· ὑμεΪι` ὅψεσθε.

25 και αποκριθειε που· ὁ λαου εἶπεν,Ι Το αἶμα αὐτοῦ

παρέδωκεν ίνα σταυρωθῇ.

Το

ο

' 8ο. ισα, οιο.

99. Ινέπαιξαν

9

του κεφαλτ)ν αυτου.

τλ τετ, Χαιρε ξβασιλευ|| τῶν Ίουδαίων·

ο 1 ` .ν ` Ι κ οτ ο

σωσει` αν αυτον ελαβου τον καλαμον και ετυπτον ει9

160 2(Τότε οί στρατιῶται του ήγεμονοο, παραλα

βοντα· τον Ίησουν είε· το πραιτώριον, συνήγαγον έτι:

αὐτὸν ὅλην του σπειραν·

Ιχλαμιίδα κοκκίν·ην περιέθηκαν αυτου·

τει· στέιρανον έξ οἱκανθῶν, επέθηκαν ἐπὶ Ι τῆε κε‹ραλῆεί|

αὐτοῦ, και κοίλαμον 2ἐν τῇ δεξια|| αυτου· και γονυ

πετήσαντεο έμπροσθεν αὐτοῦ ένέπαιζον αὐτῷ λέγον
κ .

και εμπτυ

98ν ` '

ιι 29

80

·~81`#

και εκδύσαντεο αυτον

και πλέξαν

9 Ι 9 σε 1 Ι

και οτε ενεπαιξαν αυτοι, εξε

, ` ` | ` 9 | 9 ` λ

δυσαν αυτον την χλαμυδα, και ενεδυσαν αυτον τα

Ή 0"- Ι°·) νἱιΙοιιε αιιι.οπι ΡἰΙο

“ποιου ιιΙΙιΙΙ υτοΙὶοοτοι εοιΙ τυο

ςΙειιιπιυΙιυε Μπιτ., οι:οοριοιιηιιιι

Ιο.νιι πιοιιυε οοτιιιτι ροριιΙο οι.

οοιιε, .Ιιιιιοοοιιε οο··ο ειπα ο. εαυ

ιευἱτιο ΙιιειΙ ΙιιιΙυε: νοε πωπω.

ΒΕ: το$ροικΙουε ιιιιινοτειιε ρο

ριιΙιιε ‹ΙΙ:εΙι. 8οιητιιιε οΙιιε ειι

μοι· Με οι ευρω· ιΙΙΙοε ιιοειτοε.

9'' (πιι·)Ταοοι.ΙΙαιΙεΙι ΙΙΙΙε Πατου

Ι›ιιτι. Ιοευπι υ.ιιι.οπι ΙΙιιαοΙΙιιιιιπι

ιτ:ιιΙΙιΙΙι οΙε αι. οτυοΙΙΙΒοτοιυτ.

9 9999) Τιιιιο πιἰΙἰιοε ρτιιοεἰ

ιΙΙοει:ιεοΙρἱουιοε Ιοειιιο Ια [ποιο

ιοτιο οουατοαουοταπι ιιιΙ οιιπι

ιιιιινοτειιπι οοΙιοτιοαι: 2'οι οκ"

οιιι.οε οιιπι οΙιιπιν‹Ιοπι οοοοι

τιοετο οἰτοιιπιιΙοιΙοτυπι οι. 8οι

Ι›Ιοοιοιιιοε οοτοιιοπι ιΙο ερἰιιΙε

ροευοταιιι ευρω· αιμα οἱιιε οι.

ΙιιιτυαιΙΙαοπι Ια ιΙι::ιιοτιι οιιιε. οι

@πιο ΙΙοκο :υπο ειπα ΙιιΙιιιΙοΙ›ιιοι

‹ΙΙοοιιιοε. Πανο τοκ ΙιιιΙιιοοτιιπι.

ω("Μ·) Ε: οκεριιουιοε Ια οιιιιι

οοοοροτυπι ΙπιτυοιΙΙοοπι οι τπτ·

οιιιΙοΙ›οιπ “μια οΙυε. Η Βι ροει

φωτο ΙοΙυεοτυπι οἱ. οκιιοτυιιι

οιιαι οΙαπη·ιΙο οι Ιπι.Ιιιοτιιαι οιιπι

νοειιοιοοιιε οιιιε. οι ιΙιικοι·ιπιι.

ουσ: οι οτιιοΙΙΙΒοτοοι. 9' (3999)

ἱμιίτια αυτου· και ἀπήγαγον αυτον είε· το σταυρῶσαι.
 

96. ομιλο Β..

-- κατεναντι ΒΒ.Ι :απεναντι 9. Α. ΜΙ.

·- πιει] 8.99. εγω Β. Η".

- του δικτυου τουτου 9. 1.. Ι. 38. το.

ναΙς. ο!'Ι·('·ο'·'· οι: τω.) 8γτ.ΗοΙ. Ι του

του του δικαιου ΑΔ. τι. 8)·τ.Ρει.. 8)”.

Βίοι: ΜοαιρΙι. του.. Απο. ΣΕΦ. Ι στα.

του δικαιου ΒΒ. α.(ι. στίς. [κι. ΙΙ. 9659.

ΙΙΙ. 9Ι7.. 9Ι94.

95. πας] ροει. ο λαος 1..

26. απελ. αυτους ν.

- ,ραγελλιιιαας] φλαγελλ. Β..

- παρεδιιικεν ΑΒ... 88. τοΙ. Ι ΜΗ. αυτοις Β

ΝΤ.. Ι. Ξ. Βιιιι.(οκο. ο.) εντ.ΗΙοτ. ΕΠΙ.

- αταυρωθη ΜΗ. το. νου. _|!".οΙ·'·

Ι αταυρωαιιιοιν αυτον Β. α.ο.ο,03.|ι.

8ττ.Βιιιτ. Εκο.

97. αυνηγαγον] -γεν Βοτ. Ι μπουν και

98. (ΟΟΠΕΓ8. Εντ. Β.Β. 6069.)

28. εκδυααντες ΑΠΙΛ. Ι. 88. 69. τοΙ. νυΙ8.

_[1)".ο'(ιιι νἰιΙ.)ο'.Ιι. 8τττ.Ρει.8ιΒοΙ. δρ.

ΗΙοι·. ΜοτορΙι.ΤΙιοο. Αττο.Ευ.ι.Β.Β. 500!.

¦ενδυα. ΒΒ. οδού-2. Οτίο.|τιι. ΙΙΙ. 9Ι9-.

Ι Ιιοο ειΙιΙ._|ῖΙΙ. σου. Ματ. αν. 17.) Ι οπι.

ικιῖυα. αυτ. @οι

- αυτον] οπι.ο. Ι πιω. ιιματιον πορου

ρουν και Β. α.6.ο[Γ.(ι. υιό. ΠΠ. 7486'.

(οι. Μια. ΣΥ. Η.) | Μ. τα Ιματια αυ·

του 88. 8ττ.ΗοΙ.αιο.Ιποπ ΜΜΜ ΑΒ.:Ν.

1. τοΙ. νυΙς. 1994.. τοΙ. .Ευα Β.Ε.

99. χλαμ. κοκκινην περιιθηκαν αυτοι.

ΒΒΕ. 69. Βια. Βγι·.ΗΙοι·. ΜοπηοΙι.

ΤΙΜΗ). Ειιο.Β.Ε.5069. Ι :περιεθ. αυτ.

χλαμ. κοκ. 9. ΑΝ. "21. 8Υπ.ΡΜ.δι:ΗοΙ.

Απο. (296.) (οΙιΙιιπιγοεπι οοοοΙοεοπι οι

ροτρατοπι οἱτοοιοιΙοιΙοτοοι οἱ. Οτίο..Βιι.

ΙΙΙ.)Ιχλαμυδα] -ὅαν Β.(οπι. κοκκ. του.)

- πλεξαντες νωε._Με.9·-ε- Ι οπι. α.ο.

απ'. Οτίο. Με. ΙΙΙ.

·- επιθηκαν ΑΒΕ. 88.τοΙ. Βιι.ε.Β.Β.5959.

Ι περιιθηκαν Β. Ι εθηκαν ΝΔ. Ι. 69. κ.

- της κεφαλης ΒΕ. 69. Ευ.ι.Β.Ε.ΙΣ την

κεφαλι” 9. ΛΒΝ. Ι το κεφαλο 38. Η.

( αυτου το κεφαλο επιθηκαν 88.)

- εν το δεξια ΑΒΒΝ(Ι.). Ι. 88. 69. νυΙ8.

α.ι·,8-'.οΙ·ι 5γττ.Ρει.8ιΙΙοΙ.ιος. Βυτ.Ηἱοτ.

ΜοαιρΙ1. ΤΙιο6.Ατιο.2ΕιΙι. (επηδε£ια Β)

|Σεπι την ιΙεξιαν 9.Δ.τοΙ. Ι›|]7`Ι.|ι. 8)·ι·.

ΙΜΙΑ”. (ιν τν χειρι Ενω. Β.Ε.)

- γονυπετηοαντες] -τουντες 69.

- ενε·ιταιζον ΑΝ. τοΙ. Επι. 8τττ.Ρει.

8ι:ΗοΙ. Β_γτ.ΗΙοτ. ευε.Β.Ε.Ιενεπαιξαν

ΒΒΙ.. 88. «οι. νετ. 81.)

·- αυτον] οπι. Δευ. Γοτ. Το!. (ασ-[ΦΙΛΙ.

οι τω.) 8γτ.Ι·ΙοΙ.Μ8. Απο.

- λεγοντες] δεροντες Α.

- βασιλευ Β.Βοίι.ΒΑ.Ι.(βασιλους Β.ΒιΙ_υ.

Ι. ο. οοΙΙοιοτ ο οιΙΙιἰοοΙε ΟορΙιοΙιιοΙ ιΙειιεεο

τιιιιιυπι οοιιιτιι) Ι : 6 βασιλευς 9. ΑΝ.

88. τοΙ. Σια. Β.Β. στο. .ΙοΙι. Με. 8.)

80. εις αυτον Ειι.ε.Β.Ε. Ι αυτοι 88. (Ια

(παπι ο_ῇιιε οι.)

8Ι. εξεδυααν Σια. Β.Ι.9. 59μ.Ιεκδυααντες

Β. 88.

- αυτον τ. χλ.] αυτου τ. χλ. 69.

- και ενειἘ.] οπι. και 88. ΤΙιοΙ:ι.

·- και απηγ. Ειιο.Β.Β. Ι στα. και Β..

ΤΙιοΙι.

- αυτον ιιΙι°.] στο. 69.

82. ώρου] ηυρον ΝΕΡΟ.

- κυρηναιον] ΜΗ. εις απαντησυν αυ

του Β. α.6.ο,ΙΡ.ολ.ιι. Ι (ΜΜΜ. νυΙα.

[το. τοΙ. θα. [οι. ΙΙΙ. 9206. Ι ιιιΙιΙ.

ερχομενου απ' αγρου 88.

88. ελθοντες] εξελθοντες Μ.

- τοπον ΑΒΙΝΙ.. τοι. Ι τον τοπον τον

Β.ΒιΙυ.

- Γολγοθα του. οώβη·'·ρω·|ι. ΜουηιΙι.

ΤΙΜΜ ΑΜ. [ΕΠΙ. Ι Ι'ολγολθα Δ.ΙΓολ·

γοθαν Η. Ι Γυλλγοθα Γ. (ΒιοΙ;;οιαΙιιι ιι.

(ΙοΙοοι.Ιιε. ι. ΟοςοΙιΙιιι 8γττ.Ι'ει.8ιΙΙοΙ.

00Ι80ΙΙ.ΙΗλ 8χτ.ΗΙοτ.)

- ό εστιν Β.Βιίυ.ΒΝΒ. Ι.88. 69. το·

θΙἱΚΜΠ. Βια. ΜοαιρΙ1. ΤΙιοΙι. Ι τὰς

εστι 9. Α.Δ8.ιΥ.ι.

- κρανιου τοπος λεγομινος ΒΒ. Ι.88.

_8.'. Ι $λεγοιι. φαν. τοπ. 9. ΑΝ. τοΙ.

 

Η. Ια χιτ-Μαιου: οι. Ι 99. ΙΙΙιιιΙοΙ›οιιι. οι οι.

112





1 ,
ξΧΧν11. 4.2. ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

  

ι ι κ ο· υ ·. ο ι

εξερχομευοι δε ευρου αυθρωττου Κ.υρηυαιου, ουομ.ατι

Σίμωυα· τοῦτου ήγγαρευο·αυ ἶυα δυο!) του ο·ταυρου

: “ 'ΙΙΙ..α. ο. ο. τλα 82

γ ' 8,11'. Ρ. Ε. α

`Ε- :ί Ποιο".

τ -5'εν “τα Επι. Α

·: - αυτου.
- ετ τ τλβ

: ·"Πο.τ.ι5:οι-.μ. α

 

33''και έλθόυτετ εἱτ τόπου λεγόμευου Γολγοθά,
Έ μ;""· 9836· τλτ :δω ἐστιυ *κ αιτίου τόποι~ λε ό σου || 34ἔδωκαυ αυτό

--τι @Τα φπα δ -- 2 ο α κ -- 2 κ οι τι

- ττιειυ οιυου μετα χολητ μεμ.ιγμευου, και γεωπ
-~ α - ο σ ο υ | Α "- ' `

*Η μευοτ ουκ °·ηθελησευ στιειυ. “οο·ταυρωσαυτεο δε

@ή , α ι κ ι κ ' Ι , .. | το

· το. βοιωτια.: αυτου διεμερισαυτο τα ιματια αυτου, βαλλουτετ κλη

' ?λε ι 86 κ τ ι τ ο π 1 τα 87 ` ο υ

α ρου· και καθημευοι ετηρουυ αυτου εκει. και επε

θηκαυ ἐττιἱυιο τῆο κεςὐαλῆο αὐτοῦ του αἱτίαυ αυτοί)

υ 4- . ` με

γεγραμμἔυηυ, Οιἶτότ εστω Τοσο” ο βασιλευτ τωυ

Ίουδαίωυ.
τλο 38 ι .. κ ι Α τ τ ο

“ 181 Τοτε σταυρουυται συυ αυτοι δυο λπσται, εκ
π ο 8 -. ` τ τε υ Ι 89 0 δι |-'

9 εκ εξιωυ και ειι` ε ευιουυμιου. οι ε τι;αραττορευο

μ.ευοι εβλασφημ.ουυ αυτου κιυουυτεο πιο κεφαλατ

Φ Α 40 ` τ τ τ κ ` ` υ

αυτωυ, και λεγουτεο, Ο καταλυιου του υαου και ευ

απ - τ σ` Ύ

- τριο·ὶυ ήμέραιο οἱκοδομωυ, σωο·ου ο·εαυτόυ· ει υιοτ ει
_ απ υπ ο Α ε·- . `ιο. Μπα Έ" του θεου, κατάβηθι απο του ο·ταυρου. Η ὁμοίωο [δε]

|

καὶ οἱ άρχιερεῖο εμπαίζουτεο μετα τῶυ γραμματεωυ
` | ο! 428' ν τ Κ

και στρεσβυτερωυ ελεγου, Αλ.λουο εσωο·ευ, εαυτου

Ειιουπιεο ιιπιοιπ ιπνοπει·υπι πο

πιἱπειπ Ο)·ι·οποπιπ ποπππο ει

πιοπειπ: παπι: ππαιπ·ιονοτιιπι ιιι

απαιτει οτιιοοιπ επιιι.

:ΜΜΜ Ετ νοποι·ιιπτ ιπ Ιο

οιιπι (τα άἱοἱιιιτ θο!αοιπιι. ηπα!

εε: οιιινοτἱιιο Ιοοπ5. Ή θα” ω Ευ

‹ΙοιΙετιιπι οι νιππιπ ΜΜΜ οπιπ

Μια ππκι.ιιιπ, οι οιιιπ απειιιοοοι

ποιπιι ΜΙ›οτο. Β ΗΜ· ω Ροει.

ηιπι.πι :ιιιιοιπ οτποἱΡικοτυπι οιιιπ,

αγαπω νοεπιποπιο οιπε :οτ

ιοιπ ιππιοπιοιι. ιιι ππριοι·οιπι·

ηπο‹Ι ιΠοιππι αει πετ ρι·οριιοι.ιιπι.

Πινἱεοτιιπι πω νοεπιποπιιι Μου.

οι ευρω· νοειοιπ ιποιιιπ ιππιοι·ιιπτ

εοι·τοιπ. :Η Πι ΜΜΟ!εοι·ι·ποοπι

σπιτι. 8' (τιμ) Εκ ἱπροεπι:τππι

ιιπροτ αιμα οιιιε. οππειιπι ιρειιιιι

οοι·ιριιιιπ, Πιο αι. “πιο τα Ιπ

ι!ιπ:οι·ιιιπ.

πωπω Τππο ετποἰΙὶκἱ εππι

οππιοο ιΙιιο!ιιιτοποε.ππποπιΙοκ

Με οι πππυ ιι ιππική* 1' (π'- '~)

Ρτοετοτοππιου ιιιιιοιπ Μπαρικε

ιπιππι.πι επιπ. ιπονοΜοο οιηπιιι

απο ω οι ιΙἱεοιιιοε. Φ.)ιιἱ παππο

Μι ι.οπιμΙπιπ πα οι ιπ "Μου

Μπι! Μι.πωωι. απτο ιοιποι

ἱροπιπ: εἰ Μπα ι|οι σε. ιΙοοοοπιιο

ιιι: οι·πεο. " “Παω Βἱιπἰ|ἰιοι· οι

παπάρι” εποοτι!οιπιπ ἰπιπιιοπ

του σπιτι Μπα οι υοιιιοι·ἰπιπι οι

 

 

.83 7 .

Ι Α.,

Β,τ.ΠοΙ. (λη·οιιιυου κι». τ. 10.' οιπ. λε

τομευος Π.(Ι.ιιιι.) Ποιο”. ΤΙΜΜ Απο.

' μοιρμηυιυομευος κραυ. του. Μ. 8”.

ΡΙΚ. (ΑΞΙΚ)

ιδωκαυ] ι·π·ποπι. και 1). Ευ". (οπο._|.)

8_γι·.Ρει. @τα Ιπι. πι. ΜΕΝ.

- ο·ιιιυ Η. ΔΒΔ!. ι·οΙ.ιοπι. Ι.. Μοιπριι.

Ατιπ.)Ι$8. ¦ του Ι) (ια). (Ώσπου. 20.

οτιο. ι. Τ03°.)

_ οιυου ΒΙ)Ι.ι. Ι.88.69. Κ. τα". α.ο.

[Νιν. Βυι·.Ηοι.ιπα. 8γι·.Ηἰοι·.(Ιια).

Καπου. 'Που. Διαι. απ.. Πει. 748'.

"οἱ" 9. ΔΝ. το!. ο.|.|ι. δικαιώμα

ΠεΙ.ι:ει. 8_γτ.Πἰοι·. ιι πιο. ππιπ. (εοπιο|.)

στα. τα. ιιι. ο κι".

- ηθιληαιυΒΒΕ. !.88.69. Η'. Μ". @τι-τ.

Ρει.8ιΗοΙ. οτίο.Ιιιι.ἱιἰ. | :ηθελε €. Λ. τοι .

85. βαλλουτις ΒΔ.. το!. | βαλουτε; Λ!).

Ι. Ειιι.1).Ε. 505!

- πα πα] μου. ὶυα πληρωθο το οηθευ

υπο του ·ιτροφητου. Διιιιφιοαυτο τα

ἱματια μου ἱαυτοις. και "τι του πια

τιαμου μου ιβαλου κληρου ι€. (Δ). Ι.

(69). Υπ|π.ΟΙ. οι. Δια. α.υ.ι:.92.!ι. (8".

Ρει. ιιι οι!ι1. ποπππΠἱε). 8ττ.ΠεΙ.ικι.

Ατιπ. Βια. ΠΙΣ. 50.9'. ' οιπ. ΛΒΙ)[.. 38.

ΕΕοΗΜιευν. Βια!. 1:09: Το!. Ειπα.

[!"-'·α'.(. Βυττ.Ρα.&Πο!.ιπο. Ποιπρ|ι.

που. ΣΕΦ. “Παω ρετἰοοιπι ρτορἰιοιαο ·

ποπ ιπνοπια εε: ίπ οποἱ›ιιε (οικω. Λετο

οοπιοι. " ΔΗΜ απτο: Μπι. πο
 

ιπιππ “ιι·ἰ!πιο") οκοπτριοι·ππιο οι·ιιοοπι. ΐ 40. ευ] οιπ. Ι..

! ποηπο ιο πιο ιιπιἰπιιο δυτικο." ει·τ.Πο!.

ι πιο. 0ι·ίο. [ιιι. ἰἱἰ. ΟΝ.. [ΠΠ-Μι. (ο .

¦ οι.) ' δια τ. το”. οι αυτοις Δ. (δια τ.

' πρ”. επ..) | δια τ. ττροφ. οι κληρους

! ο απο: 69.

¦ οι. ο... ο”. ω. ιιι. ο”. ' οιπ. πιο.

· (οπο. _/~) Αι·πι. Ειιι.Π.Ε.505°.

87. ειτιθηκαυ] -θηοαυ Δ.

| - τηυ αιτιαυ αυτου] απτο επανω τ. καρ. Ι

αυτ. 88. (μου: γιγρ. πιο. “ πιιοΙ›τοἱοε

(.ιἰο) ατακα: οι. Ιιιιἰπο," |ι).

- Μαιος] οιπ. ο ι!·. Μοιπρ|ι. ΤΙΜΜ

(ΜΜΜ. Οτἰ9. [ιιι. πι. 9210. 925!

88. μου: δΕΕιιιιν απο. ιιοιπιπο Ζοιιι!πιπι. οι.

ρου: ιυιιιυυμιου που ποιπιπο (:ιππιπο ο.

80. αυτου] οιπ. Ε.

- τας κεφαλαιο Ευα. ΠΕ. 477°.498°. ι

την κιοαληυ 1). Μοιπριι.Μ8.

40. ληουτις] πιο. ουα 1)ΔΠ. νιιια. Ο!.

π.υ.«Γ.92 πι. εκτ.Πι:ι. (οι πια. στ.)

8)·ι·.Ηιοτ. Λι·ιπ. (πιο. Μ.πι.ουυ.ουυ.

Βια. ΠΕ. 49%. ιιι Ρο. Ωω· ' Οοπιτιι.

απατα. Λιιι._|Ἑ".α'. δι·ι·.Ρει. Μοιππιι.

' 'Νιου. απ. δια. ΠΕΠ". ιιι 178.806'.

ι Πει. τα».

Ξ - υαου] που. Ποἰ "ιιΙα.α.ο.ο.[ Μο'.

: $γι·.Ηἰοι·. Μοπιιπι. οτι... ΙΜ. πι. 922..

ΠΠ. Ι Οοπιτιι. 9'.Ιι. 'Που. Αι·πι. Επι.

Οτἰ9. Λι!. πι. 92". ι

1 εοπιοα·ι οι. ι 40. οποια”. Σ'ω Ο!. .

. οι και. : τε:ιοοιΡιοιι.ι οι. «υπ. Βάι!. ' Η. αιω

ι - οικοδομιιιυ] ρι·ιιοπι. αυτου Σπιτι. (Τιιο!› )

(8_νι·.Πἰοτ.) Πι!.

- ιι του θιου ΔΙΠ.. το!. Επι. ΠΕΗ”.

ιπ Ρο. 82! ¦ θεου ει Β. Μια. στα. Η!.

ιιι. 92 Ι.. Η'. 629.'.

. - καταβηθι] ρι·οιιιιι. και Αυ. α.ιι.ο.|ι.

8γι·.Ρει. Β_γτ.Ηἱοτ. ' Ώσπου. ΒΕ.. το!.

νουά: μια'. 8›°τ.Πι:Ι. Μοιπρ!ι. ΤΙιι:Ιι.

Οτἰο. Μι. Μ. Βια. ΠΕ. ιιι Ρο.

Η. ομοια; δε και Βυ. το!. 1)". 8_γι'.Πο1.

(του.) Σια. 1).Ε. 49”. ' οιπ. δι ΑΙ..

Ι. 88. αν. Η 77. (ΗΜ.) $_γι·.1·'οι. Μοιπρπ.

ΑΜ. στα'. [ιιι. ιιι. Σια. ιιι Ρε. 89'. |

οιπ. και -Α Ι.. Πιτ. ι. Μοπηι!ι.ΜΒ. ΤἱιοΙι.

- και ττρεαβυτερωυ Μπι.. Ι. 83. ο!). το!.

νιιιι;. 17". Μοιπρπ. 'Νιου. που. | οιπ.

ΑΜΑΝ!. (ιιποοπτ Μ88.)¦ και φαριααιωυ

- 1). α υ.ο_π'.υ'·"·|ι. Ευα. ιιι Ρε.82'.. (απτο

τ. γραιιιι.) | που. και φαριοαιιιιυ ΔΕΙ?

οιπιπουν. _|. $τττ.Ρει.&ΠοΙ. οτα.

ΙΜ. ιιι. 02”.

- ελεγου νιιΙα.ΟΙ. α.ο.ε!!'.=·α. Απο.

()τἰο. ΙΜ. ιιι. Ιδια. 1.).Ε. ιιι Ρο. 82”. '

λεγουτη; Η συ. Αιιι. ρω· Βιιττ.(Ρει..)&

Πο!. Μι:ιπΙπι. 'Νιου. ΣΕΦ.

35. πι. ιιποιοι·οι.πτ.... ιππιοτιππι οο·ι·οοιπ οι.

Δια. οιπ. Ειπα. Η... τα. ου: ι "ο οποιο οι

οοιτπιο Η.

ικα". οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧ)ΊΙ. 43.

ΑΒ[σ] 1).

Ι. Δ.

1. 88.69.

ΕῖθΕΚΠΒΠΥ. -
'5 (των. 2 αυτόν:| Η 'Ε

-82.πωτ.αυτ θ

ου δύναται σώσω. * βασιλευτ 9,Ισραήλ ἐστιν, κατα·

βάτω νῦν απο τοῦ σταυροῦ, καὶ ·πιστεύο·ομεν

` _ πέστωθεν ἐπὶ τον θεον· ουσάσθω νῦν [αὐ

.Ρω_ω(..ι)ἔΈ τον,] εἰ θέλει αυτόν· εἶπεν γαρ ὅτε θεοῦ εἱμι υἱότ. 44

δ' αυτο καὶ οἱ λτΙσταὶ οἱ συνο·ταυρωθέντετ 'ανα αὐτῷ

ἱρουιιι πιο" απο" "ΜΜΜ ίδ

οοτο:οἱ τοκ ΜΜΜ εεε. @ΜΜΜ

"απο Μ απο. οι "ΜΜΜ οι

"ΟοΜΜεπ ἰτι Μο; Ποσο: "οπο

οιιπι εἰ ΜΗ; (των στο" @Με

εὶοἱ Με... ενω. ··<==νωω ίο

ειιπι οιιτοτο οι Μιτου” αοἱ οτοοἰ

Με "οι". απο ενο ἱΠΡΙ'0Ρετο

..8||

(π

`

Το

ο οι οἱ.- ώνείδιζον 2αὐτόν.|| Β

τν

7 Ρια ο·:(οι):ι.

9ο

4- Ο

Ί τῶν έκει

τν

β

ναν, ἔπότιζεν αυτον·

"#7 ἴδωμεν εἰ ἔρχεται 'Ηλίατ σώσων αυτόν. 50ὁ δὲ
9 .ο .9 Α

Ιησουε· πάλιν κράξατ Φωνυ μ.εγάλ·Π οἱΦηκεν τὸ

α

πνεῦμα.

τμ)

β

β 16245°Απο δἔ ἔκτηε· εδρα· σκοπο ἐγένετο ἐπὶ

"μα πᾶσαν τὴν γῆν ἔωτ εδρα: 2ένατο;"||

9 ο ν ε ν εν σ › ε ν ‹ ο .. Α Ι

·ενατην εοραν °εβοησεν ο Εντονο (Μονο μεγαλο,
λέγων, Ϊ 'ΗΜ 'ΗΜ, *λαών ο·αβα.%θανεί;ρ τοῦτ' ἔστιν,

θεέ μου θεέ |αου, ἱνατί με έγκατέλετες; 47 6 τινὰ~ δἑ

εο·τηκοτων|| ακούσαντετ ἔλεγον οτι .Ηλίαν

8 καὶ ευθέωο δραμεἶον εἶτ ἐξ αὐτῶν καὶ

λαβεἶον σπογγον, π·λήο·α;` τε ὅξουε~ καὶ περιθεῖτ καλά

Φωνεῖ οδτοτ. 4

163 51 καὶ ἱδου το καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἔσχίσθη

“Πανω Α .εναν οιιιεπο Μπα

τοποὶποο @απο ουκ". ευρω· υπο

"και" ιοττοπι οποια ..ο Ιιοτοπι

πωπω. ΜΜΜ) απο Μπεν

πιο "οποιο ε:Ιαπωνἱι “οι” νοοε

φοραω εΠοοπο. ΠοΙἰ ΜΗ Με”

ωνπωω, Με: στα. Βου. Μουν

@να πιο”. οι των! ‹ΙοτοΙἰοοἱειἱ

πιο? ·" @πωπω “απο ΗΜ: των

και οι ουε|ἰε:Μο8 Μοεοεπι. Ηο

Ιἱππι νοσοτ Με. "0.220 Η. :οπ

τἰπιιο ουτε-οπο! "των οκ οἰν εισ

οοριοπι οροπ8ἱειπι ἱωρ|ονἰε οε:οιο

οι·ἰπροωπ ΜτιιπεΙἰοἰ. οι οποια

οἱ να"... " οποτε νοτο Μα

Βοπτ.. Βἱπο "Μενου" απ νοών.:

ΗοΙἰοο ΜΜΜ” απο. “ΜΒΜ

Και. οικω: ἱιοτοπι εννοω”

νοοο οικον ΜΜΜ ορἱτἰιοτο.

46περὶ δὲ ττ)ν

! Ο

Ι

49 οἱ δὲ λοεντοἱ 2εἶ·π·αν,”ΑΦε9,

“ "ΜΜΜ απο νο!επο :οαιρΠ

 

4.2. βασιλευς] τοπον". ει ς. Α.τοΙ. Εντι.

8νττ.Βοτ.&ΗοΙ. Μεωρει. Απο. Εκο.

θα!). Ιω. ἱἰἰ.921°. Ενα. 10.19. 4989. Πι

Ρο. 82····-896-. στο. Πιο. που. 85).' οι".

ΜΗ.. 88. των.

- νυν] 0111. Δ.

- πιστευοομεν ΒΒ.τοΙ. 87τ.Ηο1. (ΜοτοΡΗ.

Τιτάν. οι τω.) Απο. τον. Ενο.1).Β. ἱπ

Ρο.88Μ·8968. ' πιστευοωμεν ΒΔ. 88.

69. ΒΙ:`ΒΜ. (επ νἱεΙο.ιππιε οι σπάνιο”

_|ῖ 8_γι·.Ρει.εο. Ποιο.) | ·πιστευομεν Λ.

(Ιαν.) 0τἰο.Ιο£.Πἱ.

- επ' ΒΒΔ. 88. ΕτοΗ11Μευν. ο”.

Ρ.8.8εΒε:Ι. ' .οιο. 9. Α1). 1. 69. Σεπτ.

Ποιο. Απο. Εαν. 18.16. ἰο Ρε. 82-1

0ν·ίο. ΙΜ. ἱἱἰ. 8969.

- αυτον ΒΒ. 88. ' :αυτον €. Α1). το!.

Επι. Εν.τ.1).Ε. Μ Ρε.82··ς·3969.

48. πεποιθεν] ι·στοοιο. ει Ι). Ι. ...Με

Μπομπ. 'ΓΙιοΙ›. Απο. (ΣΕΒ.) £ατ.1).Ε.

4989.(Οοτιιτο. ΛΒ.τοΙ. ΣΠΠΕ. ο/.17].9"·

ενια. (Μάι. αν). ΙΜ. ἱἱἱ. 921". Εν:.ἱη

135. 82°.

- τον θεον ΑΒΒ. το. Ενα. 10.19. | τῳ

θεον Β. ενο. Πι Ρε. 82°.

- νυν 0τἰ9.1Μ.ἰϋ. Εν.τ. Β.Ε.ιοπι. Α. 69.

Μεπη›Ιι. Ευ.τ.ἱτι Β8.82°.(νἰεἱ.ΡεοΙ.)

- αυτον Η ΑΙ). το. Απε. Γοτ. (Μα.)

τι!. Εεεε. ΠΕ. Μ Ρε. 829. ' στο. ΒΕ. 88.

που. Οι·ἰ9.ΙΜ.ἱϋ.99Ρ'. (οπ1.αυ- :

τον 2" Αν. Ρον. #"_9ι.:.) ] - ιο... ειναι.. 88. Αν.. το... των.

44. το εἴ] το δε Ϊ).

- συναταυρωθεντες ΑΒ. το!. ' σταυρω

_ῇ".9'. Επι. ΠΠ. 486..(Μ88.) 49091”.

(Με.) ' λεμε: ΑΔ. 69. Κυ. [ 8".

θεντες ΒΕ. Πε!. Πα”. Εν.τ. Μ ΕΔ.564'.. Ι λειμα

- συν αυτῳ ΒΒΙ.. Ι .οπ1.ουν 2. Α. Βνο11Μεν.' λαρ- Ε”. Ι ζλαμα

το. €. Ι). Ι. α(νἰε!. Ιτἱοἱ)ὐ.λ. Απο. νεο..

-- αυτον ΑΒΒΒΔ. Ι. 88. 69. ΕΡΘΕΙ(

Με”. | :αυτοι 5..

45. ..ο Μι. '5 οι Ροιποιινω οτιιοἱῆιοε ενα"

ο.ο.ο.

- παντος] των. εγενετο ΑΠ. ετ". ΟοιΙι.

ι αποτο. Βια. ΠΕ. 29%. Δεν. ενα..

- ενατης ΑΒ.Μ.1)[.Δ. Ι. 88. ΕΝΠ(

ΜΝ. Εν..Β.Ε.ιοτ. | Σεννατης €.

69. οδο. (ποιο ώρα;; Η).

46.ενατην ΑΒ...9.ΒΔ. Ι. 88. ΒΡΗΚ

ΜΙ”. Βια. Β.Β. 486€ 4909. [ : εννατην

9. Β. 69. (38..

- εβοηοεν Ιον-μανα. 88. 69. Εν..

Π.Ε.490·'^. | $ανεβοησεν ε. ΑΙ). το!.

Εν.. 1).Β. 4869.

- ὁ Ιηαους Ενα. ΠΕ. ' στο. ο Β.

·- ηλε ηλε Α. 89. ΡΟΠΚΜ8.ουνο.

96.18.61 (479.971. Ο|εοε.Εε:ἱ. 1008.

Οταν. Ιω. Μ. 924€. Εεεε. 1116. εννοω.)

ΕΚΠ ΒοΙἰ Δυο. Ροκ. ...ων/ων. Μαιο!)

9'. | ηλεε ηλεε ΒΔ. Ι. Ε. .Ενε.Β.Β.

490". (εκ. Ιοε:ο). Πι Σο. 5449. | ελωεε

ελωεε Β. Παν!. Μοπτρο. (ελωειμ ελωειμ

Εεε.. Β.Β. 4908.) [ ελωι. ελεοε 88. | αἡλι

άἡλι Β. Ευα Ι).Β.486°.(Μ85.)

αν.. Ίο!. ἱἰἰ. Εεεε. Π.Ε.(οεΙ.)τοτ. “ποιοι

νωε.ε:Ι. ο.9'. (Ιοπιοπο 8)·τ.Ρει. εναν.

Μοπη›ο.)

46. σαβαχθανει ΛΒ.Βε:|ε.Δ. Ι. 69. Εναν!

' 183. 5449. (σαβακτανει Β.Βε!!ν.) ' :σα

* βαχθανε (ὅ. Β. 88. ΒΡσΠΠΚΜ8.€υνε.

Φ νοΙ;;. ο./.#'·2·9¦.Ι. Μοτο”. Ευ.. Β.Ε.

ι τον. ' ξαφθανεε Β.. οαφθανει Β'. (ιου

1 Πιοιιἰ ο. ιοριοοἰ ο. (Ἑοτ.") εοοοοοιο.οἰ

] π'. ιιι6οαΜΜ ο'. ΜΝΗΜΗ ο.)

, -· εγκατελιπες Β.Ι)[.. το!. [τοπ. Ον. 88.

¦ αν.. ε. αν. ο. ων.. 2.... οι ενα.

1 Ι ·λειντες ΑΔ. 88. ΒΒ(ΗΠ(Μ. (ὶπ δρ.

Ρε!. ἰπιοη›τω.ωἱο Μαι.)

47. των] ετων Δ.Οτ. (‹1ἱοε:ΜΜ Δ Σαιν!)

-- εστηκοτων ΒοΒ. 88. ¦ “ατε-στων €.

ΑΙ). το!.

- ότι ΑΠ). τοΙ._|ῖ Βγι·.Ηε:Ι. Οοπο. ΟΝ!).

ΙΜ. ἰἰἰ. ' οπτ.ΒΙ.. 88. Ηπα. ακα!)

8)·τ.Ριπ. Απο. ΣΕΦ.

48 ττλησας τε οΞους] ·ιτλητας οΞου Τ).

(οξου 68.)

48. ε:οο6εὶΗ. (Η. Ι τυπο: οἱ το” ουν" Ο!.

ε!οἰ Ο!. ' 44. στο. "Με Λου' ! 46. ο!. οποσ

Μπιουτ ΟΙ. | ΕΠ Με Μπιπιο Ο!.

ΠΙΝ”

απο
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ξΧΧνΠ. 58. ΚΑΤΑ ΜΑθοΑιοΝ.

  

ΥιιΙα.α.υ.ο. · >.31. "ΜΕΣ ' απ” .ἄνο›ι9εν ἔιοι κάτω ξάι δυο: καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη,

Ε%Ι21:2Μ- και. αι πετραι εσ›έισθπσαν, ο:καὶ τα μνημεία ακό..

χθησαν, και πολλα σωματα των κεκοιμημενων αγίων

“ 2ή·νέρθρσαν,|| 53 καὶ ἐξελθόντει ἐκ τῶν μνημείων ...Το

τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ, εἱσῆλθον εἱι· τὴν ά·νίαν πόλιν καὶ

__ ενειρανισθησαν πολλοιο.

Έ"- 164~"'0 δὲ έκατονταρχοι καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ τη·

ροῦντεο τον Ίησοῦν ἱδόντει· τον σασμαν καὶ τα

Δ - 332 :·νινόμενα2Ζ έΦο€ήθησαν σφόδρα` λἔχοντεο,:Αληθῶι

“Θεώ ως ? υιοι· θεου ην οντα. ' Ησαν δε εκει γυναικα πολ

· λαὶ απο μακρόθεν θεωροῦσαι, αῖτινει· ήκολούθησαν

_ τῷ Ίησοῦ απο τῆι Γαλιλαία9, διακονοῦσαι αὐτῷ·

56 ἔν αἶο ·ιἶν Μαρία ή Μα·νδαληνή, καὶ Μαρία ή τοῦ

'Ιακώβου καὶ Ίωσῆ μήτηρ, καὶ μήτηρ τῶν υὶῶν

- τ

ιοἱειιιιπ οι." ἰπ Μπι. ροιιοεπ επιπ

ιπο παμπ: ιΙοοιιιιιπι. ΜΜΜ οι

τοιιιι ιποια οιιι. οι ροιιιιο καιω:

παπι, ” οι πιοπιπποπιπ αροτιο

Μπι.. οι πιιιΙιιι οοιποιο ιππασ

ιιιιπ :μή ι1οιιπἰοιοπι επιιοκο

ιιιπι. Μ Ετ οκοι.ιπιοε ιΙο ιποπιι-

ιποιιι.ἰε ροει ιοιπιιοοιιοποπι απο

ι·οποιοπι πι ειιποιο.πι οινἱι.πιοπι

οι. ιιρρπιποιιιπι ιπιι!ι.ιο.

Η (Ηλα) Οοπιιιιιο ιιιιιοιπ οι

ιμιἱ οιιιπ οο οιππι οπ5ιοι!ἰοπιοει

Ιοειιιπ. απο ι.οιι·πο πιοιιι οι κι.

φπα: ΜΜΜ. ιὶπιποιιιπι παλιο

(πωπω. "τυπο Μαιο οιιιι

Μο. ΜΜΜ» Ειοπι. ππιοπι Μ

πιπιἱοιοο ιππἰιπο π Μπι”. «μπω

ιοοιιιιιο οιπ.πι Ιο8ιιιιι ο. ΟιιΙΠοοο

πιἰπἱειιιιιιιοι οι: ωἰπιοι «μπαι

οιιιι. Μαιο ΜπαιΙα!οπο. οι Μπιἱπ

ΙιιοοΜ οι Ιοεορ!ι ιππιοι. οι. ιππιοι

ιἱΙἰοιιιιιι @παπα

- , __ Ζεβεδαίου.

Ξ ΜΙ η;" 165 57 2'Οψίαι δὲ γενομένη; ιἶλθεν ἄνθρωποι τιλού·· "Μ·'·)0ωμαοιοωω πιο

2ζἔ::·#7 σιοι απο :Αριμαθαίαι, τοννομα Ίωσήιρ, 89 καὶ αυτοινα αυτο αματιων αν που· 08 απο πρωινών .!::ει..:ια:.ι::.;::τια

Π | ι ν ` σκ ·- ι κ- Ι ‹

ιλατιρ, Πτησατο το σωμα του Ιησου. τοτε ο Πι· ιιιι.πιπ οι ποιἰι «που. Ιοειι. Τιιπο

 

88. και πιριθιις] οιπ. και 88. ΑΜ.

το!. επι. Ρετ. 8: Ηοἱ. 8νι.Πἰοι. απο!.

Μοι1ιρὶι. (ἱοι.ὶ1. ΔΗΩ. ΙΙΙΙ. ήδη ο' αὐτοῦ

αποθανόντος ιῖς τῶν ατρατιωτῶν

λόγχυ κτλ. Οτίο. ι. Με.. να!. οι ()ι·ίο.

ιν. ΗΡ. οι. Οι·ἰρ. ΙΜ. ἰἰἰ. 925,6.

μου 1). Ι..οιι. 0ι·ἰο.Ιιιι. | οιιι. ας δυο ·

Π'. ' ινιοανιιααν Ι). οοιι.

(Η. ὶκατονταρχος] -χης 1). Οιἰο. ι. 416..

- γινομινα Β.ΒοΙ9.Ι). 88. Σα". ()τἰο. ι.

Δια. Οιιο. ΙΜ. πι. 928'. 929! ' :γινο

μενα τ. Λο. ιοὶ. Οιίο. ιι. 299-.

40· λο""ω] λοιπον Ι.. Οι?) Σια. ΒΕ. 29%. Σο!. Γι. 164. ἱ

- ειπαν 180). 69.) (ιιιιον 1). 80.) α.Ιι.ο. Οτι!. ιν. 298€. (ι. 484..) !

ο;" Ρ.9'.Πιλιγον €. Λο. ιο!. νιιὶΒ. 52. μνημιια οτί!. ιν. 298€. (ι. Η!... Πι. Ε

ρω. 8)·ιι.Ρει..διΙ·ΙοΙ. 566!) ' μνηματα Α.ο '

·- αρη] αφιτι 88. 8)·ι.Ριι. - ανιωχθησαν κοιτα. Οιἱ9.ἰν.208..] ;

- “Μαν Απο. το!. νπΙε.!'.9'. Λιιιι. ανιωχθη Α.|ηνιωχθη Ο.. Οιίο.ι.-Η-Ρ. ¦

. Δια. | και σωσει Ι). Ι. α.ο.ι:.#-2.Ιι.Ι. [ηνιινχθησαν (ΡΕ. Ι.88.

36 0ιιο. ΙΜ. ἱἱἱ. 925". ¦ αιυοαι 69. -· ηγιρθησαν Β.ΒαΙι-Ββ. 1. 88. 89. Ο.

8]Γι.Ρει..δ:Ηοι. (Μάι. Οιίο. ιι. 55%. Π. 298.. ] τηγιρθη 9.

·- οι! πιο] πιω. αλλος δι λαβων λογχην Α0. ιο!.

: ονιιΞιν αυτου την πλιυραν και ιξηλθιν 58. ιι: των μνημειων] σαι. επι".

Φ ' Μουρ και αιμα πα. ΠαΙ.Ι"πι.8νι.Πἰοι. - μετα την ιγ. αυτ.] σαι. 8_γι.Π1οι.

Ε και!. .και (λο7χην Β.Βι:Ιι.Ι3Ιο. λογω (ριιιοπι. "οι" 8)·ι.Γει.)

ων.) απο. ου.‹Ιοιπ, ια! ιυθιως ιξηλθ. - ιισηλθον οφ. Η. 2988. ' ηλθον ο.

Έ αιμα κ. ἰιιῖωρ Π. (ο 8ο”. και. 84.) | ποπ Σπα.. ιοκο.1:)

; ΜΜΜ. ΑΠΔ. 1.88. 89. ιο!. νιιΙΒ. Μπι.. - ινιοανισθησαν στα. ιι. ' ιρανησαν

Ι

]
50. παλιν Οιἰο.Ιιι2. Πι. 926°. ] 0Βλ.Ιαΐ. Ιι.

(0τί9. ιν. πιο.)

51. απ· Β.Β.Ι3ι.Ο. 88. ¦ :απο έ. Α1). ιο!~

Μπι. 1.. (Οιἰο. Η. 298..) ' "Η 09. (Κ

Μπα ιιιιιοπ ναου ποπ ἱιρου.)

- ως δυο ρα" ιι. ανωθ. έ. κατω Β.Ι.ΉΙν.

ΟΙ.. 88. Μοιπριι. ΣΕΦ. .τοπιο ε.

.4020) ιο!. μια. Βιιι.Ριι.8ιΗοΙ. απο.

Μπι. (πιο. ΙΜ. ἱἱἰ. 928.. 026.. ' ως “ο

- υπο;; θιου 1300,: νιι!;;.ΟΙ. ο.Ιι.Ι. οκ...

ΙΜ. ιι. 1.55... Οιἰρ. ΙΜ. ὶἱἱ.928[. ' :ζώου

υὶος 9. ΔΟΣ.. ιο!. Δια. Μπαρ-νων

(και. 0ου.ι.4ιο=. ιν. 218.918..

-- ην ΟΠ!. ι. π. ' ιστιν Ο. [9.. 0001.

55. ικιι] 01ο. Ι).

- γυναικις] ριιιοιπ. και ΠΙ.. 88. ΓΚ.

5)·ι.ΗοΙ.ιπα. ] Ποια”. Οι·ἰο.Ιιιι. ἰἱἱ.929-.

Επι. πι 155. 4629 οι! παπι. 260.

55. ὶιτιο Σκι. πι Σε. πι! Μπι. | οιπ.ΛΔΚ.

- θεωρουσαι] οιπ. νωωτ.9·.ι. | Οσπ

ιιο, α.Ιι.ο./επ'.Ιι. [Με. (ποπ κ.)

- τιρ Μιτου] αυτιρ Ε. Εαν. ίπ Πει. πι!

Μαι. (" π Οππο ΟΜΗου." ιπο:ι α.)

56. ην] Μι! και ο. (οιπ. Ο”.

- Μαρια Ρ'. ΔΙ.Β(0). ιο!. ΙΑΝ.. 0ιἰ9.Ιιιι.

Ηἰ.929". Ειι.ι.ιιι Ι·Ξιι.-862°. πι! Μιιι.ιι.260.

(οπι.ιοπ. ή Π..)[Μαριαμ (ΣΙΑ. Ι. 8]ιι.

Πο!. (Μαι. 88.)

-- Μαρια 2°. ΑΒΒΕ. Ι. ιο!. 8)·ι.ΠοΙ.

σου. ΙΜ. ἱἰἱ. Επι. ιπ Μαριαμ ΠΔ.

- ἡ του Ειι.ι.ιιιι Μπι. ] οιπ.Ε. Ειι.ι.ἰπ Ευ.

ώ “και ΑΕΚ). το!. $νιι.Ρει.8ιΠοΙ.ικι.

Οοι.π.Λιιπ. Ειι.ι. πι κι] Ιιναηφ υπ.. 09'.

Ι.ιιιι.(!ιιιιι. ιι.)8)·ι.ΠοΙ.ιπι.ι. Μοπηιπ..Ειιι.

οποια. Πι. Επι. οι! Μπι. ] Ιωοητοο

1)'. "μητηρ και] οιιι. Ιι.ο.

57. οι] επρι. Ιἱιι. Λ.

- Λριμαθαιας Ηπα. Β". | Αριιμα·

(μιας Ι). Δια. α.!ι.ι:.|ἐπ'.ο'°'·(|ι.) ‹υ·ῳ.

ΙΜ. οι.

- τουνομα] το ονομα Η. ποιπιπο Μα.

- ιμαθητευθη (Η). Ι. 88(....ινθ....)

Βιιι. πι νιι|.Π_ιμαθητευσιν τ. ΛΒι.ιοι

58. τιροοιλθων] προαηλθιν.. .. και (μπει

Πιλατιρ) Ι). Σα".

- τοτι] Μι!. ουν Ι.

 

84. ιιΙΙιιιι Μ Ο!. Ι Η. πιιι.οιπ "το Ο!. ' Λιιπιπ·

“Μ” Ο!. ] 58. ρον.πι ('Ι.

1 1.›
.-ιι' α





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧνΠ. 59.

ΑΒ(Η).

ΕΔ.

1. 88. 69.

ΗΟΜΕ!"

π.
α

Ί σου.. __

ειναι "16
α

1. [δὲ] οαββ. σοι·

ειιιι Ιοεοιιι1ιιιιι,

μετα τῆς κου

στωδίας .Μι

ιταββιίτω·υ. Τῦ

Μπρικ.)

Η "Μ". ι6: ι-ιι.

" ΕΜ- 2.ι: ι-ια.

Η Πο. οι” ι.οιο.

του... ἐκἔλευσευ οίττοδοθῆυαι [το σῶμα] καὶ λαβο›υ

το σῶμα ο Ίωσιοφ ευετύλιξευ αυτο - ἐυ|| ο·ιυδόυι κα·

θαρα, 60και ἔθηκευ αυτο ευ πρ καιυερ αὐτοῦ μυημείερ 8

ἐλατόμησευ ἐυ τῇ πέτρα, καὶ ττροο·κυλίσατ λίθου

μιἔ·υαυ ή θύρα τοῦ μυημείου οἱ·ιτῆλθευ. 61 ίου δἔ εκεί

Μαρία ή Μαγοαληυο και ἄλλη Μαρία, καθήμευαι

αιτευαυτι τοῦ ταφου.

166 62 Τῇ δἑ έτταύριου, 6... ἐο·τίυ μετα του παρα

σκευήυ, συυήχθησαυ οί οίρχιερεἶο καὶ οἱ Φαρισαῖοι

ττρου Πιλιῖτου 63λέγουτευ, Κύριε, εμυήσθημευ ὅτι

ἐκεῖυου ο ·ιτλοίυοο είιτευ ἔτι ζῶυ, Μετα τρεΐο ήμείρατ

έγείρομαι. 64κέλευιτου οιἶυ οίσφαλισθῆυαι του τάφου

ἔωτ τῆι· τρίτου ήμέραο. μή ποτε έλθόυτει· οί μαθηταὶ

αὐτοῦ* κλε|ψωο·ιυ αυτου, καί είστωιτιυ πρ λαορ, 'Ηγέρθη

απο που υεκρῷυ· καί ἔο·ται ή έσχατη πλοίυη χείρωυ

τῆι· πρώτου. “5 ἔφηγ αυτοί: ο Πιλοῖτοο,,Έ.χετε κουο·τω

δίαυ· υπάγετε οίιτφαλίσασθε έκ οίδατε. 66 οί. δἔ πο

ρευθἔυτεο ήσφαλίσαυτο του τάφου σφραγίσαυτεο τουί

λίθου μετα τῆι· κουστωδίαιν

1671"Οψο διἔ σαββάτωυ, τῇ επιφωιτκοιίο·ρ είε·

μίαυ σαββάτωυ, τἶλθευ Μαρία ή Μαγδαλ·ηυο καὶ ἡ

ἄλλη Μαρία θεωρῆο·αι του τάφου. 2 καὶ ίδοο σεισμου

έγἔυετο μέγαν οίγγελου γαρ κυρίου καταβατ ἐξ οι)

59
ΡΠιιιιιιι Μιτου "Μάι οοηιιιο. "1

(Μι 6) Η ιιι:οοριο αστρα.: Ιοοιηι1ι

ἰιιι·ιιΙνἰι. ἰΙΙιιι1 ιιι ειιιι1οιιο ιιιιιιιιιο,

ω οι ροοιιιι ἱΠιιι1 ἰιι ιιιοιιιιιιιυιιιο

οιιο πονο ιιιιιιι1 οι:οιι1οι·αι ιιι μι

πιο οι.ιιι1ι·οινιι ειιιιιιιιι ιιιιιΒιιιιιιι

πο οοιιιιιιι ιιιοιιιιιιιιιιιιι. οι απο.

6. (ΝΑ) Βια: ιιιιιοιιι "ή Ματια

Μορι1ιι1οιιο οι οι... Ματια. οο

ι1οιιιοε απατα οοριι1ο1ιι·ιιιιι.

'2 (Μι "9 ΑΙιοτιι ιιιιιιιιιι (Μ,

οικω σει ρου: ι›ιιι·ιιιι:ονοιι. οστικ

ιιοτιιιιι ρι·ιιιοἰμοιι οιιι:οι·ι1οιιιιιι οι

ΓΙιιιι·ιιιιιοι οι! ΓΠιιιιιιιι ω ιΙἱοοιιιοι.

Ποιιιιιιο. ι·οοοτι1ιιιι ιιιιιιιιιιι ιιιιιιι

ειιι1ιιοιοι· Μο ι1ικιιιιι.Πιιιο Νικαια.

Μαι. που Μου τοοιιη:ιιπι. 8· Νιου

ποιο οιιιιοι1ιι·ι οοριιιο1ιι·ιιιιι ιιι

ιιιιο ιιι ι1ἱοπι ιοιιιιιιιι, οι: “πιο

ποιοι" οιιιοιριι1ι οιιιι οι Πιτσα

ιιιι· οιιιιι οι οι..." μπω. Βυτ

τυαἰι ιι ιιιοτιιιιι. οι .οι ιιονἱεοἱ

ιιιιιιι οι·ι·οι· ροἰοι· ρτιοτο. "Απ

5111. Ει1ιιιιιε, 11ιι1.ιιιιε οιιιιιοι1ιιιιιι:

Με ...Μαιο Μια και.. .61111

ιιιιιετιι ιι1ιοιιιιιοιι ιιιιιιιιοι·ιιιιι ιιι

ριι|ο1ιτιιιιι ειιιιιαιιιοο 1ιιρἱι1ιιιιι

οιιιιι οιιιιιοιιιυιιιι.

' (98.6) νευρα” ιιιιιιιιιι ιου

1ιοιἰ.ιιιιιιο Μαιου. ιιι ρι·ιιιιιι οι!»

Μι, του" Ματια Μιιαι1ιι1οιιιιοι

α1ιοι·υ. Μιιτιιι Μι... ευριιιο1ιτι.ιιιι.

'Η. που ιοττιιο ιιιοιιιιι Γιιοιιι.ι

οι: ιιιιιΒιιιιι: ιιιιι;ο1ιιο οιιιιιι 60

Χ_________----

58. το σωμα 9.). ΑΟΤ). το!. Οτίρ. ΙΜ. ἰἱἱ.

9806. Μια 8τττ.Ρει..8ιΠοΙ. (Ξοι.1ι. Απο.

υπο.. | στο. ΒΕ.. 1. 88. 8_γι·.Πιοτ. ι" 16."

Μοιιιρ1ι.)

69. λαβωυ] τταραλαβωυ 1).

- το σωμα ο Ιωσηο] Ιωσηο το σωμα 1).

α. 87ι·.Ρει. Η .ι σαι. ΙΧ..

- :ιατυλιξιυ] ευιιλυιτευ 69.

- ευ ιιιυδουι Β.Βιίρ.1). Ευα. (Με. 91.)

Μοαιρ1ι. ' .οιιι.

7509. Μο. (Ναι 88).

60. αυτο] 01:11. Ι.. 69. Απο.

- καιυιρ] κιυιρ 1.

-- αυτου] 01ο. Απο. 21926.

-.η.ι.ι..

- ·ιτροοκυλιοας] ·ιτροοκιλυσας 69.¦ προο

ιιτυλιυιις Η.

- μιγιιυ] μια: 69.

- το θυρα] μπαι. "τι Α. Μια.

61. Μαρια 1°~ Α1). (Με. 1121. 0.691”. ιιι.

9806. ' Μιιριαμ Β.Βιίρ.(π...8. Ι.

- ή Μιηδ.] 0111. ή 1)..

- ή αλλη 1.50. το!. | στο. ή Α1).

- Μαρια 20.] Μαριαμ Δ.

-- ιιιτιυαυτι] κατιυαυτι 1).

62. οι] οιιι. Σ..

68. εκεινος ο ·ιτλιιυος ΑΒ.π(02)τπ..

το!. ευιτ.Ρει.διΠο1. Ποιο. Οτἰρ. ΙΜ.

ιιι. 981.. ' ο ιτλ. ιο. 1320.. 88.69. Ε. _

(Γοτιιιυιιο.οιιἱα ιιιιιιο ιιι ι·ιιιι.)Ο. Ευα.

(Μαι α.) Μοιιιρ1ι. Απο. 0.49. Ιιιι.ι.

~ Η". (ΟΠΑ.)

- ζωυ] ιιιΙιΙ. οτι 1). 8_γιτ.Ρει.διΠο1. Απο.

Οτίο. Ια!. 1. (Οοιιιτα. Μια.)

64. της τριτη;; ἡμιρας .πια το!. 1 οιιι.

της ΠΙ.. | ήμερ. αυτο τριτ. 1). Η".

- αυτου Λου. το. ¦ οιιι.Β.

- πληρωσω] τρι·ιιοιιι. υυιι·τος ε. ΟΑΣ..

οι... Ε.οιιυ.ειω... ι οιιι. ΑΒ.Βοίι.ο.

ΙΜ. 1. 88. ΕΠΕΤ'. Ευα. 8)·ι·.Ηι:Ι.

Μιιιιιρ1ι. Οοι1ι. Οται. 'ιιι. 111.981." Ρο"

...ιιι. αυτ. ο. 8ι·ι·.ΡειΪ'2Ει1ι.

- ιιττωοιυ] ιρουοιυ υ.

- ηγερθη] ρι·ιιοιιι. ότι 88. αρ. @τα

Ριιι.8ιΗο!. Αυτο.

- χειρων] χιρω ΒΤ..

ι 65. ηη] μου. δι 9. ΑΟΠΔ. Η. 61.8.:

ΠΛΗ. 8)·ι·.Ηο!.. Οτίο. Μι. 111. 98111. 1

οιιι. Β.Βοίι.Ι.. 88. 69. ΕΕ`θΗ1ἰΜί. Ι..·ιιι.

8]·ι·.Ριι. Μοιιιο1ι. Οοι1ι. Απο. '

ιυ ιε. ΑΟ. τοι. ΙΙίί.

69.

ΜΙΤ.

- κουστωδιαυ νιι18.!'.9'.

ιιιΕ.Οτ.

πιο" ιι.6 ι·.βρ9.9'. ιιιιίιιιιυ ίι.) 1 κουστο

διαυ 69. 1 πουο·τουδιαυ 1) (ιιιιιιι. ιοο.)

- ..η ίιυς 1..

66. ηιτφαλισιιυτο] ηοφαλιοαυ 1)..

- της ιι·ουιττωὅιας] τωυ ,υλικων 19'.

Απο.. της ιιουατοδιας 69. (της κωο·του

δως Λ.) της κοι.ιοτουδια 03. 1) (ιιιιιιι. του.)

1. οι ΑΒ (Η). το!.

857.|οιιι. ΣΗ. 88. (Οτίο. ι. 4406.) Οτίρ.

ΙΜ. ιι. 1558. .Ειιι·.1).Ε. 49811. Πἰοτι..4ίε.ι·.

οι. (αρ. Βοιιι1ι. ιιι. 221. 225.)

- οαββατωυ το ()τίρ. ἱ.4-106. Ευ.9.1).Ε.

4988. οι! Ματ. ι. 255.

Βίου. Δίου. 1ιἱε.ίοαββατιρ το ΕΔ. (διώ

Μο οι. μια. (Μο. ρ'. :να 2.'. 1ιιιυοι

“ Βιι!ι1ιοι1ιοτιιιιι.")

- Μαρια Η. ΑΒ Ι). το!. Οτίρ. 1. Επι.

1119. ιιι.! Ματ. ιι.

1 Μαριαμ (ΠΔ. Μαι. ευη. ἡ Η..

·- ή αλλη στο. ι. (ιν. 886...) ΙΞιι.ι. 1).Ε.

οι! Ματ.

- Μαρια 28. ()τίρ. ι. Ευα. ΠΕ. οι! Ματ.

Η. Βίου. Δία. ι Μαριαι.ι ΕΔ. | οιιι. Η.

8]τι·.Πι:1. οι

ί φιλακια· 1).~ ΛΗΠ.Πο0. (ουσ

Ειιο. οι! Ματ. Η.9' ν.

ιι. 9.". ιν. 966.

Βίου. Δίου. (225.)

ιι. Βίου. Δίου. | οιιι. ἡ Α.

116
ι



  



Έ· ΧΧνΙΙΙ. 12. ΚΑΤΑ ΜΑοοΑτοΝ.

 

.αιζ .

::πέ:';]'έ5°ω· ρανοῦ . και.“| προσελθῶν οἱπεκόλισεν τον.λίθον+,5και.

(ΜΉ-$Βα ε,καθητο` επανω `αυτου. ']τἶν δε ξειδέα|| αὐτοῦ οδο·

-. 5. αστραπη και το ενδυμα αὐτοῦ λευκώ *τοι|| χιών.

_ +απο δε τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οι τηροῦντεε·,

· "238 και. Χεγενήθησαν|| Με" νεκροί. 5 αποκριθει.ε· δε ό αγγε

λοε· εἶπεν ταῖε· γυναιξίν, Μ.) φοβεῖσθε ὑμεῖε·· οἶδα

γαρ ότι Ίησοῦν τον εσταυρωμένον ζητάτε. 6 ουκ

ἔστιν ῶδε· ·ηγέρθη γαρ καθῶε· εἶπεν. δεῦτε ἶδετε τον

τόπον όπου ἔκειτο [ό κύριοε·.] 7 και. ταχὺ πορευθεῖσαι.

· εἴπατε τοῖε· μαθηταῖι· αὐτοῦ ότι ηγέρθη απο τῶν νεκ

ρῶν, και. ιδου προάγει ὑμίἱτ ει: την Γαλιλαίαν· ἐκεῖ

. αυτον ὅψεσθε. ιδου εἶπον ὑμῖν. .

. η? 1688 Και τοἱτι·ελι9οῦο·αι|| ταχὺ απο τοῦ μνημείου

_ μετα φόβου και. χαρᾶε· μεγάλης, ἔδραμον οἱπαγγεῖλαι

τν: "'
9 κ : ` : τ η τ τ

και ιδου ο· Ιησουε· υπηντη

αὐταῖε· λέγων, Χαίρετε. τα δε προσελθοῦσαι
| ε στο Δ

εκρατησαν αυτου τόνε· πόδαι· και. προσεκύνησαν αυτου.
10 Ι 2 τ Α : ο να ` κι κ Ι Ο

λεγει αυταιε· ο Ιησσυε·, Μη φοβεισθε· υπαγετε

τοῖι· μαθηταῖε· αὐτοῦ'

σεν ”

τοτε

οιπαγγείλατε τοῖε· οιδελφοῖε· μου 'ίνα οιπέλθωσιν εἱε· την

Γαλιλαίαν, κοικεῖ με ὅψονται.

180 Π Π δ δ ` ' .` ' | .
ορευομενων ε αυτων, ιδου τινεε· τησ κου

| να

στωδίαε· ελθοντεε· εὶε· την πόλιν απήγγειλαν τοι: άρ
Α ή , ο

χιερευσιν απαντα το. γενομενα. 1- και. συναχθέντει·

οοο: ι:εεοοοι::: οι: οιιο!ο ο: :ιο

οοι1εοε τοπον:: Ιορἰι:οτι:. ο: εο

όσοο: ειτροτ αυτοι .στα ι:οιοτ::

:πρωτοι στο: εἱοιι: τ'ο!εοι· ο: νοε

:::::οο:ι:το :οοο ετσι:: πρι. ' Ρτι:ο

"τουτο ιιο:ετο ουτε :Μοτο-ι:: οοο:

ι:οεισι1ειτ οι. τοστ: οοο: νεοι:

πιστού. 5 (τινι) οσοι:: :ιο

:στο σημειο: στο: ι::οιτοττοοε.

Νοτια: :Μοτο το” :στο σου::

:μισο Ιοετοτο σοι σπιτικο: σε:

ηοι:στιτ.τι:: .οσο σε: Μουτσινά:

οοο:: ετσι:: οοο:: "το". :άδειο

Ιοι:ιιτο οι:: ροει:ι:ε στο: ι:οτο:οι:ε.

Τ Ε: ι::ισ σοοιοει @Με απο·

ρω:: του: :τοτε ιιοττσ:ιτ:. ο: :τοσο

μτι:.σοσι::: νο:: το θιιΙἰΙοοι::::: :οι

οοο: νιιὶσιοιἰο. Εσι:σ ρτι:οι:ικἰ

Μουτ.

' (τινι) Β: :κοιταω απο οι:

τοσοι:τοει::ο σοτο Μουτ:: ο:

ιοι:ιτοσ αι:.οι:ιο. οοττσοι.σε οοο

:ια.το σωρο:: οιι”. "ΜΜΟ Ε:

ικα Ισια: οι:οι:ττ:: :Με δωσω,

Ηονο:ο. ΙΙΙ” ποιοι:: :κοιταω

τοτ:: οι. :οοιιστοο: ρσιιοε :οοο ο:

πάω-τοπιο: οσοι. '° "Ποιο οι:

:Με Ιοεοε. Νοτια: ::τοοτει :το

οι:ο:τι:ι.ο Ματια:: τοσα ι:: οσο:

το Οι:Ηιοσι::::: τι.: του νιιΙοοοι:ι.

'' @ορο ι:οτ·ο οΜεεσο:. εοσε οιο

οοο: οι: ι:οετοιΠρο:: νοοι:τοο: το

ι::νιιι:ι.οτο ο: οοι::ἰιινοτοο: ρτιο

οἰρἱοοε οσοστιΙο:ο:ο στοι:ἰι: :τοσο

τοστ:: οποιοι.. '8 Β: σωματα.:

 

2. εξ οντα ι. Ειτε. 1).Β. 498€ οι: Ματ. ο.

858. Ι)ιοιι. .·"εα·. (αρ. 1τιοι::::. ἱἱἱ. 226.)

' απ' 1). (οι: Μετα.)

- και προοελθ. Β.ΒΙ|_ι|.Βἰο.(πι. 88. Σα".

8_ντ.Ρει.. Μοτορι:. οοο.. Οτιο. :. 1)ἰοτι.

ΑΙ". ] ''στο. και σ. Α1). το!. Β_γτ.Ηι:Ι.

Απο. Ειιο.1).Β.

- λιθον] μια απο της θυρας €. Λο.

το!. τι. 8):τ.Ρει.. Απο. (Βιιε.ιιιι Μιιτ.:ι.

ικ. τ. 0.) ]

(τοι. του.)

8. ειδε:: ΑΒΒτω.ΟΠΕΠΜ. ] :ιδια ὅ. τα·

το!. (που: ὡς αυτ. τουτο: Κ. τοστ:: π.)

-- λιυκον ι:.ο.ε./.ΙΡ.|ι. ] σοι. νι:Ια.ο1τ'. .

.):τι
9' .οι - ο

. - :τις χουν Β.ῇι.ι.υ. Ι. Κ.¦τ ιἱιαειχιιον

ι τ. Λι). Ποια. ΑΙ". (αυτη χ. 69.)

ε. φόβου αυτου] φόρου ο.. ] στο. αυτου Δ.

τα. απο της θυρ. του

μνημιιου Ι.. 1.88. ΒΙ·`(Μ)Π. δ):τ.Πι:Ι. ξ

Μοτ::ρτ:: Ευα. Ι).Ε. (του μνημιου εορ. ι

τει. Β. Μοτο. τοσο. πιο.) ] στο. Β!).

νται. α.ο.σ!"·"·οι·'·Ι. πιο. Βίου. ΑΙ”.

Ευα. οι: Ματ. δορρΙ. ρ. 288. βιο..

κι”.

4. ὡς νεκροι ΑΒ.Βιξη.ΒΕΔ. Ι. | .2 του::

νεκρ. 9. Ο. το!. Βετο. ..τι Η”. | «τς οι

νεκρ. 69.

5. δε] στο. Ο (ο: ντο.)

- εττταυριυμινον] ενο·ταυρ. Β. (δω

' .Νειο:·οοοτ::." 8]:·.Βο1.)

ι Ο. γαρ Βιι.τ.αά. Μαιο”. 288.] στο. Δ. 88. Οι·ίς. οτι. ο. 155'.

- ο κυριος Δω). το!. μια. 5_γττ.| σοι. Β.

88. Μοτο”. Απο. πιο.. Οτο). ΙΜ. τι.

. 7. ·κορενθειααι] πορενθεις 1ο. (στο. ταχυ

! πορευθ..α.)

¦ - απο των νεκριιιν Ρον. ι:./ἶ ¦ στο.

1). νο!! ιι.ο.ε!".ιτι.|ι.Ι. Απο. στα.

ἔτι!. τι.

ιδου 10.] στο. 1). α.υ.ο.!Ρ.τι.Οτίο.ΙΜ.ϋ.

- ιδου τοπον] εισαι οοο):

(μια)

Απο.

268.

τιν.

9. ο Ιηιτους

44%. Ειτε. Ι).Β. 508". | 0:11. ιὅΒλο (οι.

ντο.) Δ::Εοτικουν.

- υττηντηιτεν Β.Βτζι|.0. Ι.

2.·τττηντηιτεν ι€. Δι). το!. Ευ... .Π.Ε.

-- ανταις] αυτοις Δ.

-- αυτου] ρω: τους ττοδας 1). μια.. ]

απο. ότι!... ι. Ειτε. .Ι).Ε. οι: Ματ. το

8_ντ.Ρετ.. Βγτ.Η:ι:τ. Μετ::ρΙ:.

το.. 1.:::ι.ε9. το... ότι...:

Οτο). :. |

:οι Μπιτς] στο. τι. '

(Ξωτικα,

- την] 0121. 1)..

- κακει :καποιοι Ι. 88. 0. το!. Ειτε.

!).Ε. Ι και :κει Α(Ο.?)Δ. 69. ΕΙ:`ΗΙί

Λο!). :·οΙ. Ειι.ε.Ι.).Β.

-· οψονται] σψισθαι 1). ε.|ι.| Οψ.””'·· Η.

Η. α·ιτηγγιιλαν] ανηγγειλαν Η. Οτ·ι9.ιιτ.

απο.

- εγινηθησαν ο.οιιι.οι..οοιτ.). οιι.

8. α·ιτελθοιιοαι υ.τοι!..υιι.ο:.. 88.89. ]

ξεξελθουσαι π. οι). τσι.

- αυτου] στο. 89. Διοτι.

- οι! ί¦ιο.] +οι!ιΙ. ιός δε ετι·ορευοντο α·ιταγ- Ι

γειλαι τοις μαθηταις αυτου 8. Α0. το!.

απο.

8. στο: ορια: Δια. '

- απαντα] παντα Λ. Οττη.ιν.

-- γινόμενα] γιν- Η.

6. -τοο::σ ο: ν:ιτοι.ο οι. ι

(ιγενν. 1..» Σιγινοντο ετ. Δαση. το!. 1 8_)°τ.1.ἱι:Ι. απο. ] στο. 131). 88. 69. Τ. ρτοοοσοο: οι. ιι. κοιταω απαιτει οι.

ναι...

11?





ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ. ΧΧν111. 13-20.

κ Α ν Ι τ |

μετα των ποεσέυτερων συμβουλιον τε )ξιέβοντε9.

αργησα: ικαν,α ε‹'ξωκαν πιο ατρατιωταιο , λογου

τεο, Ειπατε οτι οι μαθηται αυτου νυκτοτ ελθοντεο
ο ο. . Χ ο

ἔκλεψαν αυτον ημων κοιΐιωμένων· 1|'και έαν ακου
- τ -- τ

του η·νεμονοο, ημειο πειο·ομεν [αυτον]

` ο Η , | Ι Ί' 15 τ 83 λαβ| `

και υμαο αμεριμνουαποιησο!ιεν. οι οι οντοτ τα

αργυρια επ'οιηιταν τοκ ,εδιδαχρηιταν,. και 9ιοΦομισθη

ο λογω ουτοο παρα Ιουδαιοιο μεχρι τη: σημερον

1701602 δὲ ἔνδεκα μαθηταἰ ἐπορεύθηο·αν εὶο τὴν

Γαλιλαίαν, εἱο το ὅροο ου ἐταξατο αὺτοῖο ὁ Ίηιτοϋο.

και ὶδοντεοπ αυτον προσοκύνησαν*, οι διἔ ἐδίστασαν.

και προσελθὸν ὁ Ίηιτοῦο ἐλαληο·εν αὐτοΐο.π λέγων,

, Ι .ο ο ν ο ο ·- ` ο ` Π Α ||

Βδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανο: και επι τι”

Α ο «π 3.

(1.) Δ.

1. :43. σο.

1:1ποπ11οοεσν.

ναΙα. ο. ο. ο. ο.

@το Ρ. Ε.

Ηπειρο. Α Α . Μ

Μι 801- σ·θ27 τουτο θυπο

3 ο

- · | ||

ημερα ·

π 1. "
ιο

3! ο

3 Με:: ι8: Η.. 7339. 19 Β

19. βασττἰζοντες

πορευθέντεο [ουν] μαθητεύσατε παντα τα

ἔθνη, * βαπτίσαντεο'| αὐτονο εἱο το ὅνομα τοῦ πατρικ

καὶ τοῦ υὶοῦ καὶ τοῦ αγίου πνεύματοο, ?ο διδάσκοντεο

3 ` .- | Η 3 | α .- ` ο Χ

· αυτουο τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν· και ιδου

ἐγὸ ιιεθ. ὑμῶν εἱμὶ πάσαο ται· ήμέραο ἔσω· Η” συντε

λείαο τοῦ άκουσα*

ΚΑΤΑ ΜΑθθΑΙΟΝ.

οαπι οοπἱοτΠ›πο οοποἰΙἰο απορω

ροοιιπἱαπι οορἰοοπιπ ‹ΙοιΙοτυπι

ΜΜΜ"... Η' ‹;Ποοπιοο. Ι)ἰοἱτο φπα

ι1ἱει:ἱρπΠ οἰιιο ποσα: νοποτυπι οι

Ηπα" οππι σπιτι πο!.πει ι!οτιπἰοπ

ΜΜΜ Η οι ο πα: πιιοὶιυπι Μο

τἰι ο ρτοοοἱι!ο. πω ...ΜΜΜ

οἱ. οι.οοοιιτοο νοο Μοἰοπιιιο. Η Α:

ΠΠ απορια ροοιιπὶπ Μεσοι". οι

οπο παπι Μου. Ειοίνωροιι.ιπι '

σοι. "του... Μαι! αμκ! ΙιιιΙαοοο

παμπ: ἱπ ποιὶἰοτπωπ Μπα.

"' Ππιὶοοἰτπ πικαπ ιΙἰοι:ἱριιΗ

οΜοτοπι ἱπ ΠοΗ!ποπιπ. π. Εποπ

ιοπι πω οοποιὶιιιοτπι “Πο Ιοοιιο,

'7 οι νὶιΙοπιοο οιιπι οι!οτονοτυπι.

ιμιωοιπ πικαπ ιΙπΙπωνοτιιπι.

". Πι οοοοι!οπο και” Ιοοπιππ αι

οἰο οπο... 1)πιποει π·ιἰΜ οιππὶο

Γοιοοιο.ο ἰπ οπο!ο οι πι ιοττο.

'' Εππιοο απο ι1οοοιο οιπποο αοπ

ι.οο, Βοριὶιοπιοο οσο πι ποιπἰπο

ρο.ιτἱο οι ΗΜ οι ορἱτἰιιιο "πιο".

Μ,οοοοπιοο οσο οοτι·πτο οιππὶο

οποοοπτποπο ιπο.πιΙονὶ Με.. οι

απο ο8ο νοΜοοοπι ειππ οπιπιουο

οπο... υεαπο οι! οοποποιαιπ

"οποιο "απο". Απποπ.

 

Η. τι] σαι. 1). (ουμβ. τι λαβ. οπι. 8".

Βἰοτ.)

·- αργυρια ικανα Οτε... ἱν. 388^.[ αρ·

ποιον ικανον Ι). (Ωω.) 8714,". Απο.

13. ότι Οτίο. ὶ. 36". ἱν. 386.'. Εν... οι!

Ματ. Η. 258. ' στο. 33.

--ἡμ. κοπο] απο οἱ μαθ. Σ.

Η. και καν 0τία. 386". | και αν Β.1.. ¦

:αν Οτίο. ἰν. 386..

- υπο 131). Σο". Οτο”. αρ. οιιοοιΙ. Ι

:επι 9. ΑΟ.τοΙ. Οτἰο.ἱ.ἰπη:τ. ὶτ.336°.

- ·ιτιιοομιν 0τἰ9. ἰ. οτ ἱν. | -οοιμεν 69.

Ε.(ΞΗΠ.

-- αυτον που. κι. Οτίο. Η. (ΜΒ. οι

ἰαιρ.) Ι σαι. Β. 33. ο. απο.. Οτίο. ἰ.

οι ἱν. (Με.)

- ποιηαομον Οτία. ἱ. οι Ν. | -σωμιν 33.

69. ντι-(ΗΜ.

Ι5. ιδιδαχθηααν] προοεταχθησαν Η.

- διιφημιοθη] εφημιοθη Δ. 33. Οτἰ9.ἰ.

249'. Η. 455€

- παρα] ..ω τοις Ι). ' (ΜΜΜ. Οτίο. ί.

οι ὶν.

- μιχρι Οτἰο.ἰτ. | ἱως 1). Οτίο.ἰ.

Η. "μου" ἡμιρας 1101. (Ποπ.) | .0!Π.

ήμερα; :. Α. το!. ο. απο οι ἱτ.

Η. ως την ταλ.] οπ1. 33. (στα “ο το ορος Ι.)

-- ο Ιηοους Επι. οι! Ματ. οιιρρΙ. ρ. 30Ι.|

στο. ο Ι).

Η. ιδοντις] ιδου 69.

- προαικυνηααν] *Μιλ αυτῳ 9. Α. το!.

8νττ.Ροι.8:Ηο!. ' στο. Β.Βιἰν.Βιο.Ι). 33.

μια. Επι. οι! Με".

Η. ουρανιμ 0τἰπ.ἱ.24μ.2·Ω.. ¦ ·νοις 1).

- τη: γης ποιου. Μοτο”. Επι. ἰπ

Ρο. 320.616.. Ι .στα της π. Α. το!.

(Μο. ἱ.2-Η'^. 242.. (οο‹Ι να!. νἱ. 10).

Ι9. πορευθεντις] ποριυιοθαι Ι).

-- ουν Β Δ. Ι. 33. να!8. ο.ι.|!"·'·9'.

ΒΥπ.Ρει.3.ΒοΙ. Μπι”. Ατιπ. ΑΜΠ.

αν". 34. 110. 13Ι.295. ' στο. Δ. οι). Ε

ΓΟ(Ηιι. οιπο.)ΠΚΜΒυν. εχτ.Ι.)ει.ΜΒ.

Ικα. 208. Ηιτρ. ο. Νοοι.. Μ. (Ν). αφ.

ΕΑΜ.. Ή'.262·. οτί!. ΙΜ. ἰν. 530.626".

ΕΜ. 1).Ε. δι. 5". 242. !82-. '80. 445".

ο. Μο!. 3°. Η!!! ἱπ Σε. 4253. ἰπ Ρε. 3283.

36-μ.66Ι'..638.. 1.0! Π. | νυν Ι). α.ὐ.|ι.

ΠΠ. 424.177". ΗΡ.

Ι
!

Ι

Ι
'

!

Η). βαπτιααντος Β.Βήι.Βιο.Β.¦ $-ζοντος

π. Α. το!. Πἰρρ. ο. Νοε". ΜΟΒ). Εκο.

ο. Με!. 39

- του υἱου Πἰρρ. Εκο. ' οπι. του Β.

Ο. μια ὐμ.. “μι ()τία. ἱ. 39-83. 3.5”. 3Ι9..

που”. π.ιο9···· 170·.εω·.ιοπ··. £.....υ.Ε.

130°.252·. 0.313!. Ι82". ΠΙ 1%..5Ν".52δε.

“1 1,3. 620. 07! 407". 4124. 413€. “Η'.. '

“μι 'αθ- ὐμ. 1). Οι·ίο. ἰἰἰ. ΠΤΕ.302°.

- οι! Ηπ.] *Μιλ αμην τ. Λ"Π.τοΙ. ΑΜ.

(μια.) 8_τττ.Ροι.οιΠοΙ. Μοπητ!ι. ΜΒ.

Βάι. ι στο. Α.ΒΙ). Ι. 33. νιι|Β.ΟΙ. “#13

Μοπη›π. ΑΜ.

ΒιιΒιοτὶριἰο] κατα Μαθθαιον Β. ' "ιογ

γιλιον κατα Ματθαιον ΑΔ. 33. ΜΗ)

(Ιουν. [ ουαγγελιον κατα Μαθθαιον

οτιλιοθη αρχιται ιυαγγιλιον κατα Ιω

αννην 1). ' Μι!. στα. #3( Η: Μο οιιοτπ

8.' ΜΗ!. ατιχ. 13] το κατα Ματθ. :παγ

γιλιον ιΕιδοθη υπ' αυτου ιν ιιροαολυ

μας μπα χρονου; Ή της του] ανα

ληψιοη; κ.

Η. αδικα οι. ' 30. ουκ. Λιποπ. Η.

118





“οπο ή:

1.€.3θ69 β θεοῦ' 298

ΜΗ”Γ

 

2 Λ; Μ. Ρ. Η.

3 Σ ποπ-1.1..

Ρ

-Μπι. 3: 1. 7

Μπα.ιι:ιο. *

Μο. το”.

Β.. ως).

||Μο".8:ι-ιο.

Σπα. 3:8-.7.

4. στο. καὶ

Β

..Η-

Ιοιοτἰριἱο

. ΠΑΓΓΕΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

.. οι ΑΙ)Ι.Δ. 1. 83. ΒΠΚΜ8.ΠΓ.

_.- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

ἰο ΒΕ'.

Ητα του". Μπος” ετ.πτε.που '

69. |

Ι

!

Ι

&τι

Η

.Α

ἐἔ (Το κατα Μαρκ” Ο ποιο. Με. Μια” '

7 - ποἱοπποπ|ίο.)

 

ι. ο...] μια... η... 9. Λ.τοΙ. ' ω... ποπ. Ε

-. (στο. υἱου θεου Ιτοπ. (ο. οτ Επι. Η!. !

2· 0,79... σου. ο. ι.ο·-=- που. ' οω."... .

Μ88. νν. Ιτοπ. 187. 205 το.. Οτίο.ἰπι.

ΗΛΩΝ..)

2. καθως Β.Μ.1.Δ. Ι. 88. Κ. 0τἰ9.ἱπ. '

Η.. Ι25°.!28-.¦ :πιο ὅ. ΑΠΡ. το!. [τα.

(Η. Μι. οποιο”.

- το· 'Πωσ το ,φορητο ΒΟΜΒΑ..

(Ι). Μ. Μο. 8τττ.Γα.&ΗοΙ.τοο. (πρ.

)ΎΜιο). 8ττ.Ηἱοι·. Μοοτρπ. Οσοι. Απο.

Μ58. Οτἰ9.ἰν. ΜΒ.. 120.. Οτο). ΙπΙ.ἱν.

464.. (στο. το. Η Β. Ι. [τοπ. στ. Η”.

Οτἰ9. ἰ.889·. Η.. Ι5.°.)| :τοις προφηταας

τ. ΑΙ). το!. 8)·τ.ΠοΙ.ικι. ..Μπιτ

υπο.. Ποπ. '87.205. ("ΜοΙοοΜ: ἰο

` || Ι Ώ

κοιθωτ γεγραπται ε

 

οπο εκπομπή. πι Εεοἱο ρι·ορποιο"

ε_γτ.ΗοΙ.ιοε.Μ8. Ιο οω. ΜΒ. Μοτο.

" Ιο Ποιοι ρτορποιο οι ίπ ΜπΙοοΜ Ιστο

οποιο." πρ. Λι.Πετπτο.) ὁ Μάρκος δύο

μ..."

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 

Ι

προφητιίας ὶυ διαφόροις ιίρημένας τό

πως υπο δύο προφητῶυ`ιἰς ῖυ ουυαγωυ

πιποίηπε° καθώς γἐγραπται ἐν τῷ

Ήοπία το; προφήτρ κτλ. Οτἰ9. ἱν. Ι26-_

τοῦτο προοητικου Μαλαχίου ὶστἱυ ουχ

Ήσαίου· γραφω; τοιυυυ ἐστι σφάλμα

ός φησιν Εἰτοέβιος ο Καιοαριίας ἐν τῷ

προς Μαρῖυου περὶ τῆς δοκούσης ἐν

τοῖς· εὺαγγελἱοις περὶ τῆς αυαστάοπως

διαφωνίας. πωπω. ἱπ 00όἱπἱϋπο πώ

Βπο‹:Ιππι: οι ἱο @κοπο ορπι1 σκοπια.

Ι)ο Ροτρπγτἰο Μια: ΜΝ:: Πἱοτοπ›ποπο

ἰο Μπι.. ἰἰἰ. “ οποιο οπἱτο ιοοιποο

ποιοι πο ΜοπιοΜπ Ιιππποπο οοοιοκιποι

εἰ: οποσ" [Ροτρἰητἰπο] οποιοοιΙο "Ποτ

πο οπο Ιεπ.ἱπ ο:ιοπιρ!πτο ρπιοτοπι οδοποι

8.πτο ποπ “απο πωπω Ιππ.ἱπο οποι

ποοε Με"... δοτἰριοι·ποι πιώ." (νἰἰ.17).

. αποστελλω] ·”π·ποπι. :γω €. ΑΓΙΑ.

το!. νοημα. 8)π·.ΗοΙ. (Ποπ. Απο.

πιο Οτίο. ἰ.889°. ἱἱὶ.769".(ετΙ.) Ν. Η”.

ΙΩΝ. Ι26-. Επι.. Π.Ε.Α¦.!0°. (ή... Μο".

Μ. 10). | οπο. ΒΧ). Απ. Βάι!. (Σπα.)

5)·τ.Ρετ. Μοτορο. Η". 187. απο..

769°.(ΜΒ.) ()τίο. ΙΜ. Η. 403.. Το".

πάν. Απο. 9.

- προσωπου σου] πρωτ. μου 69.(?ο0".').

- ..ο ο...] "οι ιμπροσθεν σου €. ΑΔ.

τω. νπΙ;;.ΟΙ. _[17'·"·ο'·"· $γτ.ΠοΙ.

π....ρι..κτ. οω.. Ατπ1. Οτο). ἱ. 889'.

ἰἱἰ. 769". Η. ΗΡ. Ε". ΠΕ. (νὶό. Μπα.

ού. 10. Ι.πο.νἱἱ.27). 1 οπι. ΒΙ)ΡΙ.Κ.. Απ.

ΡΜ!. Το!. α.ο.ο.Ι. 8)·τ.Ρ". 8)π·.Ηὶοτ.

1 1.Αρχτ) τοῦ εὐαγγελίου ,Μα-οι) Χριστοῦ υὶοί)+

. | # . Ν χ ` ι: 'Ηιταΐα τῷ προ

νο.!..._7,_,._ - φωτ!). ' Ιοου ἀποο·τεΛ.λω του Φ)#7ΞΛ03| μου προ προσώ

$ € που σου, 8. κατασκευάσει τὴν οδόν σου*. 8 ι' (Μονὴ βοῶυ

ξ :_ €ω-ΜΕΦμ τος, 'Ευ τῇ ἐρήμῳ έτοιμάσατε τὴν όδου κυρίου, εὐθείας

- ποιεῖτε τὰς τρίβω; αὐτοῦ. 4,Εγἔυετο 'Μπουτικ`

βαπτίζωυ ἐυ τῇ ἔρήμῳ, [καὶ] κηρύσσωυ βάπτισμα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

“Μο Ιοἰιἱπιο "ΜΒΜ ο...

απο.. πιο ο... 3εἱ‹:οι ωτἰροπο

επ. πι Εοπἰο ρτορποπι. Ε‹:οο

τοπιο ποποΙπτο πιοποι ποιο πι

οἰοπο ιππιο. οπὶ Ιππεριπ·ποπ

νἱοπο :που "Μ·) νοκ :Μοτοπ

ιἰπ. ἱο οω.... ροι·οιο νοιιο πο

κοπο. απο” του... “τοπικ εποε.

Ο ‹ υ “Μ·)Ἑ`πἰτ. Ιοποποοπ πι αποτο)

ο υποπιποπ οι οτοοπἰοοπο ωρα.

τοπιο οποοποοποο ὶο κοτοπο

Μοτορο. Βάι. .απο Ιτοπ. 187. ο,... ἰν.

Με. 128Μ· (πωπω.

8. βοωυτος, Ευ το ερημῳ] επ: “Ποτοπο

Βοοοπιο σει οκ οποτ.οτἱππο οοοοοιππιο

ἱο “πιο ΗοΙππἰοο Βεοἰπο ρτορποιο.ο;

εἰο οποιο οοπἰςοοππε εε: Ιοοπο Μπιτ.

ἱἰἰ. 8 οποιοι; πιο οπποπο Ιοοποιπτ.

- τριβους αυτου ΑΒ!). το!. νπι€.17-'.9'.

Α..

δ)·ττ.Ροι8: Ποιο”. Μοπη›π. ΑΜ. πιο.

οτε.. ἰτ. Με. 125€. Ι25··°· είἰοοτ£ο. ¦ τρι

βους του θιου ίππων ι). ο.. "...το π.&.

ο.|._σ”..9'· 8)·τ.ΗοΙππο.ΜΒ. Ποιο. (τρ.

τ. θ. ἡμωυ ΕΣΑΣ. 13ο. οι!. 3). ποιο ποποι

ποοπτππι Ιππ. 187 Με. ' οπο. οιοοπ

“Με τορΙοπἰιπτ οι οιοοἰε ποσο: οι οοΠἱπ

ΙιπτοἱΙἰπ!.πιπτ ο: οπιοὶο ρτονο απο: που.

οι πομπο Πο ρὶποἱιἰοτο, οι νΜοΜιπτ

ΒΙοτἱο πωπω, οι ΜΜΜ: οιοοὶο απο

επΙππιτο ιΙοἱ οποιο. οποποπο ποπ. Ισοπ

ιπο ο". )”οι: πω"... @οποιο οι απο.

@πω οΙππιποο? οπιοἱο οπτο ίοοπτο οι

οπιοπι ΒΙοι·ἰο απο. ποια ποπ ο... Με.

οποιοι. οι Ποπ πωπω; νοτοππο οποιοι

ιΙοπποἰ πωπω. ἱπ οοιοτοπιο ο. :06

ο βαπτιζων Β.ΒΙ|ον.Ι.Δ. 88. ¦ 'στο. ό

Έ. Α(Ι))Γ. τω. Η ιν το η.""ιφ απτο

βαπτιζων Ι). Σπα. (οκο._|ῖ) νπΙ8. 8_γτ.

Γ.ι.¦Οοοπ·π, Μ'58._|ῖ 8)·τ.ΗοΙ. Μεκορπ.

Ποιο. Απο. @το

- και πηρυοπωυ ΑΒ!... τοι. Η'. [ 0111. και

  
Β.ΒιΙυ.ΒΙο. 38. «ο... Ρ).

2. @το πιο” Ο!. ' "Μο οποιο πιο.. 0.ο Ο!.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Ι. 5.

Α Β [01 1) (Ρ).

:. Δ.

1. 89. 99.

επιιοπιιτιεουνι·.

5. οι· το.]:Ιορδ. ·ιτοτ.

υπ αυτ.

δ. ήν οι

8. ὑμᾶς πι.

Α |

μετανοίαο εἱι` ἄΦεσιυ αμαρτια». 5και ἐξεπορευετο
` , ` .- Κ , | | ` ' .

προ: αυτου πασα η Ιουδαια χωρα και οι Ιεροσολυ··

μῖται 8πάντα, και ἐβοιπτίζουτο|| *υπ, αὐτοῦ έν ται
9 , '9 | ( | 9

Ιορδαἔτι ποταμ.μ:,έξομοΔογουμενοι το; αμαρτιαο αυ

των. 8 και του ο Ιωαυνητ ευδεδυμενοο τριχατ κα·
9 απ

μήλου και ζώνηυ δερμοιτίυηυ περι τὴν όσφυυ αυτου,

, ν ` 9 |

και *ἔο·θιου# ακρίδα: κα). μελι αγριου. 7 και εκηρυσσευ

9'

λέγων, .Έρχεται ο ισχυρότερότ μου όπίιτω μου, ουΙοὑκ
` , Α ` , Η .

εὶμἱ ικανοτ κοψω· λυσαι του ι.μαυτα των υποδηματωυ

αὐτοῦ. “να” ἐβιἱπτιιτα ὑμᾶο [ἐν] ἱΐδατι, αυτοι· δε

|

οποπι ροοοιιιοτππι. 6 Π ουτε.

ιΙἱοιπιιιιτ οι] ἱΠιιπι οιππἰει Ιπ.

Μαιο κοπο οι. Ηιοι·οκοινπιππο

ππινοτιπ. οι οιιρπιποιιπιπτ οι.

πιο ἰπ Ιοι·ιιιιπο ιιιιπιὶπο οοπιι.

τσουπ ροοοιιιιι οπο. ηἱι. ιπιιι

Ιοιιιιπποε νοειἱιπε .πιο οιιιπε!ἱ,

οι :οπο “Με @το που».

οιπ.. οι |ποιιοπιο οι πιο! Μπακ

οιιοποι. Ετ ιπ·οοι!ιοιιποι @και

'Ι Η' '9 νοπιι ιαπω- πιο ποια Με,

οιιιιιε ποπ επιπ ιΠαιιιιε ρι·οοιιιπ

Ι.ιοπιι εοινοτο οοι·τιεπιπι αποικ

ιποπιοτιιιιι εποε: . οπο ιπιριιιιι.νι

νου ιιιιιιιι, πιο πιο οιιριἱιπιπι.

νοε οριι·ιιιι οποιο.

βαπτίσει ι3μοιο [ευ] πνεύματι άγιοι.

9 "Μαιι.8:ι3-ι·ϊ-ε

Ι.ιιο. 3:αι.αο. α

9. Ήαζαρετ

9

2 9@Και ἐγένετο ευ ἐκείυαιο ταΐο ήμέραιο, ι]λθεν

Ίπποι-ιο απο Ναζαρεθ τῆι· Γαλιλαίαι· και ἔβαπτίο·θη
ο ` νο ` Ο Ι Ι || ` ο υ ` ||

εκ· του Ιορδαυηυ υπο Ιωαυυου · και · ευθυο ανα
τ 8 ι ο σε ευ 9 ε ι .ν

βαιυεου εκ του υδατοι· ειδεν σχιζομενουτ τουο ουρα

νουο και το πνευμα θεοι·|| περιστεραυ καταβαι.`υου

ΑΜΑ) Ει πιοιπιπ οει.ἱπιιἰοιπιε

ΠΠ· νοπἰι Ιοειπε ιι Νιιι.ιιτοιπ 0ο.

]Πιιοιιο. οι Ιπηπ.ιτ.ιιιπει οιι ιπ Μι·

· ιιαπο :ιιι Ιοιιιιππο. "' Πι ειιιιππ

πεοεπιΙοπο πο παπα που προτιοε

οποια οι εριι·ιιιιιπ ιοπιηιιππι οο

Ιιιαιιιιι.ειι ιιοεοοπιιοπιοπι οι ιππ

 

5. εξεπορευετο] -οντο 129889. Παπ..

απο. (ἄστυ. ] Οοπετα, ΔΒεΒΡ. το!.

που. α.(ο)_βρ. τει. θα!. ιν. 129..

- ἡ Ιουδ.] οιπ. ή Η.

- οἱ] οιπ. 1).

- παντες] ακα και εβαιττιζοντο ΒΒΙ.Δ.

98. νιιΙα. (α).ο.Ι. Μεαιριι. Απο. απο.

ἱν.(Ι29·.) 1809. Μ'.ρω·ιι.Ι.] :ρου ετ.

ΔΡ. το!. Βνε.Βο1. Ποιο. μου..) ] οιπ.

99.! (οιπ. και 89. ο). | παω οἱ 'Πρ.

ι.·.#.. 8ντ.Ρα.

- υπ' αυτου] ακα εν τ. Ιορδ. π. ΒΤ.. 88.

να!. 6.ι:.|'.#"·9-9'·9·Ι. Απο. οτι!. ιν.

στο..) ΠΟ!. ] “και ια. ΔΙ)Ρ.τεΙ. ενι:

ΒοΙ. απο. μια. Μια. ο). [$νι·.Ρει..

Μπομπ. απο]

- το] οιπ. 1)..

- ποταμοι] οιπ. 1). α.ο.ο. (σου. ιν. Ι27..)

] Φωτο, Μ88. νιι1ε. _/:οι···[?!"·2·]

το. οπο. ιν. πια.

ο. (9 "οι πιατα... ιιιιι1 Μπακ." ροει

"σπιτικο καποιο" νετ. 8. α).

-και ην ΒΕ. 88. νιι]8. ο.ει!".9'.(?..)

υποψιν. ' την δε €. Αυστ.Ρ. 89.

το!. α.ο,/!'. Βνττ.Ριπ.8εΗο1. Μοιπριι.

Βάι'. (3089. Απο..ΣΕΚ (οι. Μιιιι.πιο).

- ο Ιωαννης Β.ΒιΙο.ΡΙ.. Ι. 69. ΕΕΚ

υιον. 5_ντ.ΗοΙ. (.Τοιιιιιιπεε πιω ο).

] .οιπ. ο εκ. ΔΒΔ. 89. το!.

- τριχας] δερρην 1)(?τ. α.

- και ζων. δερμ. περι τ. οσοι. αυτου] οιπ. ]

Ι). ...Με | ()οπιι·ιι. νιιιι;. ι·.Απ'.9'·2·

- εαθιιιν Β.ΒΙἰυ.Βἰι:.Ε.Δ. :κκ-ον” :εοθι

ων ς. ΑΠΡ. το!.

7. εκηρυαοεν] εκεκρα)·εν Ι'.

9'. 8. υπ: ιιι 1). και ελεγα αυτοις, Εγω

μεν υμας βαπτιζιιι εν υδατι, ερχεται δε

απο” μου ο ιαχυροτερος μου. ου ουκ

ειμι ικανος λυααι τον ιμαντα των υπο

δηματιον αυτου· και αυτος ἰ·μας βαπ

τιαιι εν πνευματι ο"... πιο οποιο (α).ύ".

(για. Πιο. ιιι 18). ] (:οιιιτιι. 9188. νν.

Οτἰο. ιν. 18%.

7. ιαχυροτερος] ιαχυρος Α. ] σου”

Οτιο. ιν. Η”. 1949.

- "ποιο μου] οιπ. Δ. Γ. Η σαι. μου Β.

Οτἰο.ἰν.Ι91·. ] (Μπιτ. Δ1)(επρτιι)Ρ.

το!. τν.

-κυψας] οιπ. Β(επρτα). α.ο.ο!`..9'. ]

απατα., να!. _/#'.9,. (που. Η».

Η”. 1959. απου. Η πιο. δε Ρ.

- των υποδηματιιιν] του υποδηματος Ια.

εντ.ΗοΙ. Μοαιριι. σε”. 6790 μια) ]

@απο (Ποιο. 24! (? μια) 0τίο. ιν.

182'. .

9. εγω] ταου. μεν 9. ΑΒ(ειιρτιι)Ρ. το.

- πω!... $ντ.ΗοΙ. (Μπι. που. (νιιι. Μου..

οι Σπιτι.) ] οιπ. ΒΕ.. .99. 59. νους. θα.

_#".οΜ· εντ.Ρει. Μοαιριι. ιιι-ιιι. στο.

ιν. 182'.

- εβα·ιττιαα υμος Μ88. νιιΙε. αρα. τοι.

Οτἰο.ιν. @μας εβα·ιττιοα 69). ] ιδμας

βαπτιζιο Π(επρτιι). Ιιε.|'.π'.ο'. «πιο

πιο νο: Ρ.)

- εν υδατι] οιπ. εν ΒΔ. 83. Η. νιιΙι;.

σου. ιν. ΠΩ.. | Οσοι". ΛΠΡΕ.. τοι.

Μπι. νν. ιιι νἱει. (Με Μπιτ.. ιιι. Η). μου.

“ ὶπ ρειεπιιοπιιιιιπ" τι. μόνος Ματθαῖος

τούτῳ προσωπα το. εἰς μετανοιαν

οπο. ιν. "Β".

8. οι] σαι. 69.

- υμας βα·ιττιιτει Β(ιιιηπ·ιι). 09. α,#-..Πι].

-- εν πν.] οιπ. εν ΒΕ. νιιΙα. ι. ] (:οπιι·ιι.

ΑΠΡΔ. 88. το!. (Και.) Οτίο.ἰν. 1929.

(πο Μιιιι. ιιι. Η).

- αγιοι] πιω. και πυρι Ρ. 8ντ.Ποι.. (πο.

Μαιι.πι.ιι, οι Ι.ιιο.πἰ.ιο). ] απο»

το!.

9. και 19.] οιπ. Β. ] Ώσπου. ΔΙΠ). το!.

Οτίο. Ι509. (οιπ. και εγενετο α).

- εκειναις] ,και ἡμεραις ΒΔ. μια.

Ι Οοπιι·ο, Μ88. να”. α.ι·. το!. οτι..

ιν. Ι509.

- ιηοους] οποια. 6 1). 69. ΜΓ.]Οοπιι·ιι.

το. Οι·ὶο.ιν.

- απο] ιιι· Έ.

- Ναξαριθ (Ε|:.) ])(;τ. 1. 69.. ΒΡΗΚ

(τριων. ναι. ο. Μοιπιπι. Οοιιι.|

Παζαρ" (8ι.9). Β.Βι|μ.Ι.Δ. 89. 698.

ενι'. ιιο.εω: οποία ] Ναξαρατ ΑΕ).

- εις τον Ιορδανην υπο !ιιιαυνου 13191..

38. 89. (εν τιμ Ιορδανυ υπο Ιωαννου

Ι.) Δια. ΓιιΙα. α.9$"···ο··"· 8νι·.Ρει.

Μειιιιπι. Οι·ἰο.ιν. (οιπ. υπο Ιιοαν. Ι.)

ιι· την Ιορ. 1).. και. ] “πιο Ιιιιαννου εις

τον Ιορδανην 8. ΑΡ.το!. νιι]8.(1. ο!

ενι·.ΗοΙ. (Μπι. Λι·πι. που.

10. ευθι·ς ΒΒΔ. 39. (2;ευθεως· ιζ. Απ. το!)

νιιΙα. ι·,/!".9'. το!. ] οιπ. 1.). ιι.ο.

- εκ ΒΙ)Ϊ... 93. 99. Και. θα”. ιιι-πι.

Επι. (ιιι νἱι|.) ] :απο τ. Λι'. τα πιο.

Μπα. ιιι. 16).

5. και! επι:ιι (Η. Ι Ποτε-πια!. οι. ] 9. ιι .Ιοιπιιιιιο

ιιι ιΙοι·αιιιιο οι. ] ΙΟ. οποιο. απο” οι

9
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

ξ-.. @που 1”

 

 

ιιίη:α-:::[2-2 4 “Η καὶ μετα|| το παραδοθῆναι τον Ίωάννην

· ιι. 11ιτιὶ δι - ι)λθεν 6 Ίησοιῖι` εὶο τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων το

ΝΝ·

`

και ην
ΐ ι

" αιμα] Μαν 2 εὐαγγε|λιον' τοῦ θεοῦ, 15 καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται

; 6 καιρον καὶ. τ7γγικεν ή βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετα·

:· "Μι.4:ι8-·ιιο. πιείτε, καὶ πιστεύετε ἐν τῷ ευαγγελίαι.
Υ ράγων|| παρα τον θάλασσαν τῆι· Γαλιλαίαο. εἶδεν

ἐν τῇ ερήμω =τεσσεριἱκοντα
ι Ι ι Η κι °`

ημεραι] πειραζομενοο υπο του σατανα, καὶ ήν μετα
να | .9 ` 0 .Μ Ι ι 8

των θ·ηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυτοι.

μια ι

· ι - Α . ~
. 1,· ° εἰ;" αυτόν· 1 καὶ Φωνὴ εγένετο εκ των ουρανων. "παπι οι οπο. "οι νοκ πιω.
ς. "τα 1'- Σ ` 9 . _ , . , , , π 2 . υ .8 ι εε: :1ο ειι.οΠε. Το οι “Με ιιιοι.ιιι

_ 'να, Δι υ ει ο υιον μου ο αγαπητοι·, εν σοι ευ οκησα. ι1Ποοι.ιιιι.ιιιιο εοπιριιιωι.

. .μ 12 κ ι ` ` -. ι ` κ '

_ .Ι 3 Και ευθυο το πνευμα αυτον έκβαλλει εκ τὴν '"Μ·λΕι ειιιιιιιι ερἱιἰιιιοειε

ρεΗἰι οιιιιι ιιι ι1εεει·ιιιιιι. "Ποιοι

ἰιι ιιοεοτιοαιιιιατιιαιιιιο. αιώνιο οι.

ηιιιιιιιιιαιιιιο ιιοοιιιιιιιι. οι ιοιιιιιι

Ι.ιιιιιιι ο οποιοι. αν) ειιιιιιιιο

απο Μπι... οι. ιιιιεοΙι ιιιιιιιειτα

Μια. ΠΠ.

"σ-0 Ροκτηιιιιιιι ιιιιιοιιι ιτα

ιΠι.ιιιι επι Ιοιιιιιιιιοο. νεοι: Ιοειιο

ιιι θιι!Ποοιιιιι. Η·°·ηιι·ιιοιΙἰοιι.ιιο

ονιιιι€οιιιιιιι τομή .κι Η οι οι·

οοιιο ιμιοιιιιιιιι ΙιιιρΙοιιιιιι σει

ιοιιιιιιιιι οι ιιρριοριιιηιιιινιι τοι;

ιιιιιιι «οι. ιιιιοιιιιοιιιιιιι οι οιο

‹Ιἰιο ονο.ιιιτοΙιο. Η Η: ρτιιιιιο

ιιιιιιι οικω. "απο οικω... πιο

Βιιιιοιιοιιι οι Αιιι!ιοιιιιι Γι·ιιιι·οπι

και πα

 

μ: - δ ' ο ο . .

Ε· - Σίμωνα καὶ 'Ανδρών τον αδελφον · Σιμωνο9# ιάμψι· Σελ Μ"'ΗΠζ

?Σ ό βάλλονται|η εν θαλάσσ:η' ιἶσαν γαρ οιλιεῖι·· 17 καὶ Ει ι!ιιι:ἱιοἱο [απο. κανω οσοι

έ. ο ι '- ‹ ι -- .. ν ι ` κ πιο. οι του”. τοι ικα οικο

Ε· - ειπεν αυτων ο Ιησουι·, Δευτε οπισω μου, και ποιησω το... ι.οω......._ "ΕΕ ΜΜΕ...

Μι · 9ιὶμιῖι· γενέσθαι αλιεῖι· ανθρώπων. 18 καὶ εύθἔωι· οἱΦἔν··

10.του] Η. ιν. ! ιαπωνια” Δω. ι Στεοσαρακοντα ....ιιιιυιιιοιιευτι. ι Οοιιιιιι, ιιιι.Δ.

·ἔ - ειδεν] πιω. !ησουςΡ(ιδιΕ) ιιρ.Κιιιιιο!. ' 9. Ε κι. (?Β- Ε 1)). ιΙ1νΜήνφαι· 1.88. 69. ΚΜ. °° Ξ Μ... .ο

_ .ω η... - 9. ΔΒΔ. το!. ο. (3οιιι. Απο. | Οοιιιιιι. 1.5. πεπληρωταιοκαιρος ΑΜΒ. το!. ΥΜΕ.

- αχιζομινους] ηνυγμενους Ϊ). ΒΕ.. 83. νιιιο(α)·Μ1Γ'- Μ""Ρ'|· 0"9- /_θ'.92. το!. ο"... ιν. ' πιπληρωνται οι

- ώς ΑΒ_ΜυωΕΡΗκευνΓ_ (8)η·_ ιν. κι.. Βια. ΠΕ. “Η”. ' Ιιιιιοιιι. επι καιροι 1). α.!ι.ι:.!Ρ.9'.

Β . Πι:ι..ιιι8.0ιποοιι). [ ζώσα 9. Ρ. (Ι. 88. 1. 69. Μάι!. και τιοοιρακοντα νυκτας ' 16. και παραγων ΠΙΝ.. 83. 69. Πι". (5".

ο οι. Μ. ε. Μ.) νιιΙ. Μιιιι.ιιι. 16 οι Πιο. Ι·- 88 (τεσπα) νων. (ο)!".ο'.Ι. διο ΠοΙ.ιιια.) Μιιιιιιιιι. Οοι!ι. Λι·ιιι.”ιι·ιρι

Ξ ἰἱἱ.22. |Μ Πάνια. νεαρή). πιο. Σια. Π.Ε.ι πατιιιν οι 9. ΔΔ. το!. εγτι.(Ρει.)8ιΠο!.

ιι - καταβαινον] (-νων 13.). μινι. και Μια. και σοι". των. Μ. (Μ. Μπαντ αι. μια. Μιιιι.ιν. ιο).

Η μενου 88. νι"... 6.17"-'.9'·,·Ι. Μοιιιριι.)ν. 2). ¦ ωο- ΑΒΒ. το!. αν!_θ'.ιβ οι ή!. - Σιμωνα] οποιοι. τον Ι). 69.

9 Πιο. (Δ ηιιιι.. νιιο. Ιιιιιιοι.) νἰοΙ. .Τοιι. ι.

μ 88.·οοιιιτο. Μ58. α.ι:./ἱ δ)·τι.Ρει.8ιΠοΙ.

ι Μαριδα'. (Μια. Λι·ιιι.

'' - ιη; αυτον Β!). 69. α.(ο).Ι. [ Σεπ' αυτον

9. ΔΡ. το!. Αν. (" ἰιι ἰρεο" να... πω·

. 9..) οι. Μιιι.ι. ιιι. ιο. οι. Πιο. οι. 22.

Η. ιγενιτο] οιο. 1). Γ.

- ιν σοι ΒΙ)(ὶτ.Ι.Δ. Ι. 38. 69. νιιΙε.

Μπα!. 87ττ.Ρει.8ιΠοΙ.ικι. Μοιιηιιι.

Βάνα. θα”. Λτιιι.Ζοιι. Βια. ' των ιι;

α. Λ. τοι. (μια Ρ). 6.(α).(_|).ο'. επ.

"ικ.ιιττ···

- πειραζομινος] ιιι·ιιειιι. και

8_γτι·.1.'ει.διΠοι.ι.Μ. Οοι.ιι. Απο. θείο.

Η. Με.

1). (οι

ιοιιιριιιιιο.ιιιι Μπι..) | Οοιιιι·ο, Οταν.

Ειι.κ. ΠΕ.

·- οι αγγελοι ΒιιΙ)Ιν. κι. Οτίο.ἱν. | στο.

οἱ Α. 88. Μ (οι. Μο". Η. Η).

Η. και μετα ΒΙ)(ἶτ. ιι.(ε). Μοπηι|ι.)ν.8ι

δι:|ιιν.αμετα δι 'ὅ. ΑΙ.. το!. Ήπαρ”

σ. 8)·τι.Ρα.8ιΗεΙ. Οοιιι. Απο. Μια.

Οτίο. ιν. ΙΒΝ. Επι. ΗΕ. ἰἱἰ. 24017). ι

- Σιμοινος Β[..Μ. (του Σιμωνος ΑΔ. Ι.

69. Πι). ο. Μοιιιιιιι. Λτιι·ι. | :αυτον Θ.

Β. 88. ΟΙ". ΙΑΝ.. 5)·ι·.Ρει. λαο. (και.

ΜΜΕ.. ιν. 18). ¦ αυτου του Σιμωνος ΒΡΕ

Ηιεευν. 8)·ι.Πι:Ι. Ποιο.

- αμοιβαλλοντας ΛΒΠΙ.Δ. 83. 89. Ε.

ΕΟ.ΗκεΠν. (αμφιβαλοντας ΜΗ)

αμοιβαλλοντες Λ").' 3:βαλλοντας .5.

Ι. ΕΜΠ'. Απο. (νἱιι. ΜΜΕ.. ιν. Η).

" τωι!.αμοιβληατρον €. ΛΔ.το|. ι)! 3.

81ιτ.Πι:Ι. Μοιιιιι|ι. (Μαι. (ι·ἱιΙ. Μου.. ιν.

Μι ροετοιιιιιιι, Ιι.ά.9'.(1735.

. - τον ΜΙΧ.. το!. 0ι·ιο. ιν. [Με. ΗΕ.

τον. Ι (Μ88.) | οιο. ΔΕΙι`Ο'Η$ΠνΓ. Βια. '

Η. ιυθυς Β.Βιζι|.Ι.Δ. 88. 60. και.) ιυθιως ἐ ΠΕ (οὐ.)

κι). ι. Σκια»... - .ι ἱησους ιι.τιι.Δ.ιιι. Οτἰ9.ἱιι. ι οιο.

- πνευμα] πιω. το αγιον Π. ' ν..ιοπι. ο ΑΕΠΙΚΜΠνιιι. Ειι.9.Π.Ε. .

- αυτον εκβαλλιι ΑΜΙ.. 1. το!. Ποια. ι ·-· Γαλιλαιαν] πω. διι-οοκων και Ε. |

Λι·ιιι. ' ικβ. αυτ. οι. οι. αι. μια. ! 00ιιιι·ιι. Θωμάν. ιοι··.ιιιο·). γ

.. Η. ην] μια. ικα 9. Δ. Ι. το!. δ)·ιτ.Ροι.::ι - ευαγγιλιον] *Μιλ της βασιλειας ς. ¦

διΗι:Ι. Απο. | οιιι. ΑΒΙ)Ι.. 88. Μια. ; Α1). το!. νιιιι;. ιι.|ῖ_θ'.9'·'· ε_γτι·.Ριπ.8ι Ε

Μειιιιιιι. Ποιο. ΣΕΦ. Οτιο. Η. 161'. Ποι.ΜΒ. ΣΕΦ. (τω. Μπα. ιν. 23). ι οιιι.

(οιο. και ην ο). ς- . ΜΗ.. Ι. 83. 69.

- ιν το ερημῳ] στα. Ι. Ο!). Κ. α.τλπιι. €έΜοπιριι. σαι. Απο. οτα. ιν. Με.

(απατα. 0,49. ιν.) Πι. και λιγων] οιιι. ι:.`·.0τιο. ιν. ΙΒΝ.) οιιι. 1

Β Ι

ΒοΙ.ιιια. Μειιιριι.Ψ. Ατιιι.ΔΙ88.

- ευδοκηαα Δω!). το!. | ηυδοκ. Β.ΔΒ

 

Ι8). | πιω. τα δικτυα 1). 69. νιιΙΒ. α.ι:.

ΛΙΡ.9'·"·Ι. δ)·ι·.Ροι. Απο. . οποιο. αμ

οιβληοτα Ι. | ποπ |ιαθειιίω.ΜΙο.Ε.

88. του. (οι ΜΙ.)

- ιν το θαλ.] ιι; την θαλ. ΙΡΟ). ' εις

την θαλααοαν 69.

- αλιως (αλιως 1)). τα! ιιλειιι; ΔΔΣ)

(ιι.Ι. 1.).

Η. γενιοθαι] οιο. 1. 69. ο. 8)ιτ.Ρει. ΕΦ.

μια. ΜΜΕ.. ιν. 10). | Οοιιιτιι. ι·εΙ.

έ - αλιως οιο. το!. ι οι... ΔΟΙ..ιΒ

ι.ωτι. 8γι·.ΠοΙ.οιΙ. ζ Ι8. ιυθιως] ιυθυς 1). 83.

 

Η. οιηιι.ιιιι. Οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.. Ι. Η).

Δἑ321,' '2 τετ τα δίκτυα

1. οι. σο.

ΒΡο(2)ΗΜ.

διε __

#3

' Πισω-:ιτ- ο

ο· 6 "Εξ έδίδαο·κεν. 22

Α, ιδ

,|

23. καὶ [ευθυς] ήν

24. οῖιδαμέν σε

·ήκολούθησαν αὐτῷ. 19 Καὶ ιιτροβοὶισ

Α |

όλίγον εἶδεν .Ιάκωβου τον του Ζεβεδαίου καὶ Ίωαννην
.ι τα ο ο τι Ι

τον αδελφον αυτου, καὶ αυτου; εν του πλοίῳ καταρτι

κ τ 20 κ 2 ι κ ιι ι κ

ζονται· τα δικτυα, και ευθυ9

ι

εκαλεσεν αυτούιν

καὶ οὶΦέντεο τον πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ

μετα τῶν μισθωτῶν, οὶττῆλθον οπίσιο 5αὐτοῦ.

5218 Καὶ εὶσ·στορεύονται εἱο *ΚαΦαρναούμ·” καὶ

ευθέωτ τῶι· σάββασιν [εἱσελθιὶον] άι· τὴν συναγωγι)ν

καὶ έξεττλήσιτοντο ἐστὶ"Τ τῇ διδαχῇ αὐ

τοῦ· τἶν γαρ διδάσκων αὐτῶι· οδο έξουσίαν έχων, καὶ

ουχ οδο οἱ γραμματέα. 98 καὶ τἶν ἐν τῇ συναγωγῇ

αὐτῶν ανθρωποι· έν πνευματι ακαθαρται, καὶ ανέ

κραξεν 24 λέγων,Φ Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ίησοῦ Ναζαρηνέ;

ιἶλθει· απολέσαι ήμᾶι·; οἶδα σε το εἶ, ὁ αγιοι` τοῦ

θεοῦ. 25 καὶ έπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ίηιτοῦι· λέγων, Φιμώ

θητι καὶ έξελθε έξ αυτου. 26 καὶ στταραξαν αυτον το

πνευμα το άκάθαρτον καὶ 3Φωνῆο·αν|| Φιονῇ μεγάλο

τοΙἱοιἰο αιώνιο ειιοιιιἱ απο οιιιο.

Μινι-πει ρτοατεεειιε ὶιιιὶε ο".

:Μαιο πιο Ιιιυοοιιπι Ζιιὶκάιιεἱ

οι Ιοὶιιιιιιιιιιιι Γι·ιιιι·οπι ειπε. οι

ιριιοε ἱιι Μινι οοπιροιιουτοε "πια

@οι ειιιιἱπι «κανα Νοε. Ε;

τοΙἰοιο μαπα ουσ Ζιιὶιοιὶιιοο ιο

Μο απο ιοοι·οοιιιιιιι·ιιε "που

ειπα σπιτι.

ξ" (πιω Βι ἱιιι;τοιΠιιιιιιιτ Οο

ριιατιιιιιιπι. οι. οιιιιιιιι @Νιούε

ΜΜΜ" κ_γιιιιαοειιαι ΑΜΑΝ

οσε. @μυθοι ειιιροοιιιιι ευρω·

ιΙοοιτἱιια οἱιιο: οι·ιιι ιιιιἱιιι @απο

οσο ιιιιιι.ει ροι.οοιιιιοπι “πιο” οι.

που ιιἱοιιι. πτώμα. "ΗΜ-ΗΜ

ι:ται ιο ογιιο.αοαει ιιοτυπι Ποιοι)

ἰιι "οταυ ιιιπιιιι·ιιιο, οι. αιωνι

ιιιανἰι “αιωνια Φου! Μινι οι

ΗΜ. Ιιιιιιι Νιι.ιατοιιιι? ποιού

μπάσο οσο? πιο ιιιιἰε ου. αιτιο

ιιιιι με. Ν Βι οοπιιουιιιιιιε αει

οι Μαιο ιΙἱι:οιιο. Οοπιιιιιιιοο οι

ιικἰ ιΙο ιιοτοιιιο. “ Ει οικοτ

ριιιιο οιιιιι ερἰτἰιιιο ιιιαιαιιι|ιιε οι

οικω νοι:ο απο” “Μι

 

18. τα διατυα Μια. το. ναι8. '.9ι·2·

8_ττ.Ροι. ΜετιιρΙι. Οοιιι. Απο. ¦ παντα

Β. α.ο.ι:.1)”.. "μια αυτων ετ. Α. τω.

[ω. 8)·ι·τ.Ροι.8ιΠοΙ. (Μαι. Βάι. ' σαι.

Β(Π.. 88. 69.νιιΙαΡο.. Μοαιριι. Απο.

- ηκολουθησαν ΔΟΒ. το. ' ηκολουθουν

Β.Βιἰ_υ.ΒΙο.

19. ιτροβας] προοβας Β.. ' μια ειιειθεν

3. Α0. το!. νιιΙ8. Μοτο-ε 81τ.Πι:Ι.

Οοι.Ιι. Απο. Βάι. (νἰιἰ. Με". ιν. 21). |

πιο. ροκ ολιγον 88. | σαι. ΒΒΕ. 1.

“Μ”. 8ντ.Ρει. Μοιιηιὶι.

- δικτυα] ααα. αυτων απο". 8”.

Ρει.8ιΒιιΙ.. Βια. ' στο. ΑΕΚ-ΡΒ. το!.

20. ευθυς Β.Βιζυ.Ε. 88. (1ευθεως ετ. Αα!).

τιεΙ.)νιιΙα. α.,Φ".οι··· $γτ.Ηι:Ι. απο 'σοι.

Μο Δ. ι:.#... 8ττ.Ρει. Δται.ιοπι. ι. ΣΕΦ.

- αοεντες] οποια. ευθεως Δ. (ευθυς 89).

οφ. Βγτ.Ρει. Απο.

-- μιιτθωτων] μιαθιων 1.

- αττηλθον οστιιτω αυτου ΑΒο. το. @τα

Ρει.8ιΗι:Ι. Μοαιριι.Βοοντ. (Μια Απο..

ηκολουθησαν αυτω Β. μια. Μετιιρὶι.π.

Βιμ. ¦ (αυτου) αυτων Κ).

21. εισπορευονται ΑΒο. τω. ντιὶε. Φο'.

5τττ.Ρει.8ιΗοΙ. Μοτο”. βιο. στο). ιν.

αν. (ιοετοιΠειιιιιιι ε).¦εισπορευεται 1.'

ειιτιστορευοντο Β(:τ. 8.3. (α.ο%)!ειο·πο

ρευομενος Οτίο.ἰν. 1616. (ια: πιο. “ οιιιιι

είε" ο).

- Καιραρναουμ ΒΒΔ. 38. 69. 1.8".

Μοπιρὶι. Οοιὶι. οι·ἰο.ἱν.οἰε. | :Κατερ

ναουμ ετ. ΔΟ.ι·οΙ.

21. ευθειος Οτι!). Η.. 16”. ' ευθυς Ια. Ι. 83.

Οτἰο. ιν. 170€ Ι σαι. Ξιὶι.

28.ανει:ραξεν] ενεκρ. Β. ι (κοιτα, κι.

Οτἰο.ἱν.

- τοις ιταββ] Ρτιιοπι. εν 00. ¦ (ΜΜΜ, - 24. λιγων] ΐαιἰι!. Ι·:α 'Ξ. (Λ)ο. το!. 8”.

Οπα. ιν. Με.

- ειιτελθων ΑΒεΒ. τοι. (ΠΜ.) 8)·ι·.Ηι:1.

(Μάι. Απο. ΣΕΒ. ¦ ΜΜΜ. 69. (ο).

87τ.Ρει.. Μοαιριι. αιγαιο.

- ιτυναγωγην] και!. αυτων Δ. 8)'τ.Ρ5Ε.

(στο. την .ΞΙε.)

- εδιδαοκεν] μια ΑΒΒΔ. ΜΙ. Βου. 8)".

Πο!. Οοιὶι. Απο. του.. | ιιιιιο ...οι

88. 69. Οτἰο. ἰν. οι.. ι ιιιιιο (εν) τοις Ο.

87τ.Ροέ:Μοιυρο. "ΜΜΕ αυτους Β.

(Σεπ.) 8_γι·.Βου Ποιο. Απο. @το

(ροριιιιιιι·ι ο). Η Οοιπτιι. το!. Οτίο.ιν.

Με.

22. εξεπληοαοντο Οτία. Η. Νοε. ι -ττοντο

ΜΒ.

- αυτους] αυτοις Ε..

- και ουχ τα. |.ῇ"·*·υ'·°· το!. ' στα. και

Β.. μου...

- γραμματεις] Με!. αυτων ΟΛ. 88. Μ.

ινα)! 8)·ττ.Γει.ο.ΗοΙ. ΒΙΒΗ. ' Οοιιιι·ιι..

ΑΒ!). το!. νιι!!;. 6.ε.!,η·"·υ'. Μοιιιρ!ι.

απο. Απο. "ιιιὶιΙ. οι ιιιι·ιιοαοι έα'.

28. και Η] πιω. ευθυς ΒΕ.. Ι. 83. Μοπιρὶι.

Οπα. ιν. "04. Ι σαι. Λο!). το!. Μια.

8_τττ.Ροι..διΗοΙ. Πιοιὶι. Απο. Βάι.

- τιν] οσοι αυτων Ο. Οτἰο.ἰν. ι σου”

ΑΒΒ. τω. ντ.

- αυτων ΑΙΚ.) κι. νιιὶε. _|..#'.9.. 58".

Ρει.8ιΗι:Ι. Μειιιριι.8οιιιν. Οοιὶι. Απο.

Οτί_ο.ἰν. ¦ στο. ΒΕ. ὑ.ο.ο.#'.ο'. ΜεαιΡΙι.".

Πο!. απο. ΑΜ. Οτίο. ο. 170). Επι.

Β.Β. 272". ια Ρε. 6004. (αια Λ). τω.

Βιιι:.ἰν.84. | σαι. Β!). Σουι. 8)·ι·.Ρει.

Μεπιρὶι. του..

- ἡμιν] ἡμων Δεν.

- σοι (3!). το!. ' ου ΛΒ.Βιἰυ.ΔΙ'.

- Ναξαρηνε] Ναζωρηνε 69.

- απολεοαι ἡμας] ἡμ.απολ. (:.ιοοιιιιιι.

τοι. Οι·ἰο.ἱν. (απολεοα·πολεοαι ἡμ. Β).

- οιδα οικω. το!. Μια. 8_γττ.Ριιι.8ι

Πο!. (3001. ¦ οιδαμεν Ι.Δστ. Μοιπρὶι.

Απο. αΕι.ὶι. Ιτετι.234. αν). ἰν. "0".

889.. (να). ΙΜ. ἰἰ. 188.. Ευ... Β.Ε. ἱιι

Ρο. 6004. (οι αρ. Μια 107). Το". οι".

?που 26. 'Ι (πιω: ρω αγιος 'ποια οτα).

υἱος ιν. ΠΜ. πιο! οοιιιτιι 8890.

25. ο Ιηαους] οιιι. Β. 6.9'. | (Μπιτ... το!.

Οτο). ἰιι. 1704.

-- εξ] απ' Ι.. 83. Η.];Γ.9'·.·Ι. Οτἰ9. ΙΜ.

ἰὶ.888°. ¦ Οοιιιτα. Δ1ιιοιιο. το!. καινε.

&.ο. το!. Οτίο.ἰν.

- εξ αυτου ΑΙΚ). το!. 1: το!. Οτίο. ιν. |

ει: του ανθρωπου Β. (ΕΑΜ.) Η Μι!.

πνευμα ακαθαρτον Β. Ιι.ι:.ε.!Ρ.ο'°'·

Ποιο. ΖΕιιι.ιοοιιιτιι. νομο. Οτἰο. ιν.

26. πιο Πι Β και εΕηλθεν το πνευμα το

ακαθαρτον ατταραξαι; αυτον και εψαξα;;

φωνα μεγαλο εξηλθεν απ' αυτου (ο).

 

Η). ι:οαιροτιοιιιοο τοπια Πι "οτι (Η. ' 'Η. Πι

"Μαρια Οι. ' 24. πιο ιιιιι οι. οι. ' 26. ιιαιιι. Η.

122





'321. 34. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

ι
,α-.Ίση.-.._Η*"Γη"...'Η.._-:..-η.τν-Λήψηο.(~νητηιη·μονιμη-...ιτ

Ωω

να. (ο). ο. ο.[ι].

@το 1,. Ε.

Σπυρο.
ηθο·31ι.Ατιιι.ΞΜι.

Β' ιο

ηδίαιι.8:ι.ι-ι6. β

.ι:38-.ιο.

33. πιλθοντις ηλ

. θον

Ίο

, Α Α ῇ

εξηλθεν ἐξ αυτου. καὶ ἐθαμβήθηο·αν *δίποντα|| ιδο·τε

.3 · ` ναιτυνζητειν πρωι ξΜποντ" λέγονται, Τί ἔστιν τουτο;

ΐ ` Ι κι

διδαχη * καινη Η * κατ' ἐξουσίαν καὶ τοιι· πνεύμασιν
Οι 3 | Α

τοιο ακαθαρτοιο έττιταιτο·ει, καὶ υπ·ακούουσ·ιν ούτω;
288 ` ι --λθ ιι ο ο ι ι η η κ 0 Ι'

και εξι) εν η ακοη αυτου [ευθυο] [παντα
συ || ; Η 1 να

χου] αν ολην την περίχωρον της Γαλιλαίατ.

θ29Ι'καὶ =ευθυο" ἐκ τ” “ 8. θὶ
,79 συναγωγη9 ε ελ ων

'ΐ || ι `

ηλθεν θα την οὶκίαν Σίμωνοτ καὶ 'Ανδρέου, μετα

'Ι | ` ,Ι | 80 2 δ! ` | |ακωβου και ωαννου. η ε ττενθερα Σιιιωνοτ κατε
| -

κειτο πυρεσο·ουσα, καὶ * ευθυο" λέγουσιν αυτοι περὶ

· ·~ οιαυτηιι. καὶ προιτελθιὶιν τ77ειρεν αυτην κρατήσω·

Α ` , κι ι Α `

την χαρα· [αυτηι··] καὶ αιρηκεν αυτην 6 πυρετότ*,

| -

καὶ διηκονει αυτοιο..π

οι7 ΦΟψίατ διἔ γενομένηο, οτε ξἔδυο·εν|| ο ηλιοι·,

ο! ` ` | Α

ειρερον ττροι· αυτον ποντοι· τοιὶτ κακωτ ἔχονταιι καὶ

ου οο. 9' Ετ ποιου εστι: οποιοι.

ὶιο οι οοιιοιιιτοι·οιιι ιιιιοι· ιο οι·

αυτοι.. Ωυἱοιιιιιιι οει Βου? οικω

ι1οι:ιι·ιιιιι Μα: πονο ? ιιιιιιι Πι

ροωειιιιο οι. εριι·ἰιἰοιιε ιιιιιιιιιιι1ιε

ἱιιιροι·ο.ι, οι οοοοιιιιιιιι οἱ. *1 Ει

ρι·οοοκοιι ποιοι· οιιιο ιιιιιἱαι οι

οτιιιιοιιι τοΒιοτιοιιι θα111οου.ο.

2"131013 οποιοι” επτα”

οιιιοιι ι1ο "αφοβα "ποιοι" οι

ι1οιιιιιπι διακαή:: οι Αιιοι·οοε.

οιιαι Ιιιοο1ιο οι Ιοὶι.ιιπιιο. :'11 Πο

οιιαι1ιο1ιιιι. ιιιιιοαι Μοτο! 8ἱπιοιιἰο

ίο1ιι·ιι:ἱιοιιε. οι ει.οιἱιιι άνοια: οι

ου οι... 0' Πι ιιοι:οι1οιιε ο1ονιινἱι

Μαι, ιιι1ρτο1ιοιιιιι πιοιιιι οοπ: οι

ι:οτιιἱιιιιο ι11ιιιἱεἰι απο Μαιο. οι

ιιιιιι1ειι·ιι1ιοι οἱε.

" νοειιοτο οιιιοπι Μοτο. οιιιιι

Μαιο” πο!. κατοικια πιο οιιιιι

οπιιιοιι ιιιοΙο ΜΜΜ” οι οποιοσ

`
'

τουι· δαιμ.ονιζομενουτ·
888 ` '9 Η 2 Ι ι

και ην ολη η πολο` επι

ν ν ι ι κ δι ` ι ι
ιτυνηγμενη πρωι την θυραν. και εθεραπευιτεν

πιο 1ιο1›οιιιοο. "οι οτα: οπιιιιο

άνοια οοιη.ττοιςιιιο ο.ι1 ιιιιιιιοπι:

1' οι εικονα ιιιιι!ιοιι ‹μιἱ νοιιιι

Μ

(#3). | Οοιιιτο. Ι.ιιιι.το1. Οι·ἰο.ἰν. 170.!.

33. το ττνιυιιο ΑΟ!) (πορτα) τι:1. Οτἰη. 3.

| σαι. Β.

- οοινηαον οι.. 33. Οτἰη.ἱν. Ι :κραΞαν

. 9. ΔΟ (οι. 1) εαυτο). το!.

- ιζ ΑΜΙ... το!. Ποια. Διοτι. το!. οι οι.

ως. Εν. ' απ' ΟΠ(ιορτο)Δ. 33. 111.

Μι.

37.ιθανβηθηοαν] ιθα).ιβηοαν 1). Οτἰο.

ὶτ.170°. | Οοιιιτο. το!.

- α·καντις 131.11'. Οι·ἰρ. ιν. ¦ :παντες €.

Λο!). το!.

- προς] οπ11ΚΒ.Μ

- ὶαυτονς ΑΟΙ)Δ. 1. 33. 39. Ε]ΐΠΚΜ

ον. (το νιι1ε. ακα.) ' :αυτους ις.

Μονο”. (οιιι. προς ἐαυτ. λη. 32.273).

- λιγοντος Β1Π.Δ.. το!. ' -τις ΛΟΛ'.

33. Επι. (τω. Πιο. ἱν.36).

- τι ιατιν τουτο ΛΒΟ. το!. νως. [ο.

το!. | σαι. 1). 6.ι:.ο!"·'·η'.

·- διδαχη κοινη Β.Βιο.Βο.Ια 1. 33. (ή

οι. Β.Βο|ι.) Μοαιρ1ι. Απο. ΣΕΦ. 1 *τις

η" διδαχη τη” κοινη ΐ. ΟΔ.το1. (μια.)

8,ιτ.Ριι.8ι.Ηο1. Οοι1ι. (σαι. κοινη οι.

Γ). 1 τις ἡ κοινη αυτη διδοχη Α. 1 τις

η διδαχη ικιινη η κοινη 1).) τις η κοινη

διδαχη 6ο. ΜΜΜ. αυτη ε. 01).το1.

Μι. 8)·τι·.Ρει.8ιΠι:1. Οοι1ι. (ποιο δι

δαχη Λ). | σαι. ΒΕ. 33. Μοαιρ1ι.

- κατ' ιΞουαιαν1 ”ιτιιιιιιι. ο" 9. Α0.

το νιι18. [1,".9Μ· 3)·ι·.Πο1. Μοπιμ1ι.

Οοι1ι. Απο. αΕι1ι. 1 σαι. 131.. 1. 33. (&.ο.

ι!,). 8321351.. | η ιξουαιο ότι Ι).

28. και ιἔηλθιν Μοτο. 33. Μ. (βιο.)

8ττ.Ρει. Μοαιρ1ι. ΧΕι.1ι. ' τιξηλθιν οι

ετ. Α. το!. 1: 8νι·.Ηι·1. Οοι.1ι. Απο.

-- ιυθυς ΑΟΙΒ·ι:1. νως.ροι.9.. @ιι-ΒΡΩ.

δι1·Ιο1. 111οαηι1ι.8ι:1ιιν. απο' "ιιι.-ΜΒΜ.

1.33. (ι.ο.κάΡ.η'. Μι·πιρ1ι.)ν. Διοτι. @ιιι.

" Μι!. ·ιτανταχου 13ο. 39. (πανταχη 1.).

οι. Μοαιρ1ι. | 'σαι. €. Α1). το!. νιι18.

ο.[!"···η1·2· 8)·τι·.Ροι.8ιΠο1. (1οι1ι. Απο.

33. ιυθυς ΒΒΔ. τα. 33. 63. (τευθιως €. Λ

Ο.το1.)νο1ι;. φιφα. Βιιτ.Ηι:1. Μοπιρ1ι.

Ποιο. Απο. ' σαι. 1). 11). “ιο-2.91. 8”.

Ρετ. ΣΕΦ. (Μ 1) εἰο. ιξιλθων δι εκ της

ουν. ηλθιν. (3.0.0.

- ιξιλθων ηλθιν Β(1) Μην-ιι). 1. 63. (οι.

ε./:Γ.9'). Βγι·.Ηο1.ΜΒ.αιο. Απο. ΣΕΦ.

' $εξιλθοντις ηλθον ο. ΑΟ. το. ΣΠΠΕ.

8ντι·.Ριι.8ιΗο1.αι. Μοαιρὶι. Ποιο.

(οετοι.1ἱοιιο ποσοι". Το!. _0". 5γι·.Ρει..

ΜΒ.) "ηλθον] ηλθαν Ια. | ιιιτηλθον Δ.

Ε'.

30. κατικιιτο δι ή ·πινθιρα Σιιιιυνος 1).

1.οιι.(οκο._|).

- Σιμωνος] ριιιοπι. του ΕΔ. 1. 63. 111.'

Οοιιιι·ιι. το!.

- ιυθυς 1301.. 33. 89. (Ώνωση: €. Α0.

το!.) νως. ι|ῇ'.υ'. Βγι'.Ηι:1. Μοιιιρ1ι.

1 σαι. 1. ο.ι·ά|".η'. 8)·ι·.1°ει. .ιΕι.1ι.

31. ηγιιριν αυτην κρατηοιις της χιιρος

αυτης] ικτιινας την χαρα κρατηοας

ηγιιριν αυτην 1). (6)! ¦ Οοιιιτο. το!.

(και αυτο κρατ. ρτιιοιιι. 1.13).

-- χειρος αυτης] στα. αυτης Β.Βιξη.Ι.ι'ἰι:.

 

:

1

ι

1.. 1 Οσοι". ΑΟ. το!. (νἱι1. 1). ι. κυριο).

Βια. (οιιο. ι). νι·. το.

31. ·ιτυριτος| τιι.ι1ι1. ιυθιως 2. Α. το!. (ο).

Βιιι·.Πι:1. Ποιο. του | ποιο αφηκιν

1ιο.1›οιιι 1). νιι1ε. ο!Γ.9Μ· δ)ι·.1:'ει. '

οπι.Βο1'.. 1.33. ο. Μοαιρ1ι. Διοτι. 11 ιιι1ι1.

οι :οποιοι 8γι·.1Ιο1.. .ΖΕι1ι. (οι Μοιι.

ιιἰἱἱ. 15).

33. ιιῖυαιν ΒΤ). | μου €. Λο. το.

- καιρον] ιοιροοαν Β. ' πιο. παντες

είε 69.

-·- εχοντας] Μιά. ·νοιτοις κοικιλαις 1).

6.ι·.οη73.ς'. (νιι1.1.οι:.ιν.40). 1 Οοιιιι·ο.

νιι1ε._/ἱο'.

- ιιι1 Πα] Μο. οι οἱι:ἰο1ιοι ι1ιιιιιιιοιιἱο ου

οιιι ι. οι οιο. Μο. ο1›ἰΠἰι ε.

33. και ην ολη ἡ ·ιτολις ιττιαυνηγιιινη Π.

Βάνου!). 33. νους. ο.ι·.Ι. Μοιιιιιιι.

Βάια. (ι·ιτιουνηγ.] αυνηγ. .Β.Βοο.)]

:και η ττολις ολη ιττιαυνηγιιινη ην €.

Α. το!. ιαωι.9·-νι 8νττ.Ρυι..διΠο1.

Μοαιρ1ι.1ν. Οοι1ι. Απο. Δια. "ην]

οτιι. ΠΙ'. ' ιιιιιο ιττιουνηγ. 60.

- την θυραν] Μι!. αυτου 1.). ιι.(_π2.η'.

ιιι. νἱι1.)

3-1. Με οι 1). και ιθιρα·ιτιναιν αυτους και

τους δαιμονια ιχοντας ιξιβολιν αυτα

απ' αυτων και ουκ ημιν αυτα λαλκιν

ότι ηιδιιααν αυτον· και ιθιραιτιυαιν

πολλους κακως εχοντας ·ιτοικιλιιις νο

σας' και δαιμονια πολλα ιξιβαλιν.

 

27. οικιιιιιιιιο ακουω οι. 1 οι1οιο ηι1τιι.11ιοο οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Ι. 35.

ΑΒ(¦Β.

ΣΔ.

1. 88. 89.

Μ»ΠεσνΕ;

α ιζ

Α 1911. .ι τ .ια-4.... ,Ι

ιτ

87.ιἰιρόντιι· αυτον

λέγ.

88. [ιιλλαχου]

89. και ήν

Δ' ιη

1"Μι.ιι.8:ι-... β

Ι.ιι. 5:ιο-ικ.

40. οπι. και γον.

αυτ.

Η. 6 οι Ἐμοῦ;

στιλ.

'Η

Χ 8 ›| Ι | . 6 χ δ

ττολλουτ κακιοκ έχοντα; ττοικιλαιο νοο·οικ και αι·
Α Χ

μόνια πολλοι ἐξέβαλεν, καὶ ουκ ·ὅΦιεν λαλειν τα δαι

9, | - · 'μ.όνια ὅτι Πδεισαν αυτον. 8ο ' καὶ ττρωὶ ἔννυχα| λίαν

να #- |

άναστοὶο έξηλθεν καὶ οὶ·ιτηλθεν οιι· έρημ.ον τοπον,

κοὶκεῖ προσηι;χετο. ',6 καὶ κατεδίωξαν αυτον [6] Σί

ρων καὶ οἱ. μι". αὐτοῦ· 37*καὶ εὑρόν αυτον καὶ||

λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πέντε;` ζητοῦσίν σε. 08 καὶ λέγει
να . Α |

αυτοιο, “Αγιομεν οὶλλαχου'| έα· τα; έχορ.εναο κωμο
| ο·- | ο .ο ` 9 Α ||

πολειο. ΐνα κοἱκει κηρυξιο· έα· τουτο γαρ ° ἐξηλθον.
| κ ` || ι σκ

89 καὶ 8τ]λι?εν" κηρυσιτιον Νέα :και συναγιογαι: αυτων

| `

εἰ: ολην την Γαλιλαιαν, και τα δαιμονια εκβαλλων.
- · ` να

8401 Καὶ έρχεται τρικ αυτον Μπρικ τταρακαλων

αυτον [καὶ γονυπετῶν αὐτόν.] καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι

,Ε κ | | ν τ 41 ο κ 'Ι

αν θέλω· δυνασοιι με καθαρισαι. και οττλαγχνι··

σι?εὶ9 έκτείναο τὴν χειρα, 8ιζιέιτοἱζ ιἶψατο`|| ||καὶ λέγει
- , .

αυτο), Θέλω, καθαρισθητι.π και+ $ευθυο αττηλθεν

, ο ο ν. ο ν κ ι τ 48 κ ο

απ αυτου η λεττρα. και εκαθαρισθη. και εμβριμη··

Ματια· νοτἰἱε ΙοιιααοτἰΒοο. οι

ι1ιιοιοοιιἱιι πιιιΙιο οιοἰοΙ›οι. 09...)

οι. που καποια Μιμή οιι. αυτ)

Μοτο οοἱοοοιιι οιιπι. *8099) Ε;

ιΙΠιιουὶο νιιωο ειιτςοιιο φταιω.

που: ἱιι ι.ἱο.εοτιιιπι |οιτυπι. του!...

στων". 1' Ετ. ιιοοιιιιιε οι: ι:ιιιιι

Μαιου οι ιμιἱ απο Μο οποια;

8' οι απο ιπνο.ιιιοοοπι ειπα, οι»

οτυπι οι ιιιιἱο Οπιποο £μιΜ:Π1Μ

ιο. 3. Βι οιι. Μα. Εισαι” ἱιι

ρτοκἰπιοο νἱοοο οι. ι:ἰνἱιοιοο οι

οι οι ρτοοιΠοοπι: οι! Μο οπιιιι

καὶ. 8" Ει οτοι ρτοοοιοιιιιο ἱιι

εγιια.Βοεἱο οοτιιιτι οι οιιιιιι Θαϋ

!ιιοο., οι ιΙοοαιοοιο οὶοἰοιιο.

'0099) Ε: νοπἱι οιΙ απο Ιο

ρτοουο ι!ορτοοιιιιο ωτα. οι μου

Ποιο ιΙἰ:ιἰι [οἰ]. ΒΕ νἱο. μπει

πιο πιιιικ!οτο. 0' που: ιιιιιοπι

πιιοοτιιιο οιι” οκιοπιΙἰι πωπω"

οποια. οι ιαπωνια ωτα οι: ΠΠ'

νοΙο. πιιιπιιιιτο. '2 Ει απο .ιικ

ιιιοι.ιιοιιπι ιιιοοοιιοιι οιιοο 'σιντι.

οι ιιιιιιυιιιιιιο οιι. 9' Β: «αυτή

 

84. ·κοικιλαις νοο·οιι·] 0111. Β. (ττοικιλοις

νοο. 69).

- λαλιιν τα δαιμονια ΔΟΕ. το!.τα δαιμονια λαλοιν Β. | αυτα λαλιιν

(Β οι καρτα). νιιΙΕ.ΟΙ. (Σκια.) και

σοφή οιι. Αρι. και.)

-- οδιιοαν αυτον ΑΒ(ουρια)Δ.τοΙ. νυὶ8.

...καρ-φ. 87τ.Ροι. (Μια. | και.

χριιττον ειναι ΒΕ.. Ι. (πιω. τον χριοτον

ιιναι 880". νἰι:Ι.)69. ΟΜοἰο.) 8)ιτ.Βο!..

Ματιών Απο. Στο. (νΜ.Ι.ιιο.ιν.41).]

νιδιιιταν τον χριοτον αυτον ιιναι ο.

ΜΒ. Βια. ¦ και ότι ιὺρον αυτον Βοτ.

νιιΙε. Βγιτ.Ρει.8.:Ηο|. Ι :και εύροντιι·

αυτον €. ΑΟ. τα. ιι.ιἰώπω·ὶ·ρω·

Μοαιρο. Οοι.ιι. Απο. (οπι. ο.ι·).

- ζητουιτιν οι Βιι()ΒΙ.Δ. 1. 38. τυο.

(ο).(ο).οό"·"·οι·2· Απο. | οι ζητουοιν Λ

ΕΕοκΜοΠντ. α! (Μια. ] στο." 69.

 

Η. και ιιδρον αυτον και ΒΙ.. ο. Μοπηια. Ι 40. αυτον (ροοι παρακαλιυν)] οπι. 69.

-- και γονυ·ιτιτιυν αυτον Λ(.ἶ(Β)Δ. (Ι).

83.τοΙ. ναι". α/17".υ'. 8)·ιτ.(Γοι.)8ιΠο!.

Μοπη:ιι. (Σουι. (Απο.) ται ' ιιιιιο

τταρακαλ. 8_γι·.Ροι.. ' οπι. αυτον Ι.. Ι.

Απο. ' που λαοι" ΒΙ)(Η'. α.ο.ι:Γ.οι.

- και οιιιο λιγων] οπι. Β. 69..

- αυτοι] οπι. ΗΡ. Απο. Απο. μια. κυριε

Β.Βιιυ.()Ι.. ι:.κ.#'.9'. Μοπηιιι. Λι·ιτι.

του.. ινα!. Μο”. απο. οι Ειπαν. 12). '

Οοιιιτο. ΑΠΔ. 83. το!. νιιΙε. ααα!!

93.) $χττ.Βιιι.ι!ιΠοι. Οια”.

  

_π'.ο'.Ι.

85. ιννυχα 1301»

Δ. τα ο.ι9.ι.ουν.

- αναοτας] 0111. 1). α.ο. ¦ Οοαιτο, ΜΝ..

το!. Οτο”. Μαννα. και 69.

- και αιτηλθιν ΛΟΒ.το!. τυο. α./:!".ιβ.

Βγτ.ΗοΙ. Μαιου. 0001. Απο. του..

Οι·ἰο.ἱ. | στο. Β.

Μοπητο.Ψ. μια.

- ιρημον] Ρτιιοπι. τον Ι). Ι Οοιιιτο, Οι·ἰο.ἱ.

-- κακιι Β(Η.. τοι. Οτίο. ἰ. Ι και ικιι Α1).

Η.. οο].

- ·κροαηυχιτο] προοηυξιτο Β. | απατα.

Οτίο. ι.

86. κατιδιωΞανΑ(?Β)ΟΒ. τοι. α.ο.ο.ο.[Γ.

ο'. τοΙ. ' -ξιν Β.Βιο.ΜΠ. και. #19'.

- ο Σιμινν ΑΟ. τοι.

τι Σιμων Ι. 89. Κ. | το Σιιιιυν 1).. |

τοτε Σιμων 1)'. α.

-- οἱ νετ' αυτου] Μι!. ηααν Δ. των. [

οπι. οι Β.Βοἰι.

88. αυτοις] Μο. ο Μιτου; Δ.

- αγωιιιν] Μια. αλλαχου 1301.. 88.

Ποιοριι. (Απο.) απο.) | .οπι. 9.

.καυτα Σο". 8_γττ.Γει.8ιΠο!. Ποιο.

- ιχομινας Α(?Β.Β. το!. ' ιχομινα Β.

Βου. ' ινγυς Ι). ' ιρχοιιινας 69.

- κωμοστολιις ΜΙ.. το!. εγκ.Πώ.8:

οι·.πη;. Μοπιριι. Απο. πιο.. ' πολυ;

69. | κοσμος και ας τας ττολιις:1). ΜΝ..

8,τ.Βιι. Ποια] καιρο (πιο) και ·ιτολιις Δ.

- κακα ΒΒΙ.. 88. 8ο. ' και ικιι ΑΟΔ.

1. 69. Βιιοκιιυντ.

-· ιξηλθον ΒΟΙ.. 99. 8]·ι·.ΠοΙ.ικι. | :ιξ

ιληλυθα 9. Α1). το!. ] ιληλυθα Δ. 69.

Απο. (νοτιἰ μια. 8]·ττ.ΠοΙ.ιυ;. να: οι

νία.) "οποια και Ο.

89. ηλθιν ΒΕ.. Μαιου”. Λιλα. ' Ζην Λου.

το!. μια. 8γττ.Ρει.&Πο!. ΟοιΙι. Απο.

μια. Ι.ιιο. Η. 44).

- εις τα;; ουναγιυγας ΑΒ.Βο|ι.Βἰο.(ἶΒ

ΒΔ. Ι. 69. Η. · :ιν ταις συναγωγαις

'ὅ. Β. το. (Μια. 88). μια. ?νικ

- εκβαλλιυν] εκβαλων Ο.

40. Μπρος] ο Πετρος 69.. (ωτα. οι οι.)

¦ - τταρακαλων] ιρωτιυν Β.

Ι. 88. | Σιννυχον 9.

Γει.

?ο ικά-ία'. 8υτ.Ρει.

ο Μιτου; ΘΕΟΔ!.

··· χαρα]

|οπι.ο ΒΕ. 83. ' ο

- ότι ΔΒΔ. 88. τοι. α. 8)ιτ.Ηι:Ι. (Σουι.

' οπι. 1)(Π.. των. υ.ι:.ο[π'·'·ρ'·'·!. @τα

- θιλης] -λειο Β.

- δυναιται ΑΠ!). το.. ' δυνη Β. [Η. 33].

Η. και μ' ΒΒ. ανηρ. Μι:πη›Π.]ν. | το

οι Μιτου'.- .8. Α0. το!. του; αλο”.

8]ιττ.Ρει.8ιΠοΙ. ΜοιπρΙι.Βουιν.

Μπι. (.Βιιι.) ' (απλαγχ. οι ο Μιτου;

Ι.. απο.) ·

- οπλαγχνιαο"ς ΛΒ(:.τοΙ. νου; (ο).ο./ῖ

ο'. εγττ.Ρει.8ι.ΗοΙ. Μοαιρ!ι. (Μια. Λιπι.

ΣΕΦ. ' (οπι. ο υ'.) ¦ οργιοθεις Ι). α.ϋ-2.

(λαο.

Μι!. αυτου 1). νν. | Ουιπτο.

.1150. τοι. ιι. ΑΜ.

] - αυτου ἡψατο Β[.. | @Μοτο αυτου 9.

‹ Λο!). τα. του; α.ο.|.(_β=.9'·'·) Ποιο.

34. ...αυτή οι. ' 90. 'πωπω. οι. ' 39. ἱιι

απο! ιι. ' 40. οι". οι Δια. ι Η. οοιιιιιιιιιοι.ιιιι οι".

οι, οιο.ι.ιαιιιιιο ορο". οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

σιέμενο3· αὐτῷ, 2ευθυι·|| ἐξέβαλεν αὐτόν, “' και λέγει

αυτοι,` Ορα, μηδεν!. [μηδεν] εἴπηι·· Σαλλοι|| ὅπαγε

σεαυτον δειξον τῷ ιερεῖ, κα!. προσἔνεγκε περ!~ τοῦ

καθαρισμοῦ σου α προσέταξεν !Μιουσῆι·||, εὶι· μαρτύ

ριον αὐτοῖι·. “16 ὁ δὲ ἐξελθι!ιν η|ρξατο κηρύσσειν πολλα

Χ|| ' τι 3"

νασθαι Φανερῶι· εὶι· πόλιν εὶσελθεῖν· 8άλλα ε ω °επ

και διαφημίζειν του λόγου, ιδστε μηκέτι αυτον δύ···

ποιοι οι ποιου οἱο!ι ἱ!!ιιιιι. “ οι

“οι οι, νὶι!ο Μαιο ιιιιιοτιο.

κι! Μάο οιιοπιιο ιο μπαμ!

ειιοοι·ι!οιιιιο, οι Μπι· ρι·ο οιιιιιπ

ι!ιιιιοπο ιιιιι οιιοε ρι·οοοοριι

Μο885. ιπ ιοοιιιιιοπιιιια ΗΜ.

'6 ("'·")·) Αι !!!ο οιιτοκοιιε οοοριι

ρτοοι!ιοιιτο οι ι!!!!!”απιιιιο ιιοτιιιο

ποιο. ιιιι οι που που ροοιοι πιο.

πιιουιο οι οινιιο.ιοπι παταω ...ο

Με” ιο ι!οιοτιιο !οι:ἰε οοιιο. οι

τιίθεν||.

Μ*ε ' Μαιου-ο. ο'

Σια. 6: ι8-αθ.

° 3. αεροντες προς

αυτ. παραλυτ.

3!ι `

 

 

Αααα. (νἱι!. Μο". οι!. 3. οι Πιο. ν. !3).!

σαι. 3.0.

.· - αυτοι] σαι. Ι. Με. Βγι·.Ρει. απο. Ποπ.

· οι Ευα.)

.2 43. στο. τοι. Η αι. (ἰπ ως..)

. Ϊ έ και Η] <[οι!ι!.ιι·ιτοντος αυτου 9. Α0.

το!. νιι!ς. [ω. Βγι·.Βο!. (Ξοι!ι. Απο.

· .801. ¦ σοι. ΒΒΙ.. 69. ιι.ο.ο.εαΡ.ς'. δια.

·Βοι. Μοπη›!ι. | (ιιι!ι!. οι "οι" Απο.)

:- ευθυς ΒΕ.. 33. | 1ευθιως 9. Α0!).

__ - το!. ! (σαι. (κι.)

-' - α·ιτηλθεν απ' αυτου ἡ λιτρα ΒΒΒιο!.

ζ. μια. 8γι·.Ρει. Μοιπρ!ι.ΜΒ. Απο. ι ο

- λιτρα αιτηλθεν απ' αυτου Ο. Μοαιρ!ι.

Ψ.3ι.8ο!ιοι. (Ξοι!ι. (Πα. [πιο. τ. 13.) !

· αα·ηλθ. ἡ λ. απ' αυτ. ΑΚ. εγτ.Πι:!. !

_ α·κηλθ. ἡ λ. αυτ. Δ. [/Ει!ι.]

' ·ν - ικαθαριοθη] -θερ- ΛΟΒΔΟ. ' (ῖοιιιι·ιι,

' .η το!. (οι καρτα ιιι Με οι!ι!.)

ἐξ 43. ιυθυς Β!)!.. 33. ' 1ευθιως 9. Οτο!.

' · !(ροοι αυτον ΑΚ. Απο] οιπ. 8)·ι·.Βει.

5:31.) "ιιι!ι!. και Δ.

ξ° “.ιιηι!εν 13.0. !. το!. 5γτ.Ηο!. 0001.

Η· Απο. ' σοι. .απο οι. ιο. που. ο”.

'4 Ρα. Μοιπρ!ι. ΖΕι!ι. ινα!. Μαιο .πιο

οι Ι.ιιο. ν. !4).

- αλλα ΑΟ!)Ι.ΔΕΟΚυ. ! :αλλ' 9. Βο.

το!.

- οιιιυτον ιἶιιξον] δειξον αεαυτον Ι).

Επι.

τ τοι !ιρει] τιμ αρχιερει 33. 39. νιι!ε.

Για”. ' Οοπιι·α, το!. Ι.οι.ι. το!.

  

ἔρημοιι· τόποιι· 6.., και ηΙρχοντο προι· αυτον

και ερχονται προ

'

`

19 Και ξεἱσελθι!ιν πάλιν" ειι· 8Καςὐαρναουμ|| δι.

ε .. ι. ο ι ιν : ι α ν ο 2 ` '

ημερων, ηκουσθη οτι εν οικιρ εστιν· και [ευ
ν τ σε _ .

θεαιι·] ιτυνηχθησ:αν πολλοί, ωστε μηκέτι χωρειν μηδιἔ

` 3 | 3 Α ` |

τα πρω` την θυραν, και ελαλει αυτοιι· τον λογου.

`

ι· αὐτον !Φέροντει· παραλυτικον||
ι Ι ε ` Ι

αιρομενον υπο τεσσαρων. 4 και μη δυνάμενοι προσ

εγγίσαι αυτου δια του ὅχλον, ἀπεστιἔγασαν την

λ

Μ. περι] υπερ 33.

- ο ΑΒ0"Ι). το!. ! καθως ο'. που.. (τω.

[ασ. ιι. Η). ! καθ' α 33.

- Μοιυοης Β!)ΔΚν. (Μαι.) | :Μακης

9. ΑΟ. το!. Αι".

- αυτοις] αυτιρ Α. οι τα!.

45. πολλα ΑΒ(). το!. ! σαι. 1.). Βιιιι.

- αυτον] σαι. Β.

-- ρανερως εις πολιν ειοελθειν ΑΒε. το!.

Δια. Ευα!. (Μπι. ι·ο!.) 5_τι·.!!ο!. Οοι!ι.

Ατιιι.| φαν. ειαελθ. ιις ·ιτολ. Ι). νως.0ι.

Βγτ.!.)ει. | εις πολ. φαν. ιιοιλθ. Ο!.. 33.

Μοιπρ!ι.

- αλλα Λο!)ΔΜ. ¦ ταλλ' 9. Βάι. το!.

--· επ' ερημ. ΒΒΔ. ! Σεν ιρημ. 9. Α0!).

το!. (τω. Πιο. ιι. ιο).

- ην Α()!).ι·ο!. νιι!8.α. ως'. το!. (" οεεο"

Ανα ο.ιἰΛ#`..ο'.Ι.) ¦ οιιι. Β. με. (σαι. οι

και ως. υ.ε.)

- παντοθεν ΑΙΩΝΑ. !. 33. ΚΜ5. ι

. Σπανταχοθεν 9. 69. το!.

!. ιιοελθων παλιν Β.Βιο.!)στ.Β. 33.

α.(ι.·). ΜοΠιρ!ι. .Αττικ [Βια. | εισηλθεν

τταλιν .Απαντα-παο. !. 69. Ε!ἱΜ

υν. ε. δ_γι·.!·!ο!. σωπ.ινω. Η!. Ι). εισηλ

θεν ο "κους παλιν ΕΟΓ. δ)°τ.Βει. !

$παλιν εισηλθεν 9. νιι!Β. ιατροι-2

υ'·'· ¦ οιπ. ιταλιν 8. ο.

- Καιραρναουμ ΒΒΔ. 33. Μα. Μοιιηι!ι.

! ζ!(απιρναουμ 9. Αυ. 69. το!.

- ηκουαθη] τρειιοιιι. και 9. Α0!). το!. 1

νιι!ις. Ιι.ε.ς'. Βγετ..Βει..!ι!!ι:!. απο] οιιι. .

ΒΕ. 33. α.ο.|ἱ Μοιπρ!ι. Απο. [.`Ει!ι.] Ι

2 οοιινοιιιοιπιοι οι! οι.ιιιι οποιοι”.

παν·

' Ο· Μ Πι ἱιοι·ιιιπ ἱπιτονἰι

Οο.ρ!ιο.ι·πιιιιιιι ροοι ι.!ιοο ; 3 οι

ιιιιι.!ιιιιιιι αει ηπα! ιο ι!οιιιο οι.

εει. οι οοπνοποι·ιιπι ιπιι!ι!. ιιιι οι

ποπ οιιμοτοι ποσοι: οι! ιαπιιο.ιπ.

οι !οιιιιο!›αιιιτ Με τοι!›ιιιιι. ·^ Κι

νοποι·ιιπι ιοι·οπιοιι οι! οιιιπ μοτο

!γιἱοιιιιι ου! ιι ιιιιιιιιιιοι· Ντιπ

!ιιιιι.ιι·. · Βι απο ποπ μοοεοπι

.πατα οιιια “Η ρι·ιιο ιιιι·!›ιι. πα

ι!ιινοι·ιιπι ιοοιιιια ιιοι "οι, οι

 

!. εν οικου Β.!)!.. 33. (Ι..ιιιι.) Μεπιρ!ι. !

:ως οικον 9. Α0. το!. ο'. (ι!0ιιι! ο).

2. και ευθεως] οιπ. ευθεως Β.Βι:|ι.Βιι.·.Β.

33. νους. 6.!. Βιιι·.!.'οι. Μοιπρ!ι. Απο.

ΣΕΦ. ! απατα. ΑΟ!). το!. α.ο.ε.[[3.υ'.

8_γι·.!!ο!. (Μάι.

- πολλοι] ριιιοπι. οχλοι Ι.

- την θυριιν] τη θυρςι Ι.=!.!..

- αυτοις τον λογου ΛΒο. το!. νιι!8. οι.

ι·ώς'. το!. ! προς αυτους λογον 1). ο.

οφ”.

3. προς αυτον φεροντες παραλυτικον Ο.

Ι). 1. 69. Ο. νομο. α.ἰι.(ο).(ε).(/')!".

8τττ.Ροι.δι.Βο!. ΑΜ. | ιρεροντις προς

αυτον παραλυτικον Β[.. 33. του. ο”.

(Μοιιιρ!ι.)! :προς αυτον παραλυτ. οι

ροντες 9. ΑΟ'. το!. (.ῖιοι!ι. α!·ζι!ι.

- υπο] απο Β. ' ιπι Δ. (οιιι. αφ. υπο

που. ιι.ο).ι ιιι!ι!. ἱιι !οοιο Μοιιηι!ι. πιο..

4. προσεγγισαι ΑΟ!). !.το!. ιι.(υ).ο.ε.Π".

932· 8)·ι·.1·'ει. Ουι!ι. Απο. ! προσενεγκαι

ΒΙ.. (-γειιν 33). ΥΜΕ. 1! 8_γι·.!.!ο!.

Μοπη›!ι. πιο..

- αυτοι Α!.!β. το!. νους. το!. | οιιι. ΒΚ..

(Μια.) Αι·ιπ.Μ88. ! ποιο ·ιτροιγγ. (εφ.

κι.) Κ'.

- δια τον οχλον ΛΒο. το!. α. ¦ απο του

οχλου Ι). νους. Ι.αιι..ι·ο!. μια. ιω

οοπι!οι·ιιπι οι ιοοιιιιπ 8)·ι·.!.)ει.

- απιστιγαοαν] απεσταγαν Δ.

 

45. παταω ιιι ι:!νἱι..·ιιοιιι οι. | !οοἰο οοοοι οι.

3. ιια οιιιιι πανικου οι.

1 2ο





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Π. 5.

ΑΒ(¦Β.

1. 33. οι.

ΜΗΜτ

5 ιι

.. .
7. οτι οντος

(

51· εἶι· ο

8. ὅτι [ουτως

- "[αιἄτοὶ]" ια

λογ.

δ | ο Α 9

“πιο υ'ιιων;

9. σοι αι αν. λυτικῳ,

πατει ;

Η). ιιψιεναι ειναι”.

ι. τ. γῆς

μενω έν ταιἶι` καρδίαιε αυτων,

Α1! Ι δ | 1 Ι τ τ ε `

ασφηιι.ει 8 τι; υνατιιιι||αψιεναι αμαρτιατ, ει μη

` ›
θεοο; 9και ιευθυσ

Ι σε 1 τ ·.

πνευματι αυτου ὅτι οϋτωι` διαλογίζονται εν εαυτοιτ,

2λέ ει|| αὐτῶι· Τί ταῦτα διαλο ί εσθε έν ταϊτ κα -
,

|Ι τ τ ' ο- 4-

τι εστιν ευκοπωτερον. ειπειν τω παρα

ΡΑ '

;' τ || Ο λ | | || Χ

Εγειρου , [και] αρον που κραβαττον σου , και περι
ν ο ' ...

ἴνα δέ ειδητε στι έξουσίαν έχει
Β | μια Α

ανθρωπου 8ἐπὶ τι” γητ αφιέναι|| αμαρτία. λέγει

._

τω παραλυτικω,

τ .τ ο 9 κ › τ να κ

στεγην οπου 7,12, και εξορυξαντεο χαλωσιν ΤΟ”

2 τ τι :η σ ιι ` τ 5 ο κ

κραβαττον . οπου ο παραλυτικοτ κατεκειτο. ιδιου

! ο Ι Α ` , ·. σ` .

δε ο Ιησουε· την πίστιν αυτων λέγει τω παραλυτικω,

| ||| οΤεκνον, 8οἱ ίενται 2σου αι α τίαι||. 6 Δΐσαν δέ

| | ,7 Ι.- τ οι `

τινετ των γραι.ιιιατεων εκει καθημενοι και διαλογιζο

7 Τί @τα οἰἔτωτ λαλεί;
Α

τ ` ο .

επιγνουτ 0

τα 2 σ σ . | Ο.

σου αι. α Τιαι
,

Ιησουι` τω

ο υιοτ τοῦ

ριιιοίιιοἱοιιιοιι ειιιιιιιιἰιιοτιιιιι στα

Ι›ιιιιιιιι ιο ουσ ριιτα|γιἱοιιε ιικο

Βια. ·* Οιιιιι νιώσει". ιιιιιοπι Ιο

νιο Μοτο Μαιου. ιι" Μου

Νεο. ΠΠ. ιΠιιιιιιιιιιιιιτ ΗΜ μου.

οιιιιι. 6 Πι·ιι.ιπ ιιιιιοπι "Πο οια

ο” αι: Μεσα @Λευκο οι εισαι.

ιιιιιιιιο ίιι ι:οτι.ΠΒιιιι Μια. Τ @πω

Με οι: !οηιιιιιιι·? Μιιιηιιιοιιιιιι:

φαει ροιοιιι ιΠιιιιι.ιι:ι·ο 'απαιτει.

..ω ωιιιιι ασια-ι? ' Ωιιιι καυτα

ωραιο Μαιο "ήταν Μια Με..

ειι: ι:οαιιατοοι: ιιιιοι· σο. Μάι. ΗΜ.

(ζιιιι! Μα οοαἰιιιιιο ἱιι ι:οτι|ιιιιιο

απο" ' φαι αει “απο”,

ιΙἰοι:το ριιτοιχιιτο. Πἱιιιἱιιιιιιιιιι·

ΗΜ μουσικο.. ιιιι ιιιι:ιιτο. σπιτια:

οι. ιοΠο αι·ιιιυιιιιιιιι ιιιιιιιι οι ιππ

Βιιιιι? ω Πι. ιιιιιοιιι “απο ηιιιιι

μοιοιιιιιιοιιι οποια “Η” “αιώνιο

ιιι ιι:τι·ιι ι|ιιιιιιιι·ιιι!ι μουσικο. ιιιι

ρατιιιγιἰοο, " 'ΗΜ Μου. 8ιιι·αιι

“Μο αι·ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιι οι »που

εἰπεῖν,

11Σοι. λέγω, *έγειρε", *αρον τον

Μ

4. αν] Μι!. ο Μιτου;; ΒΔ. (ΕΔΕΕ.) 87τ.

Ρετ. Ποιο. Ατιιι. Λεω] Οοιιιτιι, ΔΒΟ.

το!. να... σ. Βντ.Ηι:Ι. Μοιιιριι.

7. τι ΔΟΕ). κι. ' ότι Β. '

-- οὐτος ουτως] ούτος ούτος .τα Η. (0111.

ουτως εντ.Ρ".)

Σα... ιιι Ρε. 6006. (για. Πιο. ν. 23). ι

αφισνται 89.

- ιΕορυΞαντις ΑΙΚ). το!. να.. _|. 8γτ.

Πο!. Μοιιιριι. Αι·ιιι. | οπι. 1). (μια.)

8γτ.Ρει.. ΑΜ.

- ι:ραβαττον ΛΟΒΙ.Δ. Ι. 33. 89. ΕΟΗ

ΜΠΕ'. | :κραββατον ετ. αν.. ' κρα

βιιτον Η.

- όπου (ποιο ο παραλ.) ΒΒΒ. ιι.9ι. '

:ισ €. Λο. το!. Παω..) 8)·ιτ.Ρει.8ι

Βι:Ι. Μειιιριι. σου.. Απο. Σια. ' ιο'

οι) 33. 69. | ιο' ο Γ. "...οι ην οι κατα·

ιπιιιινος “και ο παρ.) Β. 9'.

5. ιδιου δι Α!). Ι. το!. (ισα.) δι·τι·.Ρει.8ι

Ηι:1. 0083. ΑΜ. ' και σαν 1301). 33.

69. ε. Μαιο”. ΑΜΒ. (για. Μιιιι.ιιι.2

οι Μια. ν. 20).

- τικνον] οπισω. θαρσιι Ο.

- αφιινται Β. 33. νιιια. α.ι:.ε.ο'. ερτ.

Ρει.ιιΗοΙ. απο. ¦ Σαοιωνται €. λοι).

τω. ια (Μοιιιριι.? Ατιιι. σαι..." να.)

τω. ΙΑΝ. ιι. 23. | αφιονται Δ. | αφεονται

Ο. 69.

- σου αι αμαρτια ΒΒοτ.Ι..Δ. Η. 33. (Η).

0. | σοι αι ιιιιαρτιαι ο. ΑΜ. Με1)”Η·

"σοι αἱ Ειμαρτιαι σου ε. ΑΒΑΝΑ.

νιιι€.(.'Ι. ιι.ο.σ.|. 8τττ.Ρει.8ι.Ηι:Ι.

(Μοιιηιιι.) Λτιτι. ΣΕΦ. ()τἰσ. ΙΜ. ιι.

377€. (για. μια. τ. 20). Ι σου οι άμαρτ.

σου Μ.. (αμαρτυριαι Α').

6. αυτων] Μι!. λιγοντις Β. (Σω.)

( Μειιηιιι.Μ88.) ΖΕιιι. ι οοιιιι·ιι.ΛΒΟ. το!.

νιιια.1. το!. (ισα. αι ΡΙιιιτιιειιοιο 8)·τ.Ρει.)

- βλασιρηιιιι Β.Βάι.Βιι:.Βι. (ΕΔΕΕ.)

ΜυπηιιΙ.Μ8. ' 1βλασφημιας (3. Α0.

το!. ο. 8νττ.Ρει..8ιΗοΙ. Μοιιιριι.οιΙ. (Μια.

Αι·πι. Βάι. (ιιἱιΙ.Βιιι:. ν.21). Ι βλα

σοηιιας Δου.

- αμαρτιας] 'οποια. τα; Β..

·- άς] οπι. .ι.)(;'τ.

8. ιών;; ΒΕ. 33. ($ιυθιως ζ. ΑΟ. το!.)

να... σ.|.ο.. 8ττ.Ηι:ι. Μειιιριι. σου”

στο. Β. ιι.Ιι.ο.8”..σ'. 8)·ι·.Ρει. Απο. ΖΕιιι.

- ο Ιησους] αφτα Κ.

- αυτου] οπι. Β. α.υ.ι:.ω)". Μοιιηιιι.ῖν.

] Οοιιιτιι. το!. να... [ιν. 8]·ττ.Γ.ι.8ι

Πο!. Μοιπριι.Βοιιιν. (και. Απο. Δια..

(“ ιηιἰτιιιι ειιιισιο" 98).

- ουτως Λο”. το!. νιιιι;. [9]. 89".

(Ριιι.)8ιΠο!. ΜΜΜ. Οοιιι. Απο. ΑΜΠ.

] οπι. Β. ιι.σ.ι·.ε1Ρ.9'. " Μια. αυτοι Λο

Δ. 33. 89. οτι-"ΜΒΝΕ 8)·ι·.Πι:|.

απο. ] ()οιιιτιι. Β.ιΙ)Ι.. Ι. Ο. Ειπα. Η”.

Ρ". Μειωσα. Απο. ΑΜ.

- ἱαυτοις] αυτοις Ισ.

- λιγα Β.Ι.Μ_υ Ι.. 33. να; εω ¦ :απο

ε'. Α(:Β. το!. ιι.ἰι.ο.#°.9'. (νἱιὶ. Μιιιι.

ἱιι. 4 οι Μια. ιι. Η ).

- αυτοις] οπι. [Μαν. Γ. ' (:οιιιι·ιι. το!.

- ταυτα] σαι. Ισ.

9. τω παραλυτιιιῳ] οπι. 33. α.ο.

- αοιινται Β.Βιιυ. νιιΙ8. ιι.ι:.2./.9ι. @τα

Ρει.διΗοΙ. Ποιο. ι :Μπουτικ ιἴ. Λο!).

το!. ο. (Μοι·ιιριι.? Απο. ΖΕιιι.ιιι πιο.)

9. (ιγειρι αρον τον αραβαττον σου και

υπαγε ιι; τον οικον σου. η ειπαν. αφαι

ωνται σοι αἱ ιιιιαρτιαι Η).

·- σου αι ιιμαρτιαι ΒΕ. Η. 33. Ο!). ΕΓΟ

Ναών. Ι :σοι οι ιιμ. €. Λ(.π)Δ!".

νν. οι νἰι!. Ευα. Μι Ρο. (οι. Πιο. ν. 23).

μια. σου α.ο(οιιι. οοιι.ο./. 8]γιτ.Βιιι.3:

Πο!. Μοιιηιιι. Οοι!ι. Απο. Χαι”. (νὶιΙ.

Σιων.) ] Οοιιιι·ο, ΨΗΛΗ. ο. Βια. ιιι Ρ8.

-- ιγιιρου ΒΕ. ι ιγιιρι Λο!). Ι. 33. 69.

1:Εοιικ(.ιι)Μεντ. | “γυρω ετ. Δι!.

·- και αρον Α Β.. το!. .ένα “ισ-ιν- 8".

Πο!. θα”. ΑΜ. '133.21. ' στα. και Ο

Μπι.. Ι. 33. καψών. Γαία. 1.!. 8”.

Ρετ. Μι:ιιηιιι.ϊν.οι Μουτ. Λτιιι.

- αρον τον αραβ. σου ΜΜΜ.. Ι. Ο!).

ΚΜ. να; ιι.|.σΜ")·Ι. Ευα. ιιι Για]

Σαρον σου τ. αρ. .3. Δ. 33. Ουτε!. ]

οπι. σ.ι·.τ. (οι. “Πισω οι ιοΠι: ιιτιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιι οι. "πιο ια ιιοιιιιιιιι Ψ). "ορειβατ

τον πιο ιιι ιο και. κι! Μαιο ιι. Μι

Μπι ΡΗν. ' ιιραβατον..Ε.. ' :φαβ

βατον €. Β.τ.

, - ·ιτιριπατιι .πια το!. ΥΜΕ. Ιι.ι.·.ι·.|ῖσ'.

8)·τι·.Ρει.8ιΠοΙ. Μοιτη›Ιι. ΑΜ. ' υπαγι

1)(ειιιιτιι)Ι.Δ. ιι.ΙΡ.ο;'. Ποιιι.(ιιι για.)

Απο. (για. τα. Η). " Μι!. ως τον οικον

.5. απο :ιιιιοπι Μια-οι οι. Ι ΜΗ Αι". ' Η

Νικαια "κι ιι. ι 8. Μπα .ο Η. ¦ Η. ιιιιτι:ο

"Με οι ' 10. ιμιιιι Μαιο ιιοιιιιιιιιι Ποιοι". μουνι·

ιιιιοιιι ιι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

Σκροιβαττόν|| σου, καὶ δπαγε είε· τον οἶκόν σου. 12 καὶ

ήγέρθη, 2καὶ ευθυο|| ἔρατ τον 2κράβαττον|| ἐξῆλθεν

έναντίον πάντων, ωστε ἐξίστασθαι ποινται` καὶ δοξά

ζειν τον θεον, λέγονται· ὅτι 3Ουτε” ουδέποτε!| Σεἴ

δα εν'.

|10 131Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρα τὴν θάλασσαν, καὶ

το. 6 ὅχλοκ ιΪρχετο προο αὐτόν, καὶ ἔδίδασκεν αύ

τούτ. Η' καὶ παράγων εἶδεν Λευῖν τον τοῦ 'ΑλΦαίου

καθήμενον ἐπὶ το τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ, ,Ακο

  

ιιι @πιατα ιιιαπι. Η Ει οιοιἱπι

Με καποια: ειιΜειιο @πακετο

απο αστεια οπιιιιοι15, αν. οι

οπιιοἰτατοοιιιτ σπιτια οι 110110

τἰίὶοατοπι Μοτο. ι1ἱοοτικοα ορια

τιιιαιαιιιιιο Με: »Νικαια

" "Μο Ετ οετοοεπιιι αει. τακ

ειιιι Μ πιεσε. οππιἱοαοο "Μπι

νοιιὶο1›ιπ οτ1 ωτα. οι οικω”

οοο. Η Ει απο ρτει.οιοτιι·ει, ν1ι11ι

Ιονιο Α1ρ1ιοι ιιοι1οπκοπι οι! ι.οΙο

Μοτο. οι αἰι 1111. 8οοιιοτε πιο.

1ι

τ,.

.'.1-··~'Ποτ

|Δ·

ν

τι!με.1..Ι

.

= λούθει μοι. καὶ

- β

Η. και ὶγένετο

-- τ)κολούθηααν

15. οἱ γρ. και οι Φα

ριιταῖοι ἱιΐοντες γραμ,ιιατεἶ9 8

Ω! !| λ ο- 3 ο .- `

τ)σθιεν μετα των αμαρτωλων και τελωνων

! ` 8 | ' ..ο

αναστατ ηκολουθησεν αυτοι.
11 15 Κ κ 2 τ ιι ο ο οι ι κ ›

αι γινεται [εν τω] κατακεισθαι αυτον εν
- Ο | Β Α ` ` Α λ τ `

η) οικια αυτον, και πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι

συνανέκειντο το? Ίησοῦ καὶ τοῖκ μαθηταῖε αὐτοῦ·

ήσαν γαρ πολλοί, καὶ Σι)κολούθουν|| αυτό
·τ τ ΙΙ Ο `|| οι ! ο ο,

των Φαρισαιων· και ιδοντεο 'οτι

η

1.6

Ε: παταει” "Με" οι". ειπα.

Μαι” Βι ΐοι:ιιιτα αει απο

οοοιιπιοοτει ἱιι «Μαιο Μαιο,

πιο!" ριιο1ἱεοιή οι. ροοοοιοτεο

Μαιο! (11εοιιπιοοΜΜ απο 1οιιιι

οι ε1ἰεοἱρο11ε οἰιιο; εταιιι οιιἰτι:ι

πιιι1ιἰ φα οι κοοιιο1ιοπιιιτ ειναι.

"1 Ε: εοτιοαο οι Γ1ιοτἱιαεἰ νἱ

ι1οοιεε ηιιἱα πιοικ1ιιι:οκοι απο

ροοι:οιοι·ιοια οι ροοιιοοιιιιι

` .

και οι

ἔλεγον

 

σου 1)(εαρτα). 88. α!,. Απο. (τω.

νετ. 11).

.10. εχη Β.

- επι της γης ιεριεναι αμαρτιας απο.

88. ΗΜ. Μια. 8)·τ.1)ει. Μοαιρ1ι. (3001.

. ΑΜ. (0π1.επι τ. γ. ι). ' αφιεναι α)ιαρτ.

επι τ. γης Β. Με. | Σαφιεναι επι τ. γ.

ζ ιι)ιαρτ.€.Δ.1.89.ΒΡΟΚ8υνΓ.8γτ.Ηι:1.

Η. εγειρε ΛΒ.Βοα.()1). Η. 88. 119. ΗΒΟ

ΗΜδνΓ. ι 2εγειραι σ. ΣΔΠ.) εγειρον

κ. ΜΜΜ. και Β.. ΑΔ. 1. το!. τον.

8).τ.Πι:1. (Ποιο.) που. 1 στα. Βο1)(?τ.

Β. 88. Γ. νιι18. α.ο.ε[1]]·'·ιι'.1. 8γτ.Βιπ.

Μοπηι1ι. Λεια.

- κραβαττον 8188. 1 1:κραββατον εἴ.

?Β.τ.

12. ηγερθη και ευθυς Β(Ο.)1.. 88. (-θειος

ο). 111οαιρ1ι.ΜΒ. Απο. 1 ευθειος ηγερθη

και 1). (ΣΠΠΕ.) (α).(_/).9'.Ι. Μι:αιρ1ι.

Βάια. ¦ 1ηγερθη ευθεια; και 9. ΛΟ'Δ.

1.το1. εχττ.1'ετ.8ιΠι:1. σου.. απο. ' οπο.

ευθ. Μαΐ.

- κραβαττον] να!. Με'. 11. ' ατω. αυτου

1.. 88. 11. ο. 5γι·.Γει. Μοπτρ1ι. 228.11.)

(ΜΜΜ. Μ85. (μια.) 8)·τ.Πι:1. Ποιο.

·- εναντιον Λ(11)Δ. 1. το!. ' ινιοπιον 88.

| ειιπροσθεν Β1..

- παντας] -τες Λ.

12.ειδα)ιεν 00.1 $ειδοιιεν 9. ΑΒ.. κι]

ποιαν 69.

18. παλιν] στα. 1)(=τ.

ρταοαι. ο Μπους 69.

- παρα] επι 69..

- ο οχλ.] στα. 6 1)..

14. και παραγων] παραγ. δε ο!). ΜΜΜ.

ο Ιηαους ΕΟΠΕ (ποπ 88).

- Λευιν Ο. 1. το!. (-ειν Β.Πιζν.Ι.Ε.Μ).

Δια. (Λεια ΑΔ. 88. ΚΙ". πιο.

ΟΙ.) 8γττ.Ριιι.8ιΗι:1. Μειορ1ι. Ποιο.

Απο. ΣΕΦ. 1 Ιακιοβον Β. 69. αο.ο.ε.

Ραπ. 'Εστω οι καὶ ὁ Αφής "λύνεις

ακολουθήσας τῷ '1ηαοῦ· ι1λλ' ουτε γε

τοῦ άριθμοῦ τῶν αποστόλων αυτου ήν,

εἰ μι) κατά τινα τῶν αντιγράφων του

κατά Μαρκ” ευαγγε.λἱου. (νἰι1.ειΜιιι·.

Μαι). Οτἰ9.1.876°.

- ηκολουθηαεν] -θει Ο.. 1. | 008€”, Λ

11.013. το!.

15. γινεται ΒΙ.. 88. | :εγενετο €. Λα!).

1... το!. και. οι τω. (για. Μια. ιιι. 10).

[1.. ιι.1.]

- εν τω κατακειαθαι αυτον Α0. 1. το!.

ναι. _/,#".9'~=· το!. 1 κατακιιαθαι αυτ.

(οτα. εν τιμ) Β.Βιιγ.Βιο.Β 88. 69.1ιν τοι

κατακλιθηναι αυτον Δ. ' κατακειμενων

αυτων 1). α.ἔι.ο.ε;π..

8101111111. Με. 1

- λεγοντας Λο1.Δ. 1. 88. το1. (Μα.) . - εν το] και!. Μαι 69..

Μοιπρ1ι. το!. 1 στο. Β. ι. | και λεγεεν 1). Ι

- ουτως ουδεποτε Β1)1.. (10.6. Απο. '

- και πολλοι] στο. και 1). 1. Με”. 8”.

Γε!. | Οοιπτο, το!.

τουι1εποτι ούτως π. ΔΟ. το!. νιι1ε. 1 - και ι1μαρτιολοι] στη. 8γτ.Ηο1.1ιορτ.

ιτε/1.27". 5)·τ.11ι:1. | [8]·τ.Βετ. Μοτο”.

απο]

ΛΠ11.1)επ:. "οι1ι1. ελθοντες ΑΟ.. θα!.

Μπιτ. ια. 10).ι οιπ. οσοι.. το1. να”.

- πολλοι και] πολλοι οἱ και 1). νικ. ο):

[Κατι (Απο.) ΜΜΜ φα" α.εκ.!)”..Ι.

15.ηκολουθουν ΒΒΔ. νιι1ε. #'·ω·οΜ·ι

Σηκολουθησαν 8. Α0!). 1. 88. τοι.

α.ο.ι:.ε.ῇ δ_γττ.Ρει.8ι.Ηο1. το!. οι: τω.

18. και οι] στο. . Δ. .ιδιαιτερα | οἱ]

οτα. Ι.. 88. Ν | .

-- των φαριααιων ΒΒΔ. 88. 6. Μοπερ1ι.

Με): και οἱ φαριααιοι 'ὅ. Δου. (ΙΑΝ.)

8_τττ.Βοι.8ιΠε1. Μοτορ1ι.Ψ.δι8. Ποιο.

Απο. πω.. (για. Μιιιι. ιιι. 11. οι Μια.

Υ. 80). `

- .και" ιι'ὶοντες ΜΒΑ 88. Μοαιρ1ι.

Σιων | και ειδαν 1). ο. [ε.ιι.1.] ' ιδοκτ

τει· π. ΔΟ. το!. (Ειπε.) $γττ.Ρει.8ι11ο1.

(100.11. Απο. (τω. Μο". ία. 11).

- ότι ηο·#.ῦιεν ΒΕ. νιι1ε. ι:.(!".9'). 5".

.1101. 251811. | οτι εαθιει 13.138!. 88. να.

8γτ.Ριπ. [?Μοαιρ1ι. Λται.] | Σαυτον

ειτθιοντα ια. ΟΔ. το!. α$ Οοι1ι. [ε. τι.1.]

(αυτον Μο, οι εοθιοντα ποιο ελεγον

Α). .

- αμαρτιολων και τελιιινων 1.'. Β.ΒΕΙΞ|.

(1)»... (88). Δια. α.ο.ι·.Γ.9'. Μοπιρ11.

ΜΒ. ΣΕΦ. (α).ιαρ. κ. των τελ. 1). 88).|

$τελιιινων και αιιαρτ. 9. ΔΟΕ... κι.

νο18.6'Ι. [17]. Βγττ.Ρει.8ιΗο1. Μοαιρ1ι.

να”. (.ΐοε1ι. Απο. [ο] ' και αμαρ

τωλων] στο. 69. 8)·τ.Ηιοτ.

1 - ελεγον] Ποσο. και 1).

  

12. παταει ειιττοι12.111ο οι. οι. 1 οι απτο-Μακ

6'Ι. 1 Η. 1..ον1 οι. 1 16. αιιιοε1οοιιτοι απο μπώ

απο. οι. ροοοαιοκιοοο Οι.

1 2 7





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΙΙ. 11'.

Α Β 0 11.

11 Δ.

1.. 88. 69.

Μ111Μ1'.

16. [καὶ. πίνει] Ε.

.1 11111111. 9: 111-απ.

1.11. 6:88-88.

18. [μαθηταἱ] τ.

Φαρ.

91. βάκκους

Α

τοῖι· μαθηταῖτ αυτου, "Οτι μετα τῶν =οἱμαρτο.›λῶν καὶ

τῶν τελωνῶν.| ἐσθίει καὶ πίνει ; 17 καὶ άκουσαν ὁ

Ίησοῦο λέγει αὑτοῖτ, ού χρείαν ἔχουσιν οἱ ἱο·χύ·
, η ο 9 ο η .ν ο 18·

ουτε; ιατρου, αλλ οι κακωτ εχοντεο. ουκ ηλθον κα·

λἔσαι δικαίουο, αλλα αμ.αρτωλού01.
12 18 "' Καὶ 1)ο·αν οἱ μαθηταὶ ιΙωάννου καὶ οἱ =Φα

ριο·αίοι'| νηστεύοντετ· καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν

Ο .- ` | Ο ` , | ` · . `||

αυτοι, Δια τι οι μαθηται 1ιοαννου και οι μαθηται
να | 0

των Φαρισαίων νηστευουιτιν, οι δε σοὶ μαθηταὶ ου
ι 19 κ 9 8 Α ε ο .. κ ι

νηστευουσιν; και ειπεν αυτοικ ο 1ηιτουι·, Μη δυ

α ' Α Α Φ

νανται οἱ υιοὶ του νυμφωνοτ εν οι ὁ νυμςὐίοτ μετ'

αὐτῶν έστιν νηστεύειν; δουν χρόνον =ἔχουσιν του
Ι 9 .ο κι |/ 1 | | 20 ι |

νυμΦιον μετ αυτων , ου δυνανται νηστευειν· ελευ

ιτονται δε ήμεραι οταν απαρθῇ απ· αὐτῶν ὁ νυμφίο9,

καὶ τότε νηστεύσουιτιν ἐν ἱσἔκείνπ τῇ ήμερα'| τι...»

8 ` · ' ' Ι , | 2 9 | || , `

ει: επιβλημα ρακουκ α·νναψου επιραπτει επι

ι1ἱο011ο.111 τ1ἰει:ἱρ1111ο ο1ι1ε. απο"

οιππ ρυ1›11οοπ15 οι ο00οο1οποπο

παπάκι". οι 011011 παιδακι·

νοε1.οτ? 11 αν. 1.› 1100 πιο...

“πιο 1111 11115. Χοπ πυοοεεο 11..

Μπι ειπα 1ποι1ἱοι11π "ο οιι1 111ο.1ο

11ι11›οπ1ι ποπ οπ11π νοπ1 ν00:1το

Μουσε πιο ροοο111οτοι.

'1 1111. ετιιπι 1119011111” 1ο11ι111πἱο

οι Ρ11οτ1οποἰ ἰεἱυ11ππ10ο: οι νε

πἰυπι οι ι11οιιπι 1111. Οποτε πιο.

01111 1ο11οππ1ο οι Ρ11ι1τἰει1εοτ11111

1οἰι1ποπ1.. 1111 11ι11.ο1π ι11ε01Ρο11

ποπ 1ο1οποπι? '1 Η. 1111 "11ο

108118. Νι11ποι11ι1 ρ0οιπιπι 11111

πυριπ1το111 ηπαππ11ι1 οποι11111ο

ι:ι11π 11118 κει ἰοἰππι1τε? @καιω

101προτο 111111οπ1 παππ- 611011

επιπ. ποπ ροοειιπ1. 1010111"...

111' νεπἱοπι οιιιο1π (1108 011111 οπ

Γοτειπτ απ 01: ερωτα”. οι ιοπο

ἰοἱι1πα11οπ1 ἰπ 11111 610. Η 11101110

11εει11ποπιππ1 ρι1ππ1 τικ11ιι 118

1111: νοεπιπεπιο νωπά: Μικρα

 

16. οτι ΒΕ. 88. 1 1τι" οτι €. ΑΟ. το. ] δια

τι 1). 131111. (νἱι1. Μο1.1.11ι.1 1. οι 1:.110.ν.80).

-· των αμαρτωλων και των τελωνων Β.

Βι:1ι.1). α. 111111. (των απ1.ο αμαρτ. 0111. Β.

Βαν.) | :των τελ. και αμαρτ. €. ΑΟ.

το1. νν. (νἰι1. Μπιτ. 111. 11. οι 1.110. ν. 80).

Πτι-ιν τελ. Ιωαννα Π.

- εαθιει και πινει Ασια 1.88.το1. ν1118.

ο): 8νττ.Ρει.8ιΠο1. (1111οιπρ11.) (10111.

Ατ111.Μ88. (ΕΚΠ.) ' 0111. και πινει 131).

α.ο.ε.ῇη. (νἱι1. Μο11.11ε. 11). 1 ιοθιειτε

και πινιιτε Ο. $ντ.1·1ἰοτ. Α1·1π.Ζο11.

(νία. 11.110. ν. 80). "εαθιει αιιιο μετα Β.

Βάι. εαθιει και πινει απτο μετα 9101111111.

εσθιει πιο μετα οι και πινει οι! 1111. νετ.

βιο. Παπ” αν!). και πιν. 1111011111. ο δι

δασκαλος υμων Ο. £111. 1111 11π. νοτ.

11ο11οπι ΕΔ. 69. ν1118.11!".91.1. Μο1πρ11.

«1. οποτε κομπακτ "οι" 011111 11111111

οιιπ1ο. οιο. ο. οι111 οι 1111111 1πο8ἰειιιτ

"01." 011111 ρι11:11οιιπ1ο Μο111ρ11.Μ8. 0111.

912.11.. 111.11). ' ποπ λουκ” ΑΒ1). 1.88.

τε1. α.ο.ε.#1. Βνττ.Ρο1.8ι1·101.

17. αυτοις] 0111. 1). 1. α.ο.ι:.1Ρ.ο'. ' Οσπ

11·α, το!. νι118. ε.|91. 1111116. οτι 13.811!.

Δ. 1 Οοπ1το, το1.

-- αλλ'] αλλα Β.ΒιΙ_υ.

- ουκ ΑΒ.ι1). το1. α.ο.ε.ῇ".ο'. 8νττ.Ρο1.

8ι11ο1. Μειπρ11.Μ5. (10111. Ατ111. (και.)

1ου γαρ (31.. πιο. ι:./!'1.ο.. Μο1πρ11.ικ1.

- αλλα] αλ” 1'.

-- 1111 1111.] ·111ι1ι1.εις μετανοιαν Ξ.. Ο. 11πι;.

(πι-π. τυο.) 88. 69. το!. α.ι:!1.91.. 0111. Α

Β1)1.Δ. 1.. Χ. 111118. ι..Πτι.91.ι.ι. 811111.

Ρει.8111:1. 11ο111Ρ11. (101.11. Απο. Επι.

18. οἱ φαριααιοι 111101). 69. ΚΜ. 171118.

ο.ο.ε.|ἶρ.ο..ἰ. εντ.Η01.(1111.) Μο111ρ11.

(10111. 1111111. | 101 των φαριο·αιων 9.

ΕΔ. 1.88. α.π1.9'. ενττ.Ροι.8ι1·101.(π18.)

191111. (ν1ι1. 1π1'τ11, οι 1.110. ν. 88).

- και οἱ .μαθηται " των φαριααιων 130.

Ι.. 88. ε. 8ντ.Βο1.1118. 111111. 1 και οἱ

των ιραριααιων ιῖ. ()*Β. 1111. 171118. ((1).

Μπα'. 5νττ.Ρε1.8ιΗ01.(11ι1.) Με11η›11.

8011νν. (ν1‹1. 1.110. ν. 88). 1 ο111. Α. | ο111.

οἱ Δ. | οι ρ11ε.τ11.ο11ε1 α[Γ.91. Με111ρ11.

111. (101.11. Ατιπ. (νἱι1. 111110).

-- σοι μαθηται 1101). 1.91. ¦ 0111. μαθηται

Β. (νἱι1. 1.110. ν. 88). 1 μαθηται σου Η.. 1

σου μαθηται Δ.

19. ο Μπους] 0111. 1). 6.1.

- οσον χρονον....ου δυν. νηατευειν Α

11(1.τε1. 171118. κά'..91. 8ντ.11ι:1. Μοπ1ρ11.

Ατ111. | 0111. 1911. 1. 88. α.!ι.ε.#'.ο'.ἰ.

εντ.Ρε1. 213111. (νἰι1. 1111111. 111.15 011.110.

ν. (Η).

- εχουαιν τον νυμοιον μετ' αυτων 130

(1.). (ο). Μο111Ρ11.Ψ. (μια ἱαυτων Ια.

μεθ' αυτ. 13.801.» :μια ὶαυτων εχουσι

τον νυμοιον π. ΑΔ.1·ο1. απανω".

ο.. 8ντ.1101. Μοιπρ11.5ο11ντ. (10111. Απο.

80.απαρθυ] αρθρ Ο. 69. (Μο111ρ11.11ι

ν111.)

- νηο·τευαουιιιν Μπαντ.. 11111. ' νη

οιτευουαιν 1).. 11'. 1.1”Η. 1 -σωοιν Ε".

- εκιιη τμ ήμερα ΑΒ(.ἶ1)Ι.Δ. 1. 88. 69.

Κ. Δια. 111.11. $νττ.Ρε1.8ιΗο1. (30111.

1111111. @111. ] :[εκειναις ταις ἡμεραις ετ.

Β. 1·ο1. νιι18.6'Ι. α.ο.ο.ε./1 Μο1πρ11. (11111.

1.110. 11.86).

 

21 . ουδεις] 1ρτι1επ1. και π. 1:11.11υνα·.

@111. 1 116111. δι ΏθΜ. 61.049”. 8ντ.Ηο1.

1π8. (νἱι1. 1111111. 1:11. 16). 1 αἱ! αιωνια ΑΒ

(ΠΔ. 1.88. 69. 1(8. 1711111. 1ι.ο.£ί. Βνττ.

Ρο1.8ι1·11:1.(ικ1..) 1101111111. (101.11. Ατ111.

-- επιβαλημα 111..

·-· οακους 11.01.. 11ο1. Ι βακκους Α1). 88.

69. Ι·`(111ΜΓ.

- αγναφου ΑΒοο1). 101. ' φον; ΣΔΕ

να.

- επιραπτει ΑΦΜ. 1. 69. ΒΡ(.1111ἴ.1

Σεπιρραπτει π. 11ο. 88.'. το1. 1 επι

συνραπτει 1).

- επι] 0111. 69.

- ἱματιον παλαιον 110111. 1111. ' Ήμα

τιιμ παλαιφ Ξ. ΑΔ. 101. (11111. ΜΜΕ.

πε. 16).

-· μη] μηνα Δ. 88. (? Κ. ε11. '11ο. οι '11'.

9110.).

αιρει το πληρωμα αυτου (119. 1101. @11.

13.91. (111111.) /1ἱ111. ¦ αιρει το πληρωμα

1). 69. ΠΔΠ..) (1110111011.) ¦ αιρει το πλ.

αφ' ἱαυτου Β. ' αιρει το πλ. απ' αυτου

1.. 1. (30111. ¦ αιρει απ' αυτ. το πλ. ΑΔ.

1.111. 11. Ι. ΜΜΜ. (αριι

- το καινον] το κοινον Η. 11111111. απο

22

1). 69. νι118. α.υ.εώ ενττ.Ρε1.8ι1101.

ΑΜ.και χειρον οχισμα γινεται] 0111. 1..

. μη ΑΕΠ). το. ] μηγε (.ἶ1.111'Τ_/ἱ

παλαιους] πιω. 8011 1π πονοει α.!› κ.

βηξει 110191.. (111. ν1111:. ἰι.π'.9'. 1

Σοηοοιι ε. ΑΔ.101. ι:.ε!2. 8ντ.1101.

 

11'. 1110111191 ΟΙ. 120. 1111111. ι1101πικ οι.

Ϊ
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Γ

8 'ο  

απο”..Μ. ΙΙ. 28.

'12.18. ο. ο. ο. ε.

@τα Ρ. Χ.

Μπομπ.

Μ. Μπι. Σια.

88. [ικχιῖται] καὶ

οἱ. ιἱιτκοὶ απο

λοπἶινται°

"Παιι.ια:ι-8.ῖδ

6:π-6. β

88. ιδδο·κοιιῖν

°18αππ. οι :6.

88. [του] ο”.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

2 ἱμ;ιἱτιρν παλαιι€νπ· εἰ δε μή, αἴρει το πλήρωμα

[αυτου] το καινον τοῦ παλαιοῦ, καὶ χειρον σχίσμα

γίνεται. 22 καὶ οὑδεὶο βάλλει οἶνον νέον εις άσκουο

παλαιούς· ει δε μή, ξρήξει|| ὁ οἶνοο+ τους άσκούο,

καὶ ὁ οἶνοο =οιπολλυται καὶ οἱ ασκού|| [άλλοι οἶνον

νέον εὶο οισκουο καινοιὶο βλητέον.]

18 28" καὶ ἐγένετο] 8αυτου ἐν τοῖς σάββασιν

διαπορεύιεσθαι|| δια τῶν οντορίμων, καὶ $Γοἱ μαθηταὶ

αὐτοῦ ήρξαντο|| ὁδον ποιεῖν τίλλοντεο τους στοιχυαι·.

Μ καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ, Ίδε τι ποιουσιν+

τοϋ· σιἱββασιν ο ουκ ἔ εστιν ; 25 καὶ* Μέγα" αὐτῶι.

Ουδέποτε άνἔγνωτε οτί ἐποίησεν *Δαυείδ", οτε χρείαν

ἔσχεν καὶ επείνασεν αυτοι· καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ ; 26 [ποιο]

εἱσήλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ .Αβιάθαρ' αρ

χιερέως, καὶ τοὺς ἄρτουε· τι): προθέσεωο ἔιρα·χεν, οἱὶο

πιιίοι·οι επρρὶοπποπιιπππ παταω

ιι νοιοπἱ. οι πωπω· εοι55ιιι·ο τα.

" Βι ποιπο ππιιιι π·ἱπιιππ πονο!

Μπι ἱιπ πιτοι πρωτοι:: πΙἱοοπἰπ

ιΠετιιιπροι νἰπππι παω. οι α

παπι ..πωπω οι πιποε ροή

Βιιπι: εοιὶ νἱππππ πονππι πι

πιποο ποιοι πιιιιἰ Μπα.

"ανω Βι ίο.οιπιπ οει πιοτιιπι

οιιππ ειιοιποια απππὶ›ιιΙαποι ρω·

ειπα. οι. ιΠεοιππΠ οιιιιπ οοοροπιππι

ππαοατοιΠ οι νοΠοπο ερἰοιιο.

Μ πωπω ιιιιιοππ ιΙἱοοὶπιιπι οι.

Βοοιι φαι! ιιποὶιιιπι πωπω. οιιοι1

ποπ Ποοι? " Ει ΜΜΜ. Ναπ

ιππιιππ @Με φαι! (οικω Πα

νω. ιπιιο.πιΙο ποοοιιιιιιιοπι πα

Βιιὶι οι οιιπτἱἰι ἱρεο οι φα ι·πιπι

οο οποπι? 88 αποιποιὶ0 ιπιτοϋι

ι1οππαππ ιΙοἰ απο ΑΜπιἱπιτ Επιπ

οἱρο ιιιιοοι·ιιοιππι οι παπα μπο

ροοὶιἱοπἰο πιαπι1ιιοανιι. ιπι.ιοο

ποπ Ποια ππιιπιὶποιπ·ο πιει οικοπ

απο”. οι. ιΙοι1ἱι οὐ ...ο οιιιπ οο. . _ ι ν - π κ Α ο .- ` υ

- "Μπρος ουκ εξεστιν Φα·χειν ει μή τοις ιερευσιν. και εδωκεν

 

ΜοπιπρΙι. Ποιο. Απ·πι. πιο. ' πι οι.

απορια _|ἱ .πο οι 8_γι·.Ρει. ¦πιιπη›οπιιιτ α.

88. ο οινος Η (οιπ. α.ὐ.)] μπω. ὁ νιος .3.

ΑΦΜ. το!. ιι$ $ντ.Ηο!. Ποια. Δια. (πιο.

Πιο. ν. 87). | οππ. ΒΟ.ΙΠ.. 89. νιιΙς.

ο.#“'·=·ς'.ἰ.!. 8]·π·.Ρει.. Μοιπριπ. Λτιπ.

- ο οινος απολλυται και οι αακοι απο.

θα!. 8]α·ι·.(Ρει.)&ΠοΙ. Μοπηπιι. Οοιἱπ.

(ποια.) ] ιν] απ. Ι.

28. δια των αποριμων] απιο ιν τοις οαββ.

κ

- οι μαθηται αυτου ηρξαντο ΜΜΜ..

88. 69. (Σκια.) ΜΜΜ (Λπ·ππ.) ΑΤΑΒ.

(οιπ. αυτου ποστ. Λπιπ.) ' Σπιρ

Βιιο.νι.8).]οιιι1. “απο (8)ιπ.Ρει.) σαι.

(ΑΜ.) Δια. (νἰι1. Βαφή. 8). ] ποπ

ΙιοΒοπι 1301). 88. οι. ΣΠΠΕ. Ιιω]7”2.ς'.

Μπα”.

25. λιγα ΟΕ. 88. 69. πως. Ισως'. Μοιπριι.

]:ιλιγιν ιζ. ΑΒ.τοΙ. εχι·.ΗοΙ. Μοιπαρα.

ΜΒ. ' ιιπιν Π. α.ε.ο.π.. 8]ιπ·.Ριι. (νία.

· (Βάι.) Μοππρπ. (απολουται ποια". Β. εαυτο οι μαθηται αυτου 9. Α. το!. Μι:Μ..Χἱἰ.8).

Βάι.) ] απολλυται ιο.πιαιπ Β.Πιζυ. ι ΒΥπ.ΒοΙ. Ποια. (οπι. ήρξαντο _|ῖ Β”. - μετ' αυτου] Μι!. ουτις 1). (Μπι.) ]

εκχιιται και οἱ αιτκοι Ι.. ' ὁ οινος και οι ΡΜ.) .μια ήσαν Δ.

αιτκοι απολουνται 1). απατα Ι :ο

οινος ικχιιται (τω. Μπα. ἱ:ι. Η). και οἱ

αοιι·οι απολουνται απο. [Μο. πι. 87). ετ.

ΑΟ. το!. νιι!ις. ι:./.1]".ς'. @απο θοιὶπ.

Ατππ. πιο.. | οι ι.ιιτοιι ροποππι οι νἰπιιιπ

Δ οσππαιιιιτ. 8]π·.Ρει.

- αλλα οινον νων ιις αοκους καινους

βλητιον] οππ. Β. ...Μπι ] Οοπιτπ. Μ$$.

ι νιιιε. ι:.ιχ|ἶς'. πιππ.το!. (πιο. Πιο. πι.88).

ι . - αλλα] αλλ' Δ. Ι. Η'.

- βλητιον] οπππ. Β. ' Οοπιι·ο., το!. Παπά.

και αμφοτιροι αυντήρουνται εως'. ΖΗΝ.

απο. (νἱιπ. Μαιι.. πΧ. 17. οι Ι.ιιο.ν. 87).

88. ιγινιτο] πιω. παλιν 1). πως. α.πι·"·

αν] οποια. Η!. 69.' ποπ ΜΜΜ Μ58.

Ιι.ο.ο$ πιτ. το!.

- αυτον ιν τοις ιταββαοιν διαποριυιοθιιι

ΒΪ). (τοις ιταββ. διαπορ. αυτον Ο).

- (ιδου ποιιιν ΔΟΕ.. τοι. | ιδδοποιιιν 130

Η. Ι οδοιπορουντις 69. "οπι. Ι). (και.

Γ.ιπ'.ἰ.] Οοπιι·ιι, το!. νπΙἔ. α.ῇ".ς'.Ι. το!.

- τιλλοντις Απο. το!. ] τιλλειν 1). Μια.

Απππ. (Μα. Μιιιι. πιἱἱ. Ι).

- τους] οιπ. Ι..

-- απ ιἱπ.] απο. οι ππιιπιἰποιιπο ο.ο!”).

Δτππ. πω. οι Μοτο α. (ναι. Μπα. ΜΕ.

1). απο. οι ππιιππιπιιι οοπΓι·ἰοιιπιοε ιππα

ιιιιοιιοιιπι ο". (νἰιΙ. Έ.ιιο. Η. Ι).

24.. και οἱ] οἱ δι Ι). νι.ιΙε. ιι.υ.ι:.ο. .

- αυτοι] οππ. 1). ί.

- ·ιτοιουο·ιν] πιω. οι μαθηται σου 1). Ι.

69. Μ. ...ι.αλω··-ι-ωι-=-)ιι. $υπ·.Βἱοπ. ι

Ποιο. πια.. (και. Μιιιι.πιἱἰ.2). ' Οοπιπι.

ΑΒ.ιοΕ. 88.τοΙ. πως. ο. 8]·τπ.Ρει.8ι

Πο!. Μοπηπιι. Λππππ.

- τοις οαββ.] τππι·ποππ. ιν π. Ε. το!. ]

26. πως ΑΟΙ.Δ. ποΙ. (πιο. Μπα. πιἱἱ. ι).

" οι " α. | οπο. ΒΠ.

- ιιαηλθιν] ηλθιν Β.ΒιΙυ. (απατα. Βια.)

- του θεου] 0ππ. του Ο..

- επι Αβιαθαρ αρχιιριως] οπι. 1). ιι.ο.ο.

[81. ' Οοπιτιπ.. το!. πως. οώς'.

- αρχιερως] ]·ρπαοππ. του ς. ΛΟΛ. Ι.

88. 89. Μοιπριι. | οιπ. Β.Βιιυ.Ι.Βοιικ

Μευνπ·. Ποιο. | ἱιριιος Δ. _|ῖ Ποιο.

- προθιαιως] προαθιοιως Ι).

' - τοις ἰιριυαιν ΜΗ). τοι. ] τους ἱιριις Β.

(τοις ἱιριις Ια). Μάι!. μονοις Δ. 88.

ο.ο.ο.[]..ς'·8·Ι. Μοιπριι.Ή'. Οοιπ. Απο.

Βια. (πιο. Μπα. :οι 4). ] οποιοι. Μ. 09.

| ποπ ΜΜΜ ΛΒΟ. τα νιιιις. αιμα.

8:ιττ.Ρει.8ιΗοΙ. Μοι·πρΙι.Βοιπν.

- .πιο ἰπ Ι) ιοαγιν και ιιῖωκιν τοις μιτ' αυ

του ουιπιν ους ουκ ιΕιοτιν φαγιιν μη τοις

 

Ϊ .
'σας. α.ι.ι.ιμπ·-Μ-ι-ι. Απππ. (Μαι. ι ω.Αποπ.ι. μου. Μι Ι.ιιιι.¦ τοις Β ἱιριυσιν αι.ω.ι.9·.ι. Ατιπ. (να. Πιο.

οι οι). ¦ αυτον τοις ιταββ. παραπο- ¦ οαββ. μια. ιΞιοτιν Λ. ] απιο τι ποιου- ] κι”. ] Οοπιι·π. το!. πιο. π'ο.. τι'.

ριυιοθι Δ. ] ιν τοις ιταββ. παραπορ. ¦ σιν Δ. . . (στα και ιο. κ. τοις ο. αυτ.

αυτον (Ϊ.). 88. Η. οιπ. ιν). ' αυτου Ξ - ιΞιοτιπ·] πιω. αυτοις Η. «τικ-ήτις]ποριυιοθαι ιι· τοις οαββ. 69. ¦ αυτον Ο0πιτπ. το!. νους. ο.ιἰπ'.9".ἰ. ' -

οΠ`ιιπαοιππ οι. ¦ Η. οπιππ πωπω. 'Μπαμ'
. π

παραπτορ. ιν τοις οαββ. Η. ¦ :παρω 25. και μ] ταου!. αυτος €. ΛΔ.τι:Ι. ο.ο. ι ' ~ . ~ .
ποριυιοθαι αυτον ιν τοις ααββ. €. Λ Ι 87τ.Βο1. ¦ από. αποκριθιις 1). ο. (γω. ι ΒίἑοὶπΕι ιι. Φ οι. ι 2... ω"0"πωωω"ω Μ |

. απίοπ·ι. Ο!. ' 22. ιιονιιππι οι. ' ιΠτι.ιπηιοι. Ο!.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

Ρα -. οι.

Α _ Ιονιου.

_ ατα.Μ. και.

Ί

3

Π Ϊ

· α

η.) :3 11 Βάψιμο-8. Ε'

·· 1.... 6: ι8-ο8.
δ ° 3. αίροντις προς

αυτ. τταραλυτ.

4. κροοινιγκαι

α οιιι. ο...

η 1 οι μια)

- το1. 1 (στο. οι.)

ξ.

οι Ι.ιιο.ν.14).

ϊ
φ το!.

3

1.

-τ

Βια.
1

 

 

Ατιιι. (ν1‹1. Μπα. να. 3. οι. Ειτε. ιι. 13).1

.. 31. και λιγα] λεγων 113.

- αυτοι] στα. 1. ι.. ε)ιτ.Ρ81. (οι. Μια.

__ 43. στο. απ. 31 αι. “τι της..)

. έ και 111] ΐοι1ι1.ιιττοντος αυτου 9. Α0.

το!. να... τα 8ντ.11‹:1. σου.. Λτιτι.

- απο. 1 στο. ΒΒΒ. 159. Φιλώτα. δια.

. ΑΙΜ. Μοτιη›1ι. 1 (ιιι1ι1. οι Ντι" Αττιι.)

- "τους ΒΕ. 33. 1 τιυθιως €. Αο1).

·. - απηλθιν αν” αυτου η λιττρα Β131.το1.

:μια διαιτα. Μοαιρ1ι.318. Αται. 1 η

- λιτρα αιτηλθιν απ' αυτου Ο. Μοιιιρ1ι.

Ψ.8ι.8ι:1ιιν. Οοι.1ι. (νιι1. μια. τ. 13.) 1

. ανηλθ. η λ. απ' αυτ. ΑΚ. 8)ιτ.11:1. 1

απηλθ. ἡ λ. αυτ. Δ. [απο]

'- - ικαθαριοθη] ·θιρ- ΑΟ1.Δ11. 1 Οοτιιτιι,

› το!. (οι αφτο το Μι οι1ι.1.)

43. ιυθυς Β1)1.. 33. 1 ξιυθιως €. Οτο!.

· 1(ροει αυτον ΑΚ. Διοτι.) οτα. 8)'1'.1,31.

.Δ.).1ι.) "ιιι1ι1. και Δ.

44.μηι1ιν 13.0. 1.

Ατοι. ' οτα. ΑΠΙΛ. 33. 69. Μα. @τα

Ρα.. Μοττιρ1ι. .Δ·:ι1ι. στο. 111ιι.ιι.ι·ι11.4.

- αλλα Λο1)ΒΔΕΟΚΠ. 1 :ολλ' 'Ξ. Βι.

- οιαυτον ιἶιιξον] Με” οιαυτον Ι).

- τιμ ὶιριι] τιμ αρχιιριι 33. 119. Κως.

_#".(_ο1).Ι. 1 Οοτιιτιι. το!. Μα. το!.

τ |

σαμενοΞ αὐτῷ. *ευθυο|| εξεβαλεν αυτόν, 4] καὶ λέγει

αυτοι,` ορο, μηδενὶ [μηδεν] εἶπηι·· ζαλλα|| ἱΪπαγε

σεαυτον δεῖξον τῷ ἱερεῖ. καὶ προσἔνεγκε περὶ τοῦ

καθαρισμου σου α προσέταξεν *Μωυση9||, εὶτ μαρτύ

ριον αὐτοῖτ. 46 6 δε ἐξελθιὶ.ιν η|ρξατο κηρύσσειν πολλα

καὶ διαιρημίἑειν του λόγου. ιδστε μηκέτι αυτον δύ··

`|| Μ Ο

νασθαι Φανεροἶτ εἰς πόλιν εὶσελθεῖν· =οὶλλα ε το °ιἔπ”|
Ο | | ο

ερημοιι· τοποιι· ην, καὶ η|ρχοντο προς αυτον *παν

τοθενΙ|.

91Καὶ =ιεὶσελθιὶιν παλιαΙ εἰς 8Καιραρναουμ|| δι.

ημερῶν, +ηκούσθη ὅτι 8ἐν οἴκιτρ|| ἐστιν· 2καὶ Κεν·

θιἔιοτ] συνήχθησαν πολλοί, ιδστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ

τα προς την θύραν, καὶ ἐλαλει αὐτοῖς του λόγου.

οι. -καὶ ἔρχονται προς αυτον θΦέροντει` παραλυτικον||

|τ Ι

αιρομενον υπο τεσσαρων. 4 καὶ μη δυνάμενοι προσ
Ι ι τι τ

ε·ν·νισαι αυττρ δια του ὅχλον, απεστέγασαν την

44. ιτιρι] Μαρ 33.

- ο Δω!). 1,01. 1 καθως 0.. 23:83. (οι. ·

Βου. ν. 14). | καθ' ο 33.

- 111ιιιυοης Β1)ΔΚν. Ποια..) | “και”

9. Α1). το1. Δια.

- αυτοις] αυτιμ κι. οι νιι.1.

45. πολλα ΑΙΚ). το1. | σαι. .1). μια.

- αυτον] οτα. Ι).

·- φανιρως ιις πολιν πωλουν ΑΒι. το!.

Δια. Ευα!. (Μια. το1.) 8_γτ.11ι:1. Ποιο.

Λτιιι.1 φαν. ιιοιλθ. ιις πολ. 1). νιι18.6'Ι.

Β_γτ.1.›ια.. 1 ιις πολ. φαν. ιιοιλθ. οι. 33.

απ'.

- ια' ιρημ. ΒΒΔ. | :ιν ιρημ. €. Α(31).

το!. (ΜΙ. Ι.ιιο.ν. 16).

- ην ΑΟ1).το1. ποιοι. ας". τι:1. (11 οειο"

Λικ. ο.ι||!".ο'.Ι.) 1 οιτι. Β. υ.ε. (στα. οι

και ιοο. ι...)

- παντοθιν ΛΒ(.π)Ι.Δ. 1. 33. Κ1118. 1
Ι :·ιτανταχοθιν ετ. 69. το.

1. ιιοιλθων ·ιταλιν Β.1.ιιι.υστ.1. 33.

α.(ο). Μοαιρ1ι. Λτττι. υΒι1ι. 1 ιιαηλθιν

παλιν ΛΒ.Βι|μ.Βο|ι.0Δ. 1. 63. ΕΚΕΙ

ον. ο. Βιιτ.11ι:1. (1οι1ι.(νἱι1. 111. 1). ιιοηλ

θιν ο 1ηιτους παλιν ΕΟΓ. δ)'ι°..Ριιι. 1

Σπαλιν ιιο·ηλθιν €. νιι1;;. [ΜΑΚ-[μι

υ'·'· ¦ στα. πολιν 8. ο.

- Καιραρναουμ ΒΒΔ. 33. Ισα". Μοαιρ1ι.

1 :1ία·ιι·ιρνοουμ €. Α1). 63. το!.

- ηκουοθη] ΐρτιιοαι. και 9. Λ(.ἶ1). 1.31. !

1
1

Μοαιρ1ι.

- αλλο ΛΟΒΔΜ. 1 Σαλλ' ς. Βι1.. το1.

το1. 8)·τ.Ηο1. Ποιο.

1

να”. υ.κ.ς'. 8_γττ.Βιι..3.:11ι:1. Ποια! οτα.

ΒΙ.. 33. α.ι·φ Μοττιρ1ι. Απο. 0133.]

τυπου οἱ ευιιἰαι αυτι ἱ11ιιττι. .1 οι

ι1ιι:α οι. ναι. τιοαιιτιι ι11:ιοτιο.

..το Μάο οιιοτιι1ο ιο ρωταω

ιο.οοτι.1οιιιιιι. οι ο11”ιιτ τυο οιιιιιτι

απο... :οτι οιιιιο ρτο.οοοριτ.

Μοοοι, 1τι ι.οοιιιτιοτιιιιαι 1111.ι.

'5 ("'ι'°·) Αι ἱ11ο πατατα:: οοοριι

ιιτο.οι.1ιαιτο οι ι11τ1”ιιιιιιιτο οποιο

τιιιττι. ο... οι 1ιι.ττι αοτι ροοκοι αιο

τι11οιιαι οι οινιαιιοιτι ιτιιτο1το ικά

απο τα ι1οιοτιιιι 1οοιι οιιιο. οι.

ι:οιινοιιιουιιιιι ιιι1 οιιιιι ιιιιι11οιιο.

' θα '0 Ετ. ἱιοτιιτιι ἰτιιτιινἰι:

Οορ1ιοττιουιιι μια Φωτ 1 οι

ιιιιι11ιιιττι οι". ιιιιοι1 ιιι ι1οιιιο οο

ιοι. οι οοτινοτιοτιιτιι τιιιι1ι1. ατι οι.

τιοτι ι:ο.ρετοι τιοαιιο ιιι1 1ιιιιυιιιτι.

οι 1οιιτιο1ιιιιιιτ οι: ιτοτ1ιιιαι. :1 Ε:

νοτιοτιιτιι Ματια:: οι1 οιιττι μοτο

1ι·ι1οιιαι οτα ιι οιιιιιιιιοτ μαται

1ιτιαιτ. · Ετ. απο τιοτι Ρυακια

ο111ιττο οιιτιι 1111 'που απου.. ται

ι1υ.ιιοτιιιιι ιοοιιιαι ιι1ιι οτι". οι

 

1. ιν οικου Β1)1”.. 33. σου..) Μοαιρ1ι.1

Σας οικον 9. Α0. το!. 9'. (ι1οττι1 ο).

3. και ευθιως] στα. ιυθιως Β.Βι:|ι.Βιι·.1ι.

33. να!. 6.!. 8)·τ.1'ει. Μοιτιμ1ι. Ατττι.

ν1:ὶι1ι. 1 οοιιιτιι. Λου. το1. Μαιου.

δια-.1101. Οοι1ι.

·- πολλοι] οποιοι. οχλοι 1.

- την θυραν] τη θυρο ΙΒΝ..

- αυτοις τον λογον Α1$1:. το!. νους. ο.

εφη'. το!. 1 προς αυτους λογον 1). ο.

3. προς αυτον οιροντις παραλυτικον ο·

.1). 1. 69. Ο. Παει. α.ο.(ο).(ε).(|)Γ.

8τττ.Ρει.δι1:Ιο1. Απο. 1 οιροντις προς

αυτον παραλυτικον 131.. 33. τινι. ο' 1.

(Μοαιρ1ι.)1 : προς αυτον ·ιταραλυτ. οι·

ροντις €. Α()'. το!. Ποια. .1·)ι1ι.

- υπο] απο 1.. | "τι Δ. (οσα. αιρ. υπο

που. υ.ι:).1 ιιι.1ι1. ια Μοτο Μοτιιτι1ι. .21Ξι1ι.

4.. προοιγγιοαι Λο!). 1.το1. ο.(υ).ι:.αη].

οι". 5),τ.1)ο1.. Ποια. Λται. 1 προοινιγκαι

ΒΕ.. (-γκιιν 33). νους. _/ῖ 5)·τ.11ο1.

Μπαμ”. ν1ἰι1ι.

- αυτοι ΑΒΒ. το1. να... το1. 1 οττι. ΒΚ..

(Μια.) Ατττι.ΜΒΒ. 1 ιιιιιο τρια". (αφ.

εοτ.) 10.

- δια τον οχλον 21130. το1. ο. 1 απο του

οχλου 1). Υιος. Ευα. το1. "ιιι1ι1. ιι:

ι:οαι.1ι:τιια1 1ιι ιοοιιιιτι Βι·τ.1)ει.

-- αττιατηαοαν] αττιοταηαν Δ.

 

45. ιτιι.τοιι·ο ιιι ‹:1να..·ιιιιαι οι. 1 1οο1κ οακοι. οι.

3. τα οιιιιι ιυτοτ.ιιοκ οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Η. 5.

Α Β Ο Β.

Ι. Δ.

1. 88. 89.

Ματια"

5 τι

5. και ίδιυν

σ·τέγην ὅπου τἶν, 9καὶ ἐξορύξαντειι χαλῶιτιν τὸν

= τ υ :ιν ν ο ι | 5 ι `

κραβαττον , οπου ο παραλυτικοιι κατεκειτο. ιδων

9 Β 9 Η ` Α Α .

δε ο Ιηιτουτ την πίστιν αυτων λέγει τω παραλυτικω.

Ι Ι!| οΤεκνον, Μιράντα ξσου αι αμαρτία". 6ι)ιταν δέ

.. | ο .ι κ κ |

τινα· των γραμματεων εκει καθημενοι και διαλογιζο·

4

μενοι έν ταῖι· καρδίαιι· αυτων. 7 Τί οδτοι οἰἔτωο λαλεί;

, λ

Η!

11Σοὶ λέγω. *έγειρε". *

ροτοι'ιιοἰοιιιοο οιιιιιιιιἱιοτιιιιτ ἔτι;

ιιιιτιιιιι ἱιι οοο ιιιιιιιιγτιοιιο ιικο

Μι. 5 Οιιιιι νιιιιοτοτ ιιιιτοιιι Ιο

ιιιιε ιὶιὶοιιι ιΠιιι·ιιιιι. οιι. ιιιιι·ιιιυ

τιοο. ΠΠ. ιιιιιιιττιιιιιιιτ τιιιι ιιοο

απο. 6 Βι·ιιιιτ ιιιιτοιιι ΗΜ: ιμα

ιιιιιιι οι: και”. οοιιοιιτοι οι οσοι.

τιι.ιιτοο ἱιι οοτιιιιιιιε ιιιιιε. ”' δω

Μο οιι: Ιοιμιἱιιιι? ιιιιικιιιιοιιιιιτ:

ιιιιιιι ροιοιι ιιιιιιιττοι·ο ροοοιιτιι

ιιἱοἰ οιιιιιε δικιο? ' Ωω ιιιιτιιιι

ωραιο “τα” "απο του ιμιἱιι.

ειο οιιο·ιται·οιιτ ιιιτοι· το. ιΠοιτ ΗΜ.

Ωω απο οοι:ἰτιιτἱιι ἱιι οοι·ιιιιιιιιι

νοει.ι·ιε? 9 @πω υπ πωπω,

ιιἱοοιιο ιιιιτο.!γιἱτο. Πιιιιιττιιιιτιιι·

“οι μοοιιιιιιι. ιιιι ιΠοοι·ο. Βιιι·οο

οτ τοΠο ατιιιιιιιτιιιιι τιιιιιιι οι ιιιιι

ιιιιιιι? '" [Η ιιιιτοιιι Βοιωτια ιμιιιι

ιιιιτοατιιτοιιι και." “Και ιιι.ιιιιιιιιιι

ἱιι τοττιι ιιιιιιιττοιιιιι μοοοιιτια ..ιι

ιιιιι·ιιιγτἰοιι. " 'ΗΜ Μου. Βιιι·οο

το!ιο Βιιιιιιιττιιιιι τιιιιιιι οι ι·ιιιιο

Τ. τι ΛΟΒ. τοι. ' ότι Β. -

-· ούτος ουτως] @τη οιΪιτος .τα Η. (οπι.

ουτως $γι.Ροτ.)

- βλαιτιρι".ιιι Β.Βο|ι.ΒΙο.ΒΙ.. (μια.)

Μοπιιιιι.Μ8. ¦ Σβλαοιρημιας τ. ΔΟ.

το!. ο. 8γτι·.Ρετ.8ιΗοΙ. Μοιιιριι.οι1. σου.

Αι·ιιι. Δια. (ιιιι!.Ι.ιιο. ιι·.2Ι). | βλα

οοιημας Δοτ.

-· αμαρτιας] ρτιιαιτι. τας Β'.

- τις] οπι. Βστ.

8. ιυθυι; ΒΒ. 88. (Σιυθιιυς 9. Α0. τοι.)

νιι|ε. ιών. 8γι·.Ηοι. Μοι·ιηιιι. Οοτιι.|

οπι. Β. α.!ι.ο.π..ρ'. Βγι.Ροι. Δι·ιιι. του..

- ο Ιυαους] οποιο κ.

- αυτου] οπι. Β. οικιακά”. Μοιιηιιι.)ιν.

ισα"... το!. ναι. Αν. 8]'Π'.ΡΗ.&

Πο!. Μοπιιιιι.8οιιιτ. Ποιο. Ατιιι. απο.

(“ οιιἱτἱτιι καποιο" 9').

- ουτως ΛΟΒ. το!. νιιιΕ. 11ο". ει".

(Βοτ.)8ιΠοι. Μοιιηιιι. Οοτιι. Δι·ιιι. του..

] οπι. Β. α.ο.ο.ο.ΙΡ.9'. " που. αυτοι Λο

Δ. 88. 89. ιιιιικιιουντ. δ)·ι·.ΗοΙ.

Ωω. ¦ Οοιιτιιι. Β.ιΒΙ.. Ι. Ο. μια. αυτ.

Ρετ. Μοιιιριι. Απο. άτα.

-· ὶαυτοις] αυτοις Ι..

- λιγα Β.Ι.Μυ Ι.. 88. του. οφ ' :εστιν

9. Α(:Β. το!. α.υ.ο.π'.9'. (νἱιὶ. Μπιτ.

ἱιι. 4. οι. Ι.ιιο. ιι. 22).

-- αυτοις] οπι. Βου... Γ. | σπιτια. το!.

- ταυτα] οπι. 1..

9. τιμ παραλυτικιρ] οπι. 88. α.ο.

- αιριινται Β.Βι|_υ. να. α.ο.ο./ὶο'. @τα

Ρετ.διΗι:ι. (ἄστυ. ] τιιοιωνται 9. ΛΟΒ.

το!. ο. (Μοιιιριι.? Απο. @αυτι-ιο.)

Βια. ἱιι Γε. 6009. (νἱιΙ. Πιο. τ. 28). |

αιρεονται 69.

7. οτι οντος

τβλαο·Φιμ.ιεϊ·||

5- Ο

52 εκ ο

8. οτι [ουτως

- .[αιἄτοἱ]" ια

λογ.

δ Ι κ οι 9

ιαιτ υμ.ων;

9. σοι αἱ αρ. λυτικῷ, 3,Α |

|

πατει ;

ΙΟ. ιιιριέναι ιιμαρτ.

ι. τ. γῆς
να

τῷ παραλυτικω,

Φιενται

θα ι ο ο ιν ι τ υ

ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο
ο θ κ οι ` σκ Α ι 2 ΙΙ τ ι κ

αν ρωπου επι τυο γητ αιριεναι αμαρτιατ. λεγει

άρον τον

τι. δύναται αφιέναι αμαρτίοιτ, εἰ μὴ

θεοι· ° 8 6 καὶ 8εὐθιὶι·||
.9

επιγνουκ ὁ Ίησοῦκ ...3
| Β Α Η Ρ, , Β Ο Αι

πνευματι αυτου οτι ουτωο διαλογιζονται εν εαυτοιο,

8 | Κ .ι Α Ι κι Ι ι Α

λεγει αυτοιο, Τι ταυτα διαλογιζεσθε εν ταιι· καρ

τί έστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παρα·

=σου|| αἱ α.ιιαρτίαι, εἰπεῖν.
ΡΒ ν ν κ 9 2 κ τ τ υ `

γειρου , [και] αρον τον κραβαττον σου , και περι

..τα τοῦ

Η

4. αν] Μι!. ο Μιτου; ΒΔ. σαιτ.) 8.”.

Ρετ. Οοτιι. Λι·ιιι. αΒτιι.| Οοιιττιι. ΑΒο.

το!. του. ο. εγτ.ΗοΙ. Μοιιιιιιι.

- ιξορυξαντις ΑΒ(). το!. νιιι8. ὅτι'.

Πο!. Μοιιιριι. Απο. | οπι. Β. (Βου.)

8)ιτ.Βοτ. και.

- κραβαττον ΛΟΒΪ.Δ. Ι. 88. 69. ΕΠΙ!

ΜΙΒ'. ¦ :κραββατον ιῖ. Β.ιν.ι. Ι κρα

βατον κ.

- όπου (απτο ὁ παραλ.) ΒΒΪ.. α.9'. ι

:το αδ Θ. ΔΟ. το!. (Βου.) διττ.Βετ.8ι

τω. Μοιιηιιι. Ποιο. Δι·ιιι. πιο.. | ιο'

ου 88. 69. | το' ο Γ. μια. ην οτ κατα

κανενος (ματ ὁ παρ.) Β. 9.'.

5. ιδιου δι ΑΒ. Ι. το!. (βαττ.) 8:ιτι·.Ρετ.&

Πα. (3019. ΑΜ. | και ιδιου Β(][.. 88_

69. ο. Μοιιηιιι. απο. (και. Μιιττ.ιιι.2

οι Πιο. ν. 20).

- τικνον] ρι·ιιοι·ιι. θαροιι ο.

- αφιινται Β. 88. ΥΜΕ. α.ο.ο.ρ'. @τα

Ρα.αΗοι. 00τιι. | ζαριιυνται Ξ'. ΛΟΒ.

το!. ο! αποτομα? Αι·ιιι. αΒιιι.ιιι. και.)

νιιι.Ι.ιιο. ιι.98.ι αοιονται Δ. ¦ αιρεονται

ο. 69.

- σου αι άμαρτιαι ΒΒοτ.Ι.Δ. Η. 88. 99.

Ο. ' σοι οι αμαρτιαι ο". Δια. ιών-ι

'Σοοι .ιι άμαρτιαι σου 9. Αο..τοΙ.

νιιΙ8.Ι.'Ι. Μου. 8ττι·.Ρει.8ιΗοΙ.

(Μοιιιριι.) Διιιι. ΣΕΦ. (να. Πιτ. ιι.

877€. (για. Ι.ιιο. τ. 90). Ι σου οι αραρτ.

σου ΔΡ. (ιιμαρτυριαι Α.).

6. αυτων] .οι λιγοντις Β. (ΣΔΠ.)

(Μοιιιιιιι.ΜΒΒ.) και. ι οοιιτιιι.ΛΒο. ιοΙ.

πια! το!. (ιιιιιι.οο.Ηιοιιιοοοιο αυτια.)

9. (ιγειρι αρον τον κραβαττον σου και

υπαγι τις τον οικον σου. η ιιιτειν. αφαι

ιυνται σοι αι ιιμαρτιαι Β).

- σου αι αραρτιαι ΒΕ. Η. 88. 99. ΒΡΩ

ιικιιυν. ] :σοι οι ο... €. ΛΟΒΔΓ.ι.

νν. οι. νὶιι. Επι. ιιι1'ο. (για. [και. ν. 98).

μια σου α.ο(οιιι. οοι).ι:./ῖ 8_ντι.Γιτ.8:

Πο!. ΜΜΜ.. (3οτιι. Λτιιι. ΑΜΠ. (ιδή.

Σιων.) | (Ματια. νιιιι;. ο. Βια. ἱιι Ρε.

-· ιγειρου ΒΕ. ] ιγιιρι ΔΟΕ. Ι. 88. 69.

ΕΕοιικ(.ιωιιενιι. Ι ::ιγιιραι κτ. οιι.

- και αρον Α Πο. το!. το... α.ιΙ.ι)'·ω· κι”.

Πο!. Ποτ”. ...ιΒιιι. [|ι.ο.ο]. ' οπι. και Ο

Β(ΐι·.Ι.. Ι. 88. Ποιοι. Για. [Ι. 8”.

Ρετ. Μοιιηι|ι.)ν.οτ Βου". Λτιιι.

- αρον τον κραβ. σου ΜΜΜ.. Ι. 69.

ΚΜ. να. ιι.|.9'·")·Ι. Ειι.ι. ἱιι Ρο. [

1:αρον σου τ. κρ. (3. Δ. 88. ατα. ]

ιιιιι. ιι.ι:.ο. (οι ιιιιιιιιιιιι οι τοΠο ιιτιιιιιιιιιιιιιι

τιιιιιιι οι "πιο ἱιι ιΙοιιιιιιιι 92). "κραβατ

του Μο ιιτ ἱιι νοι·.4, και ιιΙοιιι Μι· Μι

Ι›οιιτ ΡΙΟ'. | κραβατον..Β.. Ι :φαβ

βατον τε'. Β.ι.

- περιιτατιι ΑΙΚ). το!. του. ατυχία'.

8]ιιτ.Βοτ.8:Πο!. Μοιιηιιι. .τα ' υιταγι

Β(ιιιιιιι·ο)Ι.Δ. ιι])”*.9=. Ποτιι.(ιιτ κια.)

Αιιιι. (ι·ἱιΙ. τοι'. Η). Η ..οι ως τον οικον

5. οιιιιι :ιιιιοπι ι·ιι.Η<ιιοι κι. Ι πιο Δι". ' ιι

ροοοιιιιι τιι:ι οι. ι 8. ιιιιτιι κο Η. | 9. ιιιιτι:°

τοΝο ιι. ' Ν. ιμ.ιιιι Μαιο ιιυιιιιιιιο ΜΒΜ. μπου

τ.ττοιιι οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

μ. “ι·ιτροαθιν
'Σε . πάντων

Δ.. Ουδέπ. αυτ.

* ι ι ιι ` οι 0 ` ο #

κραβαττου σου, και υπαγε εκ του οικου σου.
9 | ο λ || οκ

ηγερθη, °καὶ ευθυο ἄρα;` του *κράβαττου|| ἐξηλθευ
,, .

ἐυαυτίου πάντων, ωστε ἐξίιττασθαι πάυται· καὶ δοξά- ε"""'""ε"Μ 'ΜΜΜ " ΜΜ

Η! . .
καὶ, οι ιιοπιιιια ιιιιιπι. Η Βι ιιιιιιαι

Με ιιιτιο:ιιι ειιιιιιιιο ι;ι·οοοιιο

απο οοιιαπι οιιπιιοιιο, Μ. οι

τἰῆοατοοι Μαιο. Μαιου: :μια

ζειυ του θεου, λέγονται· ὅτι =οί;τοκ ουδέποτε,| 3ιεἴ- Μαιου” οι ΜΜΜ

δαμευ||.

10 ` ο οι 8 Ι ` Κ Ι `

αι εξηλ ευ παλιυ παρα την θαλαο·σ·αυ, και

.- · ' ιν ` |

παο ο οχλοι~ ηρ_χετο προι· αυτου, καὶ ἐδίδαιτκευ αυ- ...Παω Μι ...Μ 0. (Μα...

'3 σου Βι ομονοια αει ται·

ειιι οι! παπι. οιιιιιἱιοαο "Μια

_3-· 9' κα

β
- Ρ ΗΒΗ): ο-ι;3.

ε. Μι. 6ια7-8α  

-.
α

4-

ιαμαλία.:

"ο

κ

το”.

14' καὶ παράγων εἶδεν Λευὶυ του τοῦ .Αλφαίου 00'. ΗΕΜ"η"ωω"ΜΜπ

Ιονιο Α¦ριιοι οοαοιιιοπι οι! Μο

καθήμευου ἐπὶ το τελώυιου, καὶ λέγει αυτο-ι, ,Ακο- ΜΜ· οι ο" Μ· ΜΜΜ Μι

- β

Η. και ὶγἐνιτο

- ἡκολούθηααν

-|6. οι γρ. καὶ οἱ Φα

ριααῖοι ῖιῖοντις γραμματεῖ9 8

λούθει μοι. καὶ οὶυαστιὶι· ήκολούθησευ αυτου.
11 15 κ ` γ ι ιι ι ο οι ι ο ` ι

αι γινεται [ευ πρ] κατακεισθαι αυτου ευ
·- , σκ οι

το οὶκια αυτου, καὶ πολλοὶ τελωυαι καὶ άμαρτιολοὶ "...οι ριιωἱοιιιιἱ οι ροι:οαιοτιιο
| Α ' να ια - οι

συνανεκειυτο πρ Ιηιτου καὶ πιο μαθηταιο αυτου·

τ ` ι ` οι ι ιι ι ··

ησ·αυ γαρ πολλοι, και ηκολουθουν αυτοι

ΑΒν || λ ο· 3 8 οι `

ηιτθιευ μετα των αμαρτιολωυ και τελωυιυν

Βι “παει” κοοιιιιιιι οιι ειπα.

“αν” Ετ Μαιου απ σου

ιιοοιιιιιοοιοι ια ιιοπιο Μια!.

καιω! ιΠεοιιιποοοιιιιι απο Μια

οι ιὶἱιοἰραΠε ανια; :ποια οιιιια
` Ο ' ·

και οι πιο!" τυποι ιοοιιουιιαιιιτ μπα.

'6 Βι απανω οι Βιιιιι·ιιαοι νι
.- ι ΙΙ ' κα ι Ι 0 οι .

που Φαριο·αιωυ· και ιδοντεο ' ΟΤΙ. Μαιου οιιιο. πιο.ιιιιιιοοτοι απο

ἔλεγον
ροοι:οιοτιοιια οι ρυοΠοοιιιι

 

σου Β(ουρι·ο). 88. α!”'. Απο. (τω.

κι. Η).

10. ιχη Β.

- ιπι της γης αφιιναι αμαρτιας οΒΒΔ.

88. ΗΜ. μια. 8)·ι·.Ρει. Μι:αιριι. Οοια.

. Απο. (οπο "τι τ. γ. ι). ¦ αφιιναι αιιαρτ.

ιπι τ. γης Β. Μιλ. ¦ Σαοιιναι ιπι τ. γ.

ξ αμαρτ.9.Δ.1.89.ΒΡΟΚ8ί.ινΓ.$γτ.Ποι.

Η. ιγιιρι ΛΒ.Βο|ι.(ὶΒ. Η. 83. 69. ΒΡΩ

ΗΜονυ.ι :ιγιιραι 9. ΒΔυ.ι ιγιιρον

- Χ. "μια και 9. ΑΔ. Ι. το!. σου'.

Β_γτ.Πι:Ι. (σαι.) και. | στα. ΒοΒοτ.

Β. 88. Γ. νιι!8. ...Μαιο-ναι. 8)·ι.Βιι..

ΜΜΜ. Απο.

- κραβαττον Μ88. Ι :κραββατον 9.

?Β.ι.

Η. ιιγιρθη και ιυθυς Β(Ο.)Β. 88. (-θιιιις

Ο). Μοαιριι.Μ8. Απο. ' ιυθιιιις ηγιρθη

και Β. (νιι!ι;.) (α).(/).ιι'.ἰ. Μι:ιιιρ|ι.

Βάια'. | ζηγιρθη ιυθιιιις και 9. ΔΩΡΑ.

Ι.τοΙ. $ιττ.Βιι.διΠοι. Οοι.ιι. πιο. ' στα.

ιυθ. ααα!...

- κραβαττον] νἱιΙ. νοτ. Η. ' που. αυτου

1.. 88. Η. ο. 8_γι·.Ριι. Μοπιριι. που'

(Μαιο. Μ85. (Ειπα.) 8ι·ι·.ΠοΙ. (Μιλ.

- ιναντιον ΛΟΒΔ. Ι. το!. ' ενωπιον 88.

| ιιιπροαθιν ΒΒ.

-- παντος] -τη· Δ.

- λιγοντας ΛΟΒΔ. Ι. 33. τοι. (Πτι.)

Μαιου. το!. Ι στο. Β. ι. ι και λιγιιν Β. .

- ουτως ουδιποτι ΒΒΒ. (ολο. Λου. |Σουδιποτι ούτως 9. Α0. τοι. νιιι€. '

α.ο./'.ΙΡ. ΜΜΜ. | [5)·ι·.Ρει. Μοαιριι.

που]

Η. ιιδαμιν οΒ.| Σιιδομιν 9. ΔΒΔ."υμιν 69.

Η!. παλιν] 0811. Βοτ.

ΜΜΜ. ο Μπους ου.

- παρα] ιπι 89..

- ο οχλ.] στα. 6 Β..

Η. και παραγων] παραγ. δι ο!). Μισο.

ο Μιτου;; ΕΟΠΕ (που 88).

- Λιυιν Ο. Ι. το!. (-ιιν Β.Βιιυ.ΒΒ.Μ).

Λικ. (Λιυι ΑΔ. 83. κτ. Πιο.

οι.) 8)·τι·.Ριιι.8ιΗι:Ι. Μοαιριι. (Μιλ.

Απο. πιο. ' Ιακιιιβον Β. 69. αο.ο.ι.

Ρο'. Έστω οι καὶ ὁ Λιβής τιλιίινης

ακολουθἡαας το? Ίηιτου· άλλ' οιῖτι γι

τοῦ αριθμοῦ τῶν αποστόλων αυτου ῆν,

ιἰ μή κατά τινα τιἴιν αντιγράφων του

κατά Μάρκον ιἰιαγγιλίου. (νία. ιι Η”.

Μπι). Οποιοι”

- ηκολουθηοιν] -θιι Ο.. Ι. | 00112”. Δ

Βιι(ΡΒ. το!.

15. γινιται ΒΒ. 88. ¦ :ιγινιτο 9. Δ(:Β.

1... το!. νν. οι οι. (για. Μπι. οι. 10).

[1.. α.!.]

- ιν τιρ κατακιισθαι αυτον Λο. Ι. το!.

νιιιε. [αλαλ το!. ¦ κατακιιοθαι αυτ.

(στα. ιν τιμ) Β..Βιιιι.Βιι:.Β. 83. 69.¦ιν τῳ

Μοαιριι. Με. ι

και·ακλιθηναι αυτον Δ. [ κατακιιιιινων

αυτων Β. α.ο.ο.ι!-'.

- ιν το] ..οι Μου οι".

- και πολλοι] στα. και Β. Ι. ΙΑΝ.. 87,'.

Ρετ. ' Οοιιιιιι, το!.

- και αμαρτωλοι] στα. Εγτ.ΗοΙ.ἰιορτ.

Λτι:ιι.Βιιο. μου. ιλθοντις ΔΟ.. (νία.

Ναι. αν. 10)! σαι. Βι(ΡΒΒ. το!. να”.

- πολλοι και] πολλοι οἱ και Β. ναι! ο):

#'.9'^~ (Απο.) “πιιιΙιἰ φα" ο.: @οι

Ι5.ηκολουθουν ΒΒΔ. νιιΙε. π.·ω·ο··8·|

1ηκολουθηοαν 9. ΜΗ). Ι. Ήλιο'.

α.ο.ι:.ι.β 5)·ττ.Γιιι.8ι!·Ιοι. το!. οι ναι.

18. και οι] σαι. . Δ. Μοαιριι. ' οἱ]

οιιι. Β. 83. Χ .

- των φαριοαιιιιν ΒΒΔ. 88. ο. Μοτο”.

Με' : και οἱ ψαριααιοι 9. Α0!). (1.888.)

8)·τι·.1'ει.8ιΗοι. Μοαιριι.Ψ.8ι8. Οοιιι.

Απο. και. (οι. Μιιιι. οι. 11. οι μια

Υ. 80). `

- ι'καί' ιδιωτη;ΜΒΑ 88. Μοαιριι.

2Ει.1ι. | και ιιδαν Β. ο. Εισαι] ¦ ιδιου·

τις 9. ΑΟ. και. (Μαι.) $ντι·.Ρει.8ιΠοΙ.

(Μια. Απο. (οι. Μαι. οι. Η).

- οτι ηαθιιν ΒΒ. ναι. ι:.(17".9'). 8”.

ΙΜ!. πιο. | οτι ιιτθιιι Β.Βιιυ. 88. να.

8γι·.Βιιι. [?Μοιι·ιρο. Αι·ι·ιι.] ¦ :αυτον

ιοθιοντα 9. ΟΛ. τοι. ι.ιώ (Μια. [ο. ιι.Ι.]

(αυτον Με. οι ιοθιοντα ιιιιιο ιλιγον

Δ).

- αμαρτιιιλοιν και τιλιιινων Η. Β.Βιιυ.

(ΒΧ... (88). Δια. α.ο.ι·.βλ.ο'. Μοαιριι.

Με. ΣΕΦ. (αιιαρ. κ. των τιλ. Β. 88).'

Στιλιιινων και αιιαρτ. 9. Λ(:Β". κι.

νιιΙ8.()Ι._|ῖ_ῇ". 83ιι·ι·.Ροι.8ιΗοΙ. Μοαιριι.

Έν.διδ. (Μια. Απο. ' και αμαρ

τωλων] οπο. 69. Βι·ι·.Ηἱοτ.

- ιλιγου] 'πικαπ. και Β.

  

12. "απο οιιττοκιι.ΠΙο οι. οι. Ι Μ: ποιου-Μακ

Οι. 1 14. Μια οι. ' 10. Μειωσα απο μου.

Με οι ροοοοιοι·ιουο Οι.





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Π. Π.

Α Β Ο 1).

Ι. Δ.

1. 33. 63.

ΜΒΝΕ

16. [και πίνει]Ε

τοἶι` μ.αθηταῖι` αὐτου,

τῶν τελωνῶν| ἔσθἰει και. πίνει; και. ακουσα;` ο

,νησάκι λέγει αὐτῶι, ού χρείαν ἔχουσιν οι ισχύ

ι Α ι Ο ι Α .ν 8 η

οντα· ιατρου, αλλ οι κακιιιι` εχοντει·. ουκ ηλθον κα

σε

Η"

λειται δικαίου” αλλα α.μ.αρτωλού9].

- Η Μπιι. 9: ι8-απ.

Μι. 5 : 83-88.

18. [μαθηται] τ.

Φαρ.

νηο·τεύουσιν ;

νανται οἱ υιοι τοῦ νυμφῶνοι ἐν ο]

αὐτῶν ἐστιν νηστεύειν; οσον χρόνον ξεχουσ·ιν τον

νυμΦίον μ.ετ, αὐτῶν”. ου δύνανται νηστεύειν· 20 ἐλεύ·

σο`νται δε ήμεραι ὅταν απιζρἔῇ|ἀπ' αὐτῶι: ὁ'|νυἔιξ›ίο›ε,

και τοτε νηο·τευο·ουσιν εν εκειν·), η) ημερα

δει; επίβλημα μάκουι· @πάφου *επιράπτει|| επι31. ιδιίκκους

12 18 Η και ι]σαν οἱ μαθηται ,Ιωάννου και οι 2Φα

ριο·αίοι|| νηστεύοντεε·· και ἔρχονται και λέγουσιν
ο Α ` | ε ` Ο κ ` ο Ο `||

αυτοι, Δια τι οι μαθηται Ιωαννου και οι μαθηται

Α | ε π

των Φαρισαίων νησ·τευουσιν, οι δε σοι. μαθηται. ου

19 και. εἶπεν αὐτοῖι· ὁ Ίησ·οϋι·, Μι) δύ
·

'Η ` επ ε ε Α `

Οτι μετα των °αμαρτιολων και

| ι

ο νυμ.Φιοι· μετ

. `

πιανω (Ιἱει:ἱρπΠε είπε, @απο

κ ι:πιπ ρπΜιοππιε οι ροι:ι:πιοπιιπι

πιπππποπι οι πια πιπειιιι"

καιει? Γ' (πω ΗΜ ππιΠιο

Ιωπε ιιιι ΠΙΝ.. Χοπ ποι:οπεο Με.

Μπι επιιι ιπι:ιιιι:πιπ εει! ιιπι Μακ

ιιπι›οπιι ποπ επιτπ "επι "απο

Μετα: πιο μοι:οπιοπ:ι.

" Βιετππι πιεοιππ!ι ΙοΙιπππἱε

οι Πιπι·ἱεπιπ ὶεἰππππιπει οι νε.

Μπι: οι πωπω Με. Ωππτε απο.

μπι Ιοιπιππιε οι ?ππκιεπεοι·πιπ

ιοιππππι. ιπἰ ππιοιπ σπα..."

ποπ ιεἱιιπππι? "' Ει πἱι Με

Ιοεπε. Νπιπαπιπ ροεεππι ΜΗ

ππριιππιπι ηππιππιπ εποπεπι

οπιπ “Πε ειιι ιοιππαι·ε? Ωιιιιπιο

ιοιπροι·ο |ιππιεπι πωπω' προη

επιπ. ποπ ροεεππι πωπω'.

'0 νεπ·ιοπι πικαπ Μαι οιιπι ππ

Γοτειι.π· πο είε ιιροπεπε, οι ιπι·ιο

ἰοιπππι›ππι ὶπ πω πιο. Η Νοπιο

πεεπιπεπιπιπ ρπππι Με. πι

συ επι: νοεπιπεπι.ο παπι: π11οιιπιπ

 

Ι6. οτι ΒΕ. 33. ] ιτι" οτι 9. Α0. κι. ] δια

τι 1). Η". (πα. Μπιι.ἰ:ι.Ι 1, οι Ι.πο.ν.30).

- των ιὶμαρτωλων και των τελωνων Β.

Βι:Ιι.1). α. 2331. (των πιο αμαρτ. οπι. Β.

Βια.) ¦ :των τελ. και αμαρτ. ζ. ΑΟ.

το!. τν. μια. Μπα. πε. 11, οι Σπα. τ. 30).

"των τελ. απανω Π.

- ιαθιει και πινει ΑΦΙΣΑ. Ι. 33.101. Ντιπ.

οφ ΒΥπ·.Ρει.8ιΗοΙ. (Μεπιριι.) (Ξοιιι.

Ατιπ.Μ88. (ΣΕΠ.) ' οπι. και πινει 131).

ποιά". (νἱι!. Μπιι. ίιι. ΙΙ). Ι ισθιειτε

και πινειτε Ο. 37τ.Ηἱει·. Ατιπ.20ιι.

μια Ι.πο.ν.30). "ειτθιει αιιιε μετα Β.

Βάι. ειιθιει και πινει πιο μετα Μειπριι.

εαθιει ππιε μετα οι και πινει πα ιι... νετ.

Βάι. "Μάο ειτθ. και πιν. ρτπεπι. ὁ δι

δασκαλος υμων Ο. πω.. πα ππ. Με.

Ειπιιοπι ΕΔ. 69. νωε.κπι.9ι.ι. Μιππριι.

οι!. απο” πιιι.εἰειετ "οι" σπιτι ρπι›Π

οιιπἰε. ετα. ο. επι: οι πω ιππαιειει·

ποιοι· επιπ ρπι:ιΙἱοιιπἱε Μεπιριι.Μ8. (πιω.

Μπακ). ] ποπ πανε" ΑΒ!). 1.33.

"3. α.ο.ε.ῇ-'. 5_γπ·.Ρει.8ιΠι:Ι.

Η. αυτοις] οπι. Ι). Ι. α.ο.ι:.π".ο'. ¦ Οσπ

ιτα, το!. ΥΜΕ. ε;|9,. Η πιω. οτι Β.Βιιυ.

Δ. | Οοππ·π, το!.

- αν] αλλα πανι.

- ουκ ΑΒεΙ). το!. α.ο.ε.ύ".9'. 8ντι·.Ριιι.

8ιΠοΙ. Μεπιριι.ΗΒ. Οοι.ιι. Αππ. (ΣΦ.)

Ιου γαρ οι. νιιι€. σπιτια. Μειπριι.εα.

- αλλα] αλλ” Η.

-- πι! Επ.] ]·παι!.εις μετανοιαν 2. Ο. Ηπα.

(ιπππ.ι·ει:.) 33. 69. τει. ...Μπακ ' οπι. Α

ΒΒΕΔ. Ι.. Κ. νιιΙα. Ιι.ε./ῖΓ.υ'.ἰ.Ι. 8ντι·.

Ρει.8ιΒ‹:!. Μια”. πω.. Λεια. απ..

18. οἱ φαριιταιοι ΔΙΚΗ). 69. ΚΜ. νι.ιιε.

ο.ι:.ε.|ῖρ.ο'.ἰ. διπ.Ηι:Ι.(ικι.) Μεπιρπ.

00ιι:ι. ΑΜ. [ :οι των φαριιταιων ιἔ.

ΕΔ. 1. 33. ασια. 8]ππ.Ρει.8ιΗοΙ.(πιε.)

@Οι (νει. Μίκα., οι Επι. ν.33).

- και οι .μαθηται" των ιραριααιων Βο.

Ι.. 33. ε. 8)·ι·.Ηι:!.ιπ8. απ. ' και οι

των φαριααιων π. ΟΙ). το!. Ύπιε. (ο).

Μπακ 87ττ.Ρει.8ιΗι:Ι.(ικι.) Μεπιριι.

Βάι'. (νἱιὶ. Ειπαν. 33). ' οπι. Α. | οπι.

οι Δ. ¦ οι ριιιιι·ποποι α!Γ.92. Μειπρὶι.

Ψ. (.Έοιιι. Λεω. (πο. ππιο).

- σοι μαθηται Αθ!). το!. ] οπι. μαθηται

Β. (πιά. Σπα. ν. 33). ] μαθηται σου Ε.. ]

σου μαθηται Δ.

19. ὁ Ιηαους] οπι. Β. πι.

- οσον χρονον....ου ουν. νηατευειν Λ

Β(:.τεΙ. νπ1ι.;. πό·..93. 8_γι·.Ηι:Ι. Μοιπρπ.

Λεια. | οπι. ΒΕ. 1. 33. α.6.ε.ϋ..9'.ι.

8ιπ.Ρει. πω.. (ι·ιι1.Μπιι. πωσ οι.1.πο.

ν. 34). .

- εχουαιν τον νυμφιον μετ' αυτων Βο

(1.). Μοιπρπ.)ν. (μεθμ ὶαυτων Ια.

μεθ' αυτ. Β.Βι:|ι.)| :μια ὶαυτων εχουσι

τον νυμοιον €. ΑΛΛΗ. ινωε.)Πτ·.

β. 8)·ι·.Ηο!. Μωρι.εα". Παπ. Λεω.

30.απαι.ιθυ] αρθπ Ο. 69. (Μειπρ!1. πι

τω.)

- νηατευαουσιν .ιΒιι:1ν1.. τει. ' νη

ο·τευουσιν Η.. Ι". Ευ. ] -σωοιν Β..

- εκεινο τι) ήμερα @ΕΒΕΑ Ι. 33. 69.

Κ. Απ. 1731.!. Β)·ιτ.Ρει.8ι:Ηο!. @οπι.

ΑΜ. ΣΕΦ. ] 1εκειναις ταις ·ήμεραις 9.

Β. ι·οΙ. νιιιΕ.ΟΙ. α.ο.ι.·.ε./. Μεπιριι. πιο.

Σπα. τ.35).

2!. ουδεις] ·'·ρεπειπ. και π. ΒΡεΠΠνιΓ.

απ.. ] από. οι 1083!. α.ι:.(9'). 8)·ι·.Ηι:Ι.

Με. (πιω. Μπα. πι. 16). ] κι! παπα" ΑΒ

ΘΕΑ. 1. 33. 69. Ιί8. νιιΙι:. Ιι.ε.Εἰ. 37".

Ρει. 3:Ηι:Ι.(ιιιι.) Μοιπριι. (Μάι. Λεω.

- επιβαλημα Η..

- ιδακους Βια. το!. ¦ βακκους πιο. 33.

63. Ε(.;ΗΜΓ.

- αγναφου Απών. το!. ] -φους .ΕΑΒ

να.

- επιραπτει ΜΧΔ. 1. 63. ΒΡΟΠν.|

Σεπιρραπτει π. 13ο. 33ε. το!. ] επι

ουνραπτει 1).

- επι] οιπ. 63.

- ιματιον παλαιον ΙΜΣ”. 33. ' “μα

τιῳ παλαιιμ π. ΔΔ.το!. (νἰι1. Μπα.

3. 16).

- μη] μηγε Δ. 33. (?Κ. εἱΙ.Τι·ε. οι 'Η.

? Μ...).

- αιρει το πληρωμα αυτον ΟΕ. το!. 5".

Ρ". (Λι-πι.) /Βιιι. ¦ αιριι το πληρωμα

1). 89. ΠΛΗ..) (Μπιπριι.) | αιρει το πλ.

αφ' εαυτον Β. ' αιρει το πλ. απ' αυτου

| Ι... Ι. πω.. ' αιρει απ' αυτ. το πλ. ΔΔ.

33. Κ. Ι. ΜΜΜ. (αρει

-· το καινον] το κοινον Η. μια. απο

1). 69. νπια. α.Ιι.εώ 5)πτ.Ρει.8ιΠι:Ι.

Αππ. [ο]

- και χειρον οχιαμα γινεται] οπι. Ι..

2 22. μη ΑΜΠ. τοι. | μηγε (31.31.77:

- παλαιους] πιω. επι! ιπ πονοε α.& ι:.

- πηξει ΒΟΠΕ. 33. νπΙι.ς. Μπι'. ]

Σβησιτει π. ΑΔ. το!. Μάι'. 8)·ι·.ΠοΙ.

 

ΙΤ. :πωπω (Η. '20. πι “Με πωπω οι.
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ΙΙ. 26. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

Υπ”. α. 6. ο. ο.

9ττκ. Ρ. Ε.

Σπιτιου.

πιο. Δ.τττι. πιο.

- 99. [ικχειται]. και

οι ιιιτκοι απο

  

λοιῖνται°

?997. "βία". τα: τ-8.ἶ
Κτ_ πιο. 6:τ-5. β

- 7 Ή Β

98. ιιδοποιειν

91Βιιιτι. οι :6.

96. [τοῦ] ιιρχ.

- τους ιερεις

ο ο Ι ! ι τ

°ιματιον παλαιοί· ει δε μή, αίρει το πλήρωμα
9 Α ` ` στο Α Α

[αυτου] το καινον του παλαιου, καὶ χειρον σχίσμα
τ 22 ` ε ι κ το | ι › `

γινεται. και ουδεις βαλλει οινον νεον εις ασκουτ
| λ Ι 0 ρ ι

παλαιους· ει δε μη, $ρήξει|| ὁ οἰνοιΛ τσοκ ασκούτ,

` . β 9 Ι '

και ο οίνος °οιπολλυται καὶ οἱ. ιιισκοί·|| [αλλα. οινον

| ι λ

νεον εις οισκουτ καινοιὶκ βλητέον.]
1828"Καὶ εένετο.Η ΣαΏ ` , Α |

γ υτον εν τοικ σαββασιν

Ι || λ το ε

διαπορευεσθαι || οιοι των σπορίμων, καὶ ῖοι μοιθηταὶ

στα Α |

αυτου ηρξαντο οδον ποιειν τιλλοντεο του;` σταχυατ.

2.!. κ κ το ε- ε

και οι Φαρισαιοι ἔλεγον αυτοι, “Με τί ποιουσιν"
Η | - Α

τοιο σαββασιν ο ουκ ἔ εστιν ; 20 καὶ' 8λέγει|| αὐτοιο,

0,8, , ν ο ι ο ι * ε τι ετ τ

υ εποτε ανεγνωτε τι εποιησεν Δαυειδ , οτε χρειαν

8 τ σε! #

εσχεν καὶ επείνασεν αυτοι· καὶ οι μετ' αυτου ; 26 [ποιο]

εισηλθεν εις του οίκου τοῦ θεοῦ ἐπὶ ,Αβιιἱθαρι αρ·

| ` στο

χιερεωτ, καὶ τουι` ιιίρτουι· τηκ προθέσεωτ ἔιραγεν, οἱὶτ

9 Η

απαιτει εορριοτποπιοπι πατατα

ιι νεται. οι. τπιιιοτ εοιεεοτιι ιιι.

,1 Ετ ποτπο τπιιιιι κιποπι πονο!

1οπι ιιι οπου τιποτα: π1ιοαοιπ

ι1ιετοιπροι τιποτα πια”. οι τι

ποιο ιι6”οπι1ιιοι· οι οιτοε οστι

ι›οπιι οοο ιιἰποτιι τιονιιτπ ιιι

οικω ιιονοε αυτή απο.

21("ι °·λ Κι ίιιι:ιοιτι επι πατατα

σπιτι επιιιιιιι.ιε οπιιιο1ιιτοι για

απο.. οι. .πωπω ειπε οοιιρει·οτιτ

τιτο.οι;τοι1ι οι νοιιιιτο εριιιαα.

" Βιιιιτικιιοι ιιιιι.οπι ιιιοοιιιιπι οι.

Ειπε ποιο ίοι:ιοπι οποιοι. ιιοοιι

ποπ Ποιο? τι Ει οποιο. Κοτο

ιιιιιιτπ καποια ποιο Τιποτα. Πτι

πο. ιιοιι.πι1ο τιι:οοιιιιιιιοτπ πα

Βιιιι οι. οεοτιιι ποιο οι ιιοι ειιττι

οο παπι? αλ ιιοοιποιΙο ιπιτοιιτ.

ι.1οτποπι .οι του Λι›ιιιιιιπτ ρτιπ

οι” οιιι:ετι1οιοπι οι ριιποει ιικο

ροειιιοπιε πιοπι1οαο.νιι. ποσο

ποπ Ποιο. τποπιιοι:ιο·ο πιει κοιτα·

ι1οιιιιιιε. οι απο απ. ιιοι ι:οπι ω

  

ε- ι λ τι ο 4- Χ

ουκ εξεστιν ιραγειν Η 'ΝΝΔ' ιερευσιν, και ἔδωκεν

______________/

Μοαιριι. (1οιιι. Απο. πιο.. ι πι ιιι

ποιου.: Ά το: οι εγι·.Ρει.ιτοτπροπτοτ α.

99. ο οινος οι (οτπ. ιι.υ.)] μια. ο νεος εἴ.

ΑΦΜ. το!. εφ διττ.Ηι:ι. (Μια. απο (οι.

Ειτε. τ. 87). ι οτπ. 130.111.. 69. νοια.

ι:,πι·'·ς'.ι.Ι. 8ττ·.Ρει. Μετπιιιι. Δτιπ.

_ ο οινος απολλυται και οι αιτκοι Β.Βιι:.

1'.οο.τι.8).ιιιι1ι1. διοτι” (8)·τ.Ρει..) Ποιο.

(Απο.) απο (πο. 1:.οι:.νι. 8). ' ποπ

1ιιιιιοπι 1301.. 88. 69. νοια. ο!!".ς'.

Μεαιιι1ι.

95. λεγει ΟΙ.. 88. 69. τοις. !ι$ς'. Μει·πιι1ι.

"ελεγα π. Δ13.το1. Ματια!. Μοοιρ1ι.

ΜΒ. ι ειπεν 11. ιι.ι·.ε=2)"'. διττ.Ριπ. (οι.

0. ιιι.'ογιι.ιτιι.)ωω. Μεπιιιιι. απο.

(2118.) | εν] οτπ. 1.

28. δια. των αποριμων] ποιο εν τοις ιταββ.

Κ

- οι μαθηται αυτον ηρ.ιζαντο Βο(1))1..

88. 69. σπιτι.) Μεπιτιιι. (ΑΜ.) πιο.

(οιπ. αυτου 1)οτ. Απο.) | Σπρ

. (Βάι.) Μετπριι. (απολουται οποιοι Β. ξαντο οι μαθηται αυτου ετ. Α. το!. Μιιιι.ιιιι.8).

Βάι.) ¦ απολλυται ιιιπιοτπ Β.ΒιΙυ. ι εγτ.Βι:1. οοο.. (οτπ. ηρΞαντο 1: @τα - μετ' αυτου] πιω. οντει: 1)- (ΕΜ) ι

εκχειται και οι αιτκοι Β. ' ο οινος και οι Ρετ.) ..ιιι. ηιταν Δ.

αιτκοι απολουνται Β. αιωνα. Ι ιιι

οινος εκχειται (οι. Μπιτ. ιτε. 17). και οι

αακοι απολουνται απο. Βου. ν. 87). €.

ΔΟ. το!. νο18. ι:$17".9'. 8)·τ·.Ηει. Ποια.

Διοτι. ΑΜ. 1 οι παοκ οετεοπι οινιτιιιιιι

- 66'οπι1ιιοτ. 8_γτ.Ριτ..

- αλλα οινον νεον εις αιτκους καινους

βλητεον] οτπ. 1). απο”. ι Οοπιττι. 1658.

Δ. 1 Υιος. ε.ε)ῖς'. ττ. το!. (οι. 1.οι:. ν.88).

ι _ ·-· αλλα] αλλ' Δ. 1. Η'.

- βλητεον] οτπ. Β. ' Οοπττο.. τι:1. η ιιι1ι1.

και αμφοτεροι συντηρουνται εώς'. απο.

ιιι.α. (οι. Μπιτ.. ικ. 17. οι 1.οι:.ιτ. 87).

28. εγενετο] πιω. παλιν 1). νοια. απλα·

@τη ρτιιετπ. ιιι. 69.' ποπ οποιοι: Μ85.

ο.ι.·.ε$ τν. το!. γ

- αυτον εν τοις ιταββαιτιν διαπορευεαθαι ι

131). (τοις ααββ. διαπορ. αυτον Ο).

ι

ι

26. πως ΔΟΙ..Δ. το. (οι. Μπιτ.. :ιιι. 4).

" οτ. " α. ' στο. 131).

- εισηλθεν] ηλθεν απο). (Οοπιτιι. ΒΙο.)

- του θεου] οτπ. του Ο..

- επι Δβιαθαρ αρχιερειος] οπ°ι. 1). α.ο...

[Η. ι Οοτιιτιι. το. νους. ικα.

-· αρχιερως] τρι·ιιοτπ. του 9. ΔΟΔ. 1.

88. 69. Μοτπριι. | οιπ. Β.Βιιυ.1.Β(ΗΠί

ΜεΙΝτ·. @στα ι ιερειος Δ. _|: Ποια.

- προθεαειος] προοθεοει.ις 1).

-- τοις ιερευοιν Α(:1). το!. 1 τους ιερεις Β.

(τοις ιεριις Ια). μια. μονοις Δ. 88.

6.ι:.ε,[$'.ρωι. Μοιπιιιι.)ΐ. (Μπι. Απο.

Επι. (και. Μπιτ.. :ιιι. 4). ι ιιττιοπι. ιιι. 69.

ι ποπ 1ιιιιιοπτ. ΑΙΚ). τα νοια. α.ιμ.ἰ.

8γττ.Ρει.8ιΗι:ι. Μοτπριι.8ι:1ιιν.

- τα: ιπ 1) εφαγεν και εδωκεν τοις μετ' αυ

του ουιτιν ους ουκ ιετιιττιν ιραγειν μη τοις

- οδον ποιειν ΛΟΙ..τοι. | ιιι)οποιειν 130.

Η. Ι ιιιδοιπορουντες 69. "οιπ. Ι). 6.ι·.ε.

Γατιά] (Ξωτικα. το!. νοιι;. α.#".ρ'.Ι. το.

-- τιλλοντες ΔΒο.το1.ι τιλλειν Β. ΠΜ.

Ατιπ. (οι. Μπα. :ιιι. 1).

- τους] οτπ. Β.

-- πο ιιιι.] πιω. οι. τπτιπι1οειιτο σεβ".

Απο. ιιι1ι.1. οι Μοτο α. (υιό. Μαιο.. το

1). παο. οι τπο.πιιιοε ι:οπίτιεο.πιοε αιτιο

ι1οοπιιιιπι 97. (πο. Σπα. τι. 1).

94. και οι] οι δε ο. νιιι€. αίματα:

- αυτοι] οτπ. 1). ι.

- ποιουοιν] πιω. οι μαθηται σου 1). 1.

69. Μ. α.ο.(ι·)=/!1·.·(οΜ·)ι.Ι. 8ττ.Πιοτ.

απο. πιο.. (για. Μο". απο). ' οιιπιτιι..

λαοι.. 88. το. νοκ; ε. 8)'Π'.Ρ61..&

πιο. Μοτπιιιι. Δτ·τπ.

- τοις οαββ.] *πατατα εν 9. 1.. το. 1

 

νι118. ιι.ο.ιτ.ι.../!'·2·ρι·2·ι. Ατττι. (Μια. οτπ. ΔΒο1)Δ. 1. 69. ΚΜ. μια' τοις ! ιερευιτιν α.ο.(ι:).ε.ο'.ι. Ατττι. (ναι. ΙΑΝ.

019· Η) Ι αυτον τοις ιταββ. παραπο- ιταββ. μια εξεατιν Α. ' απτο τι ποιου
οι). 1 Οοιιιτιι. το!. νους. πιο'. τν.

ρευειτθε Δ. | εν τοις “πιο παραπορ. στν Δ. . . (οτπ. και ει). ιι. τοις ο. αυτ. 17,.)

αυτον (1.). 88. (Ι. οιπ. εν). ' αυτου

πορευιοθαι ει· τοις ιταιὅβ. 69. ι αυτον

ι - ε!”.ιστιν] πιο. αυτοις 1). α.ιι.ι:!”*.ο'.ι(1οπιττι. το!. τοις. ι·.0)".ρ".ἰ.  

91. τυπικο οι. | 'Η. ποτοττι οι. ιι1ιτοπιμοι. Ο!.

παραπορ. εν τοις ιταββ. Η. ¦ :παρτυ ' 95. και 19] "Μιλ αυτος €. ΛΔ.τει. ι:.ε. 9991199191' “- ι 23- Μπι 0091199. "Φωτ

πορευιοθαι αυτον εν τοις ιταββ. €~ Δ ι 8ττ.Βι:ι. | ιιι1ι1. αποκριθΝ6 1). ο. (οι. Ναού". οι.

1

ι
ὶ οι. ι ρτοι.ττοι:1ι οι. ι το. ιοιτοιαιοι ι.ιοτιιιιιιι οι. ι

ε ι 129





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Η. 97.

1. ο ο 11 1111.ῖ

1. ο.

11111110.

ΜΒΜ.

111111. Ζ'

11 11 111111.. Πιο-14.

111.11. 6:1:1-11.

9. παρετηρουντο

` .- 1 1 τ τ @7 κ ν 1 .- `

και τοις συν αυτου ουσιν; και ελεγεν αυτων, Το

| λ λ ν ο | Ο κ|| : Ο

σαββατον δια του ανθρωπου εγενετο, και ουχ ο

ν 1 κ ε 28 ο 1 1 1 1

ανθρωποι· δια το σαββατον. ωστε κυριοι· εστιν ο

.Η Α |

υἱοκ του οἱνθρώπου καὶ του σαββατου.
η 1 λ

14 1 Ι,Καὶ εἱσηλθεν πάλιν ειι· [την] συναγωγήν, καὶ

Α ο λ να 2

[1]ν] εκει ἄνθρωπος εξηραμ.μ.ένην ἔχουν την χειρα, καὶ

παρετήρουν αυτον εἰ τοῖς σαββασιν θεραπεύσει αυ

τον. ἱ'να *κατηγορήσουσιν" αὐτοῦ. 3καὶ λέγει τοι

ο1νθ ώπω τοἱ1 `ν εἴ α ἔ οντι ξ αν|| "Β ει ε|| εἱτμε” .4111 κο 11Α οι. τΑρ|

το μεσον. και λεγει αυτων, Εξεστιν τοπ σαβ
να Α ` Α

βασιν αγαθοποιησαι 1) κακοποιησαι, ψυχην σαι·

λ 9 Α 0 ` 1 Ι ;) `

σαι η αποκτειναι; οι δε εσιωττων. και περιβλε·

Ι 1 λ ο ο 4.» Ι 9 1 1

119 ψαμενοτ αυτο” μετ οργητ, συλλυπουμενοτ επ
η πιο 9 .ο Α 9 |

η) ·ιτωρώσει τη: καρδίας αυτων, λέγει τω ανθρωποι,
111· ΩΈκτεινον τὴν χεῖροἱ [σου]9 καὶ εξέτεινεν, καὶ

:1 Σοἱπεκατεστάθη" ή χεὶρ αυτοί”. 6καὶ εξελθόντετ

οἱ Φαρισαῖοι 1ευθυι·'| ...το τῶν 'Ηρωδιανῶν συμ

απο” 1- (1111) 1111 1110116111 .1.

8111111ι1111π1 ονομα 11ο1111πε111

1111:111π1 αει. οι ποπ 11ο1πο Ρωμαι

ει11.111ιι11ι1πι 2. 11:1111ιο 11ο1111π111

αει 11111111 11οιπ1π111 111111111 “11101111

1 111 1π1το111. 11οτ111π σπαει).

1:11111. οι ατο: 1111 1101110 11ι111ο11ο

πιοπ111π ο1·11111ιπ: αει 011801°ν1111οπε

ο111π 11 ε111ι1111111 1111111101.. 111 1111

1:1ιιο1τοπι 11111111. 11 111 1111 110

1π1π1 11111›οπ11 ιπ11π111π 1111111111]

81111111 1π 1πο1111ιιπ. ^ 111 111ο11

1111. 1.1ο01 1119111161 1›οπο (Μοτο

1111 11111111? 11111111ι11π ι1ι111·ι11π 111.

απο 1111 1101111110? Α1. 1111 απο

1111111. 11 1~11 ο1το111περ11:1οπε εοι

1·11ιπ 1111. 1:0πιτ111111.1ιε 1111101· 01111

ο11ι11ο 1111111: 1:οτι1111. 1111:11 11ο.

1111111. 1ῦκ1ο111111 πιι1πιιιπ 11111111.

111 ο1ε11:111111. οι 11.11.1111 1111

1ποπ1ιο 1111. “1.191 1·Σκο1ιπιο1

ιιιι1οιπ ειι1.11π1 1111οτ1οι101 011111

1111το1111111111 1:011.11111ιπ1 1111:1ο11ι1111

 

97. και ελεγεν αυτοις ΑΒο. 1111. 171118. _/1

_#1.91. 11111. 1 λεγω δε υμιν 1). α.ο.ο.ο.#'.

9'.1. (ν111. 1111111. Χ11.7).

-, 98. το σαββατον δια..." δια το σαβ

βατον° ωστε] 0111. 11). α.11.ε!`Ι.ἰ. (1111.

1111111. 111. 5). 1 Οοπ1τα. ΑΒ(1. το1. νιι1ε.

1ι./!".1)'·,·1. τε1. £1ιο.1π (:11π.

- εγενετο] εκτιαθη 1. 8ντ.Ρε1.

- και ουχ Β.81(υ.(:"'1.Δ. 88. Μπος.9911. 8νττ.1)ει.(8ι11101.1) 1101111111. 111111.

1.ο111. και 9. Ασ'. 1111. 1.11 δγτ.1101.1·

(1οι11. Απο.

98 ο11 11π.] 111111. 111111. 111.21. α.

1. εις την 1τυναγ. 1101). 1111. (1111. 1111111.

α11. 9 οι 111111. ν1. 6). 1 εις συναγ. Β.Β11υ.

- ην πιο εκει Ο1)1.Δ. 1111. 171118. 11,11·

να. νν. 1111. (ν111. 1.110.) 1 ροκ Α. (111

1111 1111 11111111 11. 111:1:εεε11 1111 ο111π αι). 1

0111. Β.Βο11.

- εξηραμμενην] ξηραν 1). (ν111.Μο.1.1.1111.

10).

9. παρετηρουν που.. 888. 69. 11111.1παρε

τηρουντο Α(1.1)Δ. 1. (ν111. 11111111. 7).

- ει] ο111. 111..

- τοις σαββ.] 11τι1.11111. εν (3191111. 9101111111.

1 (1οπ1.τι1, ΑΒ.1·1.. τε1. 11111.. (10111.

_ θεραπευσει] θεραπευει Δ.

- αυτον 91,] 01ο. 1). 111111. (10111. 211111.

(ν111. 1.110.ν1.7). 1 (1οπ1:τα. 101. (που:

θεραπ. Κ).

- κατηγορηαουαιν 01). 1 1-1τω1τιν π.

ΑΒο. 11111. (111111 88).

-- αυτου] αυτον 1)..

8. ανθρωποι] 111111. 11 1ηαους 1.

-- την χειρα εχοντι ξηραν 11(11). 11. 8".

11111. Μ1:1111111. 211111. (εχον 11.). 1 την

ξηραν χειρι: εχοντι 01.1 1 ξηραν εχοντι

την χειρα 811. 1 εχοντι την χαρα εεε'

ραμμενην 1). (111111.) (-ραμενην 1)" Γε(

111 νετ. 1). 1 :εξηραμμενην εχοντι την

χειρα ετ. Α. το1. 5ντ.Ρει. (50111. (Απο.)

"εχοντι] εχοντα 110.

-- εγειρε ΛΒ.Βι:|ι.(.11)1.Δ. 1. (18. (19. 1111'

(1νω.1111111115ν. 1 τ_εγειραι ετ. 1.11'.

11111111. και στηθι 1). ι:.(ε).(./). (Ατ1π.)

211111. (1111. [πιο. 11. 9).

- εις το μεσον] εν μεσω Π.

4. λεγει] ειπεν 1). α.1ι.ε:.ε.|:91. 1 0111111111.

11188. 111111..

- αυτοις] προς αυτους 11. α.1ι.ο./Επ1.9'.

((10πιτ.1. νους. οι”. 11111111. τι 1. Η.. 1

111111. “81” 111111.. Ωω·

- τοις σαββ.] 11ι·οοιπ. εν Α1). 69. 11.

1111111”. (10111. 1 Οοπι1·11, 13.101.. 101.

1.11".

- αγαθοποιηααι] τι αγαθον ποιηοαι .1).

1ι.ε.91. (Οοπ11·11. 101.)

- 1τωααι] 111111. μαλλον 1).

- αποκτειναι 11111101). 1ε1. 8111111.

111ο1π1111. 31111. (111111 88). 1 απολεοαι

11.5. 1. 191111. 81·τ.1'.11. (101.11. Απο.

(11111. 1.1ιο.ν1.9).

- εοιωπων] ·πηιταν 1.. ας'. ((1οπ11·11.

1111.)

5. πωρωσει] νεκρωοει 1). 1:.1β.ἰ. 1 (1οπ1το,

11188. Βντι·.Ρ11ι.5ι1:1ε1. 1111111191. 001.11.

(“ οι1οο11:11ο" ?1118. α.1ι.ε)ΐς'.1. Απο.

./1Ξ1.11.)

5. λεγει] ελεγιν 1.1. 1 (30111111, 1111. (111111

ο.ι1./1Γ.υ').

- χαρα σου ΛΟ111'1”.Δ. 1(.11ι·). 1111. νν.1

0111. σου 1119118111. (111111 88).

- απεκατε1τταθη Α11.Βο11.191.Δ. 88. 111.=

(.111ΚΜ8ΠνΓ. 1 Σαποκατεοταθιγ 9.

1). 1(ιι1ι:). 1 απεκατε1ττη ()(111. ν111.)]

απεκτανθη (81ο) 69.

- αυτου] 111111. ευθιως Π.1Ρ.(υ'·'·)1.

- 1111 1111.] 11π1111. υγιιις .1. 1) αλλη €.

(311.. 69. Β. το!. (1111. 911111.. 1111.18). 1

111111. .1. 1) αλλη α.υ.ε.ο". 8111111111. (11111.

1.1111. ν1.10). 1 0111. Λ11(3.1)1'Δ. 1.88.

Κ. 171112. απ!. ς'.1. Βγττ.1.1111.1111101.

1101111111. (10111. Α1·π1. ..1101.

6. και εξελθοντες 1111101'. 11111. α.ι:.[Ρ.1.

101. 1 εξελ(1οντες οι 1). ν1118. 11.11!

91.9'

- ευθυς ΒΒΔ. 88. (1ευθιως 13. ΔΡ.

1111.) 111118. (α).(ε):|ζ $νττ.191.(8ι111:1.)

(1101111111.) (10111. (Απο.) 1 οιο. 191..

ο.ι·.1Ρ.91·1·1. 911111. (1111. 1111111. :111.

11).

- ει1111ουν 111.. 69. Μοπη111.8ο111ν. (?$)·ττ.

Ρε1.8:111:1.)11;ιποιουν π. Α1'.το1. νους.

(111111.) λ10ιπρ11.1ν. (10111. Λτ1π.1ιποι

τμταν (1.1. 1 ποιουντες 1)(ἰτ. α. [11.1.

-11111.]

 

1. 1111111111”. 11.οτ1111.1 111 'το. 11. 1 11. 1111:1το11:1οι

.11111111 01.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

8. ακούοαντος

- ὶποιιι

η

η

 

· Η' κ!)

! "Ι.ιι.6 : και). β ρου

(Μια. ιο:ι-.ι).

  

| # ' Ι || ' , Α Ε¦ Ο ` 1

βουλιου °εδιδουυ κατ αυτου, οποια` αυτου απο·

λἔσωσιυ.

15 7 Και ὁ Ίησοῦτ Χμετα τῶυ μαθητῶυ αὐτοῦ άυε

| || ` ` | ` Χ Α , χ

χωρησευ πρι” τηυ θαλασσαυ, και πολυ πληθοι· απο
τι ι Ο ι ι αι ` ι Κ Α τ

τι”` Γαλιλαιαι· °ηκολουθησευ , και απο τιμ· Ιου·

δ υ 8 ` , ` .Ι | ` : ` κ ΦΙδ

αιαι· και απο εροσολυμωυ και απο τιμ· ου·

μαίαο και πέραυ του Ίορδάυου, και'ί περι Τύρου και

Σιδῶυα, πλῆθο9 πολύ, ;οικούουτσε9'| ὅσα ;ποιειἶ'| ι]λθου

προτ αυτου. 9και. εἰπευ τοϋ μαθηταἶι` αυτου Και

πλοιάριου προσκαρτερῇ αὐτῷ δια του ὅχλου, Ϊυα

` θ Ι ' | λλ ` ` '9 |

μη λιβωσιυ αυτου. πο ουι· πιο, σε εραπευσευ,
Ι 0' ι ι ι " οι ι τι ετ

ωστε επιπιπτειυ αυ-Γφ, ιυα αυτου αψωυται, οσοι

11

εἶχου μάστιγα' και τα πυεύματα τα ἀκάθαρτ
ο, , ` : ι Ι |/ 3 2 || ο π

οταυ αυτου εθεωρουυ , προσεπιπτου αυτοι,
` 0 ν || | Η ` Κ; · τ` στο Α

και °εκραζου λε·)κουτα οτι Συ ει ο υιοι` του θεου.

12 Και πολλα έπετίμα αὐτῶι· ἴυα μὴ αυτου Φαια

` 2ποιῶιτιυ||. “Πω οἱυαβαίυει άι το ὅροτ και

Μπιτ” οιιιιι. ιιιιοιιιοιΙο απο

ροι·ι1οιιιιιι.

7 Ε: Και” πιο ιὶὶοι·ἰριιΠε ειιἱε

........ ιιι1 ιιιιιιο. (27· '0 οι ιιιιιΙιιι

ιιιιιιιι ιι θιιΠΙοοιι οι Ιιιιιιιιιιι εο

οιιιιι αει ειπα: Β Μι ΗἰοιοιιοΙτιιιἰο

οι :16 Μαιου." οι. “απο Μιαο

ποπ. οι ι:μιὶ αυτο Τιιιιιιτι οι. Βι

ιΙοιιιιιιι, ωωιιωοο ιιιιιαιιιι. αιι

ιΜιιιοο οικω ααα." νοιιοτιιιιι

:ια οιιιιι. 9 Κι. @οι ι1ἱεοἱριιΙἰε

..οι οι ιιιινἱοιιΙα Βια ιΙοειοινιι·οι

ιιι·οριοι· ιιιιιιιιιιι. ιιο οοιιιριιιιιο

τσιπ ι:ιιιιι: '°ιιιιι|ιοε οιιιιιι απια

Βια. Πα οι Μαιο-ω ιιι οιιιιι οι

ἰΠιιιιι ιιιιιιτοιοιιι: ιμιοι‹ιιιοι αιι

ιιιιιι ιιιιικιιιιιιιι Νικαια. " οι ερι

ιιιιιιι ιιιιιιιιιιι!ι οιιιιι ιΙΙιιιιι να..

Μπιτ. ρι·οοιιΙοοιιιιι. οι. (πιω οι

οΙιιιιιιιιιιιιιι ιΠι:οιιιοι, Η Τα οι

"Και ω. Κι. νο!ιοιιιοιιιοι· οοιι·ι

ιιιιιιαΙιιιιιιι· οιε ιιι: ιιιαιιιίοιιιιιιοιιι

Μαιο. Η (8· '0 Κι ιι.5οοιιι.ιοιιο

 

6. αυτου] αυτου Ε" οι αι.

7. και ο] ι δε Ι). νωε.ει. α.υ.ι·.ι.)ζ μια'.

(00ιπτιι.. ΑΜ. 92).

- ,ατα των μαθητωυ αυτου αυιχωρηιτιυ ι

Β01)Ι.Δ. ι. οι. 89. Μου. “τα 8”. '

Με. Μι:πιριι. Αιιιι. ' ζανιχωρ. ιι. τ_

μαθ. αυτ. :. ΑΓ. το!. ιι.ο.ι$ 8)·ι·.Κι:Ι.

απο. | [απο]

- προς ΑΜΙ.. Ι. 88(ειο). ιοΙ. ¦ ιι; 1)

ΡΗ. ' παρα 69.

- πολυ πληθος] πολυ; οχλος Ι). νιιι€.

(οι απο ιιιιιΠεεοι ιιιι·ὶιιι ιιιιιιιιιιι ιι).

-·· Γαλιλαιας] πιω. και απο Ίιροοολυιιων

68 Με. οι. οιιι. ιιι να. 8.

- ηκολουθηοιυ ΑΒ.Βι[ι|.Βο|ι.ΡΙ.. Ι. Ο·

Κ'ΗΒ. (νιιια. _βυ'·2·) Μοιιιριι.)ν. ¦

. :·θησαν α. Β.Βιι.(0)(Δ). οι”. αι. Ε

Ηικ·υν..ι·. π'. Μοιιιριι.Βοιιιιι. σαι..

(Απο. .ΣΕι.ιι.ιιι τω.) ' οιιι. Ι). α.6.ι.·.ο.

[1. | μου: Ιουιῖαιας αι. νιιια. _|ῖυ'·2·Ι.

Μιιιιιιιιι.ΜΒ. Η μια αυτοι π. Αυ. ιο!.

νιιια. 1.1]'.ιι.. 8ιτι.Ρει.διΠοΙ. Ποιιι.

Απο. τα”. (αυτου Δ). ' οιιι.Βο1.(Π.

α.6.ι:.ι·.#".ι. οι ευρω). Μοιιιιιιι. ¦

- και απο] οι". και 69. ¦ Οια. απο 1).κι". α.(6).ι.·.ιι./.82. Μοιιιριι.)ν.

- και απο της !ουδαιαι;] Ρο" 'Ιιροοολυ

μου Ι.

8. και απο της Ιδουραιας Λ130οωι) ›

το!. | οιιι. Ι. Μ”. Αι·ιιι. | στο. απο

ρ8. πιρι] `]·ιιιιιιιιιι. οι ΛΙ)(ἴτ.Ρ. το!.

πα. αρ'. Βιι.Πι:!. Μοιιιιιιι. (.ὶιιι.ἱι.

ΑΠ". ι οιιι. ΒΟΣΔ. |ι.ο.ιἰ.ι·. . '·2·ιβ.ἰ.

8]·τ.Ι'ει. ΣΕΦ.

- Σιιϊωνιι] Νασαι. οι πιρι 130,. ' ιιι!ι|.

Η. τα π

οι. Ι).

ριι ε.

υιιιιιατα τα ακαθαρτα] στα. τα

69. (ταπ;τιιακάθαρτα οι: Κ).

- ιθεωρουυ ΜΗΝΑ. 68. 69. Ο. ' :ια-ι·

ΔΡ. το!. ι ·ρτι τα.

- προοιπιπτου Λ(Β)οιπ.Δ. 66. 66. Ε'

και Ι. ΦΚΑ!. (προοιπιπταυ Κ.Βι:|ι.)] Σπροσ·

- ακουουτες ΒΔ. Ι. 69. νιιΙα. Ιι.ι:.ιἰ.οώ ιπιπτιυ 9. Ε. το!. (Μαι: Ρ).

Μαιου”. (ὶιιι|ι. ΣΕΦ. | Σαιιουοαυτιι; :. -- αυτου] αυτου Γ.

ΛΟΠΟι.ΓΙ.. 88. ιο!. Βιιι.Ρει.8ιΠοΙ.

Αιιιι. (ιιι ι·οι·.7. ο). ι ιιιιιοιιι. “καιω

Ιιιιιιιιιτ Μαιο" (ο. ι:ιιιιι) υ.ι.·. ιιιι·ι. ιιιοκ

ηλθ. πρ. αυτ. (ηιιι ι·οιιοι·ιιιιι ιιιιι!ιιιιιυιο

ιιιιιιιιιιι ιιιι:ιο!ιιιι ιιι. ι·Μοιιιιιι ι:ιιιιι ο).

- ὑοα ΑΒ.κυβ. το!. 6.ι:.ο.ι. Βιιι·.Ροι.&

Καὶ. Οοιιι. Αιιιι. απο. ' .ι οι). νιιἰιἔ.

α.ιι'.ἰ. ΜοιιιμΙι.

- ποιιι ΒΕ. | 1ιποιιι €. ΑΟΙ)Ρ. το!.

- ηλθου] ηλθαν 1). ' ηλθευ Η.

' 6. ιιπιυ] “που Ε.

- πλοιαριου ΛΟΒΡ. το!. ¦ πλοιαρια Β.

·- προσπαρτιρυ] -ριι Κ. 69.

- :κι ῆιι.] πια!. πολλοι 1.). ιι.ἰ. ¦ 0.66. οι

οχλοι 69.

Η). ιθιραπιυιιιυ] ιθιραπιυιιι Κ. ναι”.

α.υ.ι:.ο.[ ..966 Βιι.Ι.>ει. (Οοιιιιιι. Γ.

Βιι.Ηι:Ι.)

-- αυτιρ] 'παπι. ιν 1). Σεπτ. .

ι - αυτου] αυτοι 60. Γ. ;

ι

ι

Μι. Ι6.

- οι! Πο

ΣΠΠΕ!.

› - ιιψιιιυται ΛΒ.ι(Ο)ΠΓ. τοι. ¦ ιἱπτωντιιι

ΚΙ). ] ιιψουται Η. “οριων Ο).

- ορος]

 

130.. Μοπηιιι.)ν. | σαι. απο της ι - οσοι] ιιι·ιιιιιιι. και Α. 1. Βιι.Γει. Οοιιι.

86. | -. Η. (ραοτιγας και πι·ιυματα ακαθαρτα· _ "Με

._ πιραυ] ριιιοιιι. οι Η». _[ ὁτιιυ σου 1)(ὶι.) ((.ὶοι.Ιι.) .! “Με”. οι

- ικραζον ΑΒΟΠΕΔ. 1. 83. 69. ΕΠΙ".

ι 2ικραζι 9. ΕΜ. το!. (Μαι. Ρ).

-- λιγουτα ΑΒ(Π.Δ. 69". το!. ' λιγουτις

Π. 69”. Κ. Οι. Γ).

- οτι] οιιι. Ι). (Μια.) Βιιι.Ρει. Μι:ιιηιιι.

ΣΕΦ. ' οοιιιιο.. Τα! Βιιι.Πι:Ι. Ποι!ι. Λιιιι.

- ι. ως] 'ποσοι. ο χριστο; Οια. 8".

Και.. (ὁ θεοι; υἱος του θεου 69).

Η. αυτου φαυιρου Β(.Π)Οι.Δ. Ι. 66. 69.

α.ο.(ο).Γ.] φαυιρου αυτον ΑΡΙ.ΒΡΟΠ

ΚΜδυνΓ. (νιιια. ο.ιωῖυ'). νἰι.Ι.Μιιιι.

- ποιωοιυ ΠΙ... 69. Κ. ι Σποιηιιωοιν €,-.

ΑΜΙ'. το!. (τω. Μπι.)

Μι!. ότι ηδιιοαυ αυτου χριοτου

0. α. Μιλ. ιιιιοιιἱιιιιι οι:ιοιιιιιιι

απο Δω'- κοιιιιιιιιιι οιιιιιι ιιιιιι:ι Γ. '

απατα. ΑΒΒΡΙ.. το!. Μια. ι:.2$1]].

τι. το!.

Η. αναβαινιι] αυιβη Ρ. 1.

ΜΗ. ὁ Ιηοους 69.

:ιιιι.οαι | 8. Ει πιο πιω. οι. | 10. Μι.

Ι 131





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΙΙΙ. 14.

ΑΒ 01:10).

11 Δ.

1. 811. 69. αυτον .
ΒΕσωευντ.

15. ὶΞουαἱαν _.

[θερα·κιύειν

τα; νοαους

καὶ]

16. τῷ Σίμ. ονομα

11 ο

Β ἐξουσίανΦ έκβάλλειν τα δαιμόνια·

2 ν ·ι τ τι ν _ 17 ` ν τ κ ..

ονομα τιμ Σιμο)νι Πετρον και 1ακωβον τον του

Ζεβεδαίου και. Ίωάννην τον αδελφον τοῦ Ίακώβου,τ

·προσκαλεϊται ουκ· ·ι7θελεν αυτώ, και ἀττῆλθον τρικ

|

161.1,κ ` › τ δ ιδ Η 'ἱ` ο ο σε

αι εποιησεν ω εκα ινα ωσιν μετ αυτου,

και ινα ἀποστέλλο αὐτοι39 κηρύσσειν 13 και ἔχειν

16 `

κ › | Φ ο ι | 8 τ α

και επεθηκεν αυτοιι· ονοματα Βοανηρ·νεο .

υιοι. βροντή;" 18 και ,Ανδρέαν, και Φίλιπττον, και

Βαρθολομαῖον, και *Μαθθαῖον||, και θωμαν, και

τον τοῦ ,Αλφαίου, και θαδδαιτον, και
` ν τ 09 τ ιι

και 1ουδαν ° 1σκαριωθ ,

ιΙάκωβου

Ι ` * Α

Σιμιονα τον καναναιον

Δ κ τ τ Ι 9 20 κ ν ν τ

οκ και τταρεδωκεν αυτον. Και ερχονται "ο οικον,

σθαι αὐτῶι· 3 μηδε αρτον

οι παρ, αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αυτόν. ἔλεγον γαρ

'Ιεροσολύ
'Ηε.α.ιαια.αοοΤ Ο' 3ξ|

ιιι. ιιιι6εοα.β 0." ε 60”7°

` | ν

6 και ο·υνερχεται τταλιν ο

221·

ιι ιο

.2|| Η

ιν ν 21

φωνήν

ο `

καὶ οἱ γραμματεια οι απο

και επεθηκεν

1.' ` |

οχλοο, ωστε μη δυνα

και ακούσαντε9

ιιι ιιιοιιιοιιι ι·οοιιι·ιι επὶ :ο Παοκ

ι·ο1ιιιι ιρεο. οι ι·οιιοι·ιιιιι ..ο οιιιιι.

Η Πε που οι οειιοιιι ι1ιιο‹1οοἱπι

οιιιτι ΗΜ. οι. ιι: "Παοκ" οοε ιππο

ι1ιι:.ιι·ο ονιιιιαο1ιιιιιι: Η οι .και

11118 ροα:ειιιιοπι οιιι·ιιιιι1ι Μι.

ιιιιιιιιοε οι @ΜΒΜ ι1ιιοιιιοιιιο.

κι αν. οι Ει.1ιιιιιοοιιιι. Βιιιιοιιι ιιο

ιιιιιιι Ρουντ.. " οι. 1ιν:ο1ιιιιιι Ζε

1ιοι1ιιοι οι 1ο1ιιιιιιιοιιι "οποιο

1ιιοο1ιἰ. οι ιιιηιοειιιιι. 01ο ιιιιιιιιιιιι

Βιιοιιοικοε. ηιιοι1ο·ιι. 11111 εοιιι

"ιιι. "1 οι Αιιι1τοιιπι οι απο...

Ιιι1111 οι Βιιτι1ιο1οιιιοιιιιι οι. Μοι

11ιοιιιιι οι '1'1ιοιιιιιιιι οι. 1ιιι:ο1ιιιιιι

Α1ιι1ιοι οι. '1'ιιι1‹1ιιοιιιιι οι ει.

ιιιιιιιοιιι βιιιιιιιιιιιιιιιιι 1" οι 1111111111

Μπιουτ. ιμιἰ οι ιι·ιιι1ἰι1ἰι. "1:11".

3" Η'. "Μ ΒΕ νοιιιιιιιτ. ιιι1 ι1οιιιιιιιι.

οι. οοιινοιιιι Κοινω ιιιι·1›ιι. να

ιι: ιιοιι ροεοοιιι ιιοηιιο ιιιιιιοπι

111ι1.Π0.1110ι1Γ0. "' Ετ ι:ιιπι Μαιο

ειιιιι ιιιιι. οκἱοι·ιιιιι. πακετο απο:

ι1ια:1ιιιιιι σπιτι: ηιιοιιιιιιιι ιιι τι"...

και απο” απ.. Ή 18· '0 Ετ.

απανω ιιιι1 ου 11ιοτοοο1)·ι·ιιιο

Ι

Η

ο ἐστιν

 

18. ηθελεν] ηθελτμτεν 89.

- και αττηλθ.] οἱ δε α·ιτηλθ. (Μ.

- απηλθον] απηλθεν ινα.. 1 ηλθον Ϊ).

μια. Οι. Ρ).

Η.. δωδεκα] Για'. ἱνα οσων Π. των. α.ο.

ἱ.Ι. (που (ο).ο$- 8_γττ.Ρει.&.1·Ιο1. Οοι1ι.

Απο.) "Με, οι ΜΗ. ους και αποστο

λους ωνομααεν 150. (ιι: τω.) 119. 8.".

1:1ο1.αια. Μοιιηι1ι. (Βάι.) (νἱι1.Ι.ιιο. νι.

13). (ινα ωαιν μια αυτου δωδεκα ους

και αποατολους ωνομααεν Δ). | που

Μάικ". ΛΟΙΠΕΣ. ι·ο1. Η". 5)'1'1'.Ρ$1.

δι1:1ι:1.ικι. απο. Απο.

- και ἱνα αποστελλο αυτου κηρυρρειν]

σαι. Μο ο.ο2. Μια 1ιιι1›οιιι ιιι1 ιιιι. και. 15.

α.ι. 1ιο1ιοιιι. ιιιι·οοιιο 1000.

- 1να 21,] στο. Β.

- αποστελλο] αττοατελη 1).!) | -λλει

ΒΕΠΠ'.

- κηρυοαειν] ααα. το ευαγγελιον .1). Δια.

(που νιι18.01.) ι...ω····-9·.ι. (ιιι1 Μ.

νετ. 15 α.ι:.ε.98).

15. εχειν] εδωκεν αυτοις 1). να... αεί

171.911. 21101. (ι·ιι1. Μο". ιι. 1 οι μια.

ιιι. 1). ' Οοιιιτιι.. Με. (α.ο). νν.

-- εξουσιαν] ]·ο.ι1ι1. θερα·ιτευειν τας νο

αονς και τ. Α(:'1)1)(ιιι. ναι. ο 811111..)

το1. Μι. 8)·τι·.Ρε1.8:1·1ο1. (Β1οιιιρ1ι.1118.

απο. πιο.) (ἄστυ. Απο. (νἰι1. Μπιτ.. α. 1

Ιακ:.ἱκ. 1). 1 σαι. ανω. Β1οιιιρ1ι.

(αΕι.1ι. ιιι1 Μι. νετ.)

16. α1ιἰιιἱι..] πιω. και εποιησεν τους δω

δεκα 130.01: ιιἰι1.)Δ. Ξι1ι.νι. (ι·ιι1.ι·οι·.

182

Η). 1 που 1ιο1›οιιτ' Αουντι.. ι·ο1. Ειπε.

8νι·ι·.Μο1. Μοιιιρ1ι. Θοι1ι. Αι·ιιι.

.2Β1:1ι.οι1. ι ΜΗ. πρωτον Σιμωνα 69. (για.

ΜΜΕ.. οι. 2).

16.επιθηκεν] ιοο. αυτοις] ονοματα 1.18.

απο.

- ονομα τιμ Σιμωνι ΒΟΕΔ. ι:.ε. Μοιιιρ1ι.

Ατ111. ¦ :του Σιμωνι ονομα 9. Α(1))Ρ.

τα. (1). οιιι. το». (Μια.) 8)°ττ.Ρετ.δι

Πω. Οοι1ι. [ΑΞι1ι.ιι.1.] 1 στο. ονομα

88. δι|·ΚΜ

- Πετρον] Πετρος Δ. νων. Ικα/ζωο'.

(Οοιιιι·ιι, 11188. α.ο!"'.9=). | Πιτρου

αν..

ΙΤ. 1ακωβον τον] τον 1ακινβον 1) οι παοκ

τον 1οιαννην τον.

- του Ιακωβ” 111)ΡΙ.. 118. το!. | οτα. τον

ΟΔ. 1. 1ἱ8. ' αυτον .1ακωβου ΑΕ.|

αυτου “πιο” 69. Ο(.νία). ο'.

-- ονοματα] ονομα.Β1.10τ. ομάδα..

- Βοανηργες Α11.ΒΙ|μ.01.Δ". 1". 83. 119.

Μ('Π.) 1 Βοανεργης 1). Μοιιηι1ι. 1 :11ο

ανεργες τ. Ε. το!. Μοπηι1ι.)18. Ια".

'Η. 1015. | 11οαναργες Δ".

18. και Ανδρων] οιιι. 92. (“ Ει·ιιιιι οιιιοπι

Μ, Βιιιιοιι οι. Αιιι1ι·οιιο .Ιιιοο1›ιι8 οι. .1ο

1ιοι·ιιιοιι 1)1ιἰ1ἰιιριιε" οτα. “θα

-- Μαθθαιον Με: 1) (οι Β αυτια.) | :Ματ

θαιον €. ΑΟ. ι·ι:1. 1 ΜΗ. τον τελωνην

69 8)·ι·.1·Ιο1.ιιις. (νία. Νο". ::.8).

- Μαθθαιον και Θοιμαν] θοιμ. κ. 111ατθ.

δ8.

'1- και 1ακ. τον του Αλοι. και θαδ.] 0111. 0.

”' 1ιι(-#9.] Με 'οι' ..νι-

Ή κ- :Α.

Φωτ. ν. 01:

18. θαδοαιον ΑΒΕ το!. νιι1α. νικ Ι 'Γαιδ

ιῖαιον Δ.. οφ | '1'αθιἶαιον Δ". Το.

11ιοιιε 92. 1 Λεββαιον 1). α.ὁ1Ρ.ἰ. (Λι

βἡς τελώνης οτι... 1. 11713... τω. "ηπα

ι:ιιρ.11.1-1). 1 .ΜΜΜ “πιο Μαθθ.) ε.

- καναναιον Β1)1)1.Δ. 88. Μα. Βιι·.

ΡΒ!. Μαιου”. ΣΕΦ. ' 1κανανιτην τ.

Α. :01. δ)·ι·.11ι:1. Ποι|ι. Αι·ιιι.

19.1ουδαν] 1ουιῖας 1.). υ.ι:. (οι. Μαι.

κι).

-- 1οκαριιοθ Β.ΒΗν.Β:|ι.ο1.Δ. 1111. Το!.

(1ακαριωθην 1.1.ΒΙ(υ. ατι. Ρυτά. μοι· οι

ι·οι·ιιιιι). 1 Σκαριωθ 1.1. ο.ύ"·2·υ'·2·Ι. Βοο

ι·ιοι. Δια. δοιιτιο11ιιι ο. Βιιτ.1.'ει. Οικι

οι1ιιι ο. 8ι·ιιι·1οι1ιοιι_|ζ ...Βιιιι.τιοι... ο. 1

$1σκαριοιτην ?Η Α.ι·ι:1. νιι18.01. δικ.

11ο1. 111οιιιρ1ι. (απο.

20. και ερχονται εις οικον] στο. ο. σε".

οοιινοιιιι και!» Κοινω ιιι1 ι1οιιιιιιιιη

τι

- ερχονται ΑΙΜ. το!. νν. | ιιοερχονται

1). του” ο. μικτών” “τα

- αυνερχεται] ερχεται 111. ο.

- ο οχλος Λ11.Βι|υ.1)1.'Δ. Μοπιμ1ι.11ἴ.&

8. 1 .σου ὁ 2. 1.:1α.(8οι11:ο1°ι'.'). το!.

Μοιιιτι1ι. "ιιι1ι1. πολυ;- 1. ΖΕ1.1ι.

- ώστε] ὡς Η.. ¦ ος Ρ.

- αυτους] οιιι. 1).

| -- μηδε Λ11.Ι.Μυ.1.Δ. 113. ΚΗ. Μοιιιρ1ι.

[ :μητε τ. (Η). τω.

1 Η. οιπ. οι·:ιιιαο1ιιιιιι Η. 1 18. Τ1.ιιιι1ι1ιιοιιιιι Η. 1

. 10. μου·› ιοτ.οαι οι.





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

7. [ιιλλ.] οτι-ιδή;

- τα οιι. τ. ιιτχ.

ιίιτιλθ. ιι; τ. οτα.

  

τι

β

. - ..οι ο).

- δαιμόνων (19.

Ποιο. Λττττ.

96. ιαν] αν Ι..

- ἡ βασιλιια

οτα. 88.

ευη"·ι

 

99. αρτον] αρτους ΏΟΥ.

21. και ακουοανττς οι παρ. αυτου ΔΙΚΗ*

το!. νιι1τ;. Ι. τιν. το!. ] και οτι ηιτουααν

· περι αυτου οι γραμματιις και οι λοιποι

1). (μια.) Ποιο. (8ι:τ11›ιιο οι Παπο

- ιΕτατη ΑΒο1... το!. ντι1ττ. α(τιι1τἱττ.

ι:ορ.ἱἱ.)$ρ'·'·Ι. Η. Ι ιἔιαταται 1).. (19. 1

. τξιιτται 1)¦.| στο. ο.ε. "ιτι1ι.1. αυτους 1)]

ακουω οοο α.!ι!”ὶ.ἰ.

99. γραμματιις] οσο. και Π. α. «ΜΜΜ.

_ νιτ18. 6.τ.[τι.1.ι·.ε]).

'” -· Βεελδιβουλ] Βιιζιβουλ Β.

98. ελιγτν] ιιπιν 83.

- αυτοις] στο. 1.). 88. ο.

- πως] Ραπτη. ο κυριος Μιτου; 1). ιτ1Ρ.

αν. (3301. ποιο ιν παρ.) 1 μτττοττι. ὁ

Μιτου; Π. οι. (8)·τ·.Ρε.τ.) ' ττοττ 1το1›οτιτ

ΑΙΚ). το!. νιτ1ι.ς. ο): 8)·τ..Ητ:1. Μοττητ1ι.

- τκβαλλιιν] ειιβαλτιν Ι). (19.

....ου δυν. στ. (νετ. 250]

95. και τον οικια....οιιιια ειιιινη] στο. (19.

- ιιτριοθη] ιμιριιτθη .Β.Βο|ι.

·- δυνηιτιται Β. Β1ξν.!.."ο.ΟΙ.Δ. του. 41.9'.

ί. 1 ξδυναται ε. ΑΙ). το!. να.. ότι!

Ρ. τν. το!. (τω. τετ. 24). [πιο]

- ή οικια "τι", στηνιτι 131.. (ἡ οιιι. εκ.

αταθηναι ο.λ.-ἱοταναι 1)). πιο. ο.

_|Ξβ`Ι.ο'. 8ττ.1.]τιτ.. | :σταθηναι ή οικ. οι.

μων καταβάντετ ἔλεγον ὅτι Βεελ(εβουλ ἔχει, και
Η 9 τ ο' -- τ › Ι `

οτι Εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαι

ι οιι
μονια. και προσκαλεσαμενοο αὐτῶι` εν παρα

βολαιο ἔλεγεν αυτοι-τ, Πε.. δύναται σατανιἶιτ` σα

ταναν έκβοἱλλειν; 2]και εαν βασιλεία εφ' ιἔαυτὴν
'- | ..ο

μερισθρ, ού δυναται σταθηναι ή βασιλεία εκείνη'
*3 κ ο! ο τ τ τ τ κ με ι 8 ι τι

και εαν οικια εφ εαυτην μερισθρ, ου δυνησεται

' ο ι τ ε·- ι ° ι·- τ

8η οικια εκείνη στηναι||. 20 και ει ὁ σατανατ ανέστη
, τ 0 Χ στα

εΦ εαυτον και μεμἔρισται. ού δύναται (στηναι||,

8 Χ Ι · ι οαλλα τελοο ἔχει. 37 - αλλ,|| 2ούδειε δύναται'| τεκ τὴν

τ Η .- 9 Α

οικίαν του ἱσχυρου, εισελθιον τα σκεύη'| αυτου

| Α

διαρπασαι. εαν μι) πρωτον τον ισχυρον δήσρ, και
| ` ..κ Α

τοτε την οικίαν αὐτου διαρπάσει. 28 οιμτ)ν λέγω υμιν
Ο! | ο ο- ο η θα

οτι παντα αιρεθήσεται ξτινι υιοιτ των ανθρώπων τα

9' | || ` . .'| | "' || δ " #

αμαρτηματα . και αι βλασφημιαι οσα ° εαν

ι 29 λ ο ο ι ο 1

βλασφημησιοσιν· οι· δ αν βλασςὑημησ:η οι· το
Α ` ο! 2 , ' ` .τι

πνευμα το αγιον, ουκ ἔχει οί εσιν εκ τον αιωνα.

ετ. Λ. το1. α.(ιι). 8τττ.Πο1. Μοι·τη›1ι.

απο. (Μπι. 119811.) ¦ ο·τηναι ή οιιι. ιιι.

Κ. (και ταν οιι:.... ..οικ. ειιιινη οπι. (39.

92. 0ττ1. ἡ αν. Ντ. ο).

'28. τι] ιαν Ι).

- αντατη....ου δυναται στ. Μια τοι.

νιτ1α. [92. τν. . ααταναν εκβαλλιι μι

μτριττται (-θαι 1).) το) ιαυτον ου δυ

ναται σταθηναι ή βασιλτια αυτου 1).

α.υ.(ο.:Γ).9'.ι. (τω. Μπιτ. τω. 26).

"αντοτη] :στη Γ.

- και 211] στο. Δ. νιι1ε. [να.

- μιμτριαται Λοβ!). 88. το!. ¦ ιιιτρι

08η Β.Βιἰν.ΒΙο.Ο.Ι.Δ. (οι. Μο". κ1ἱ.

26). "οι1ι1. και (ΡΟΗ: τ·τι1.)Δ. παιδιών.

- στηναι 1:01.. ¦ ζαταθηναι τῖ. Α1)

(ευρω). το!.

-· τελος] Ρτττοτττ. το 1).

91'. αν ἱττἰι. αλλ' ανω νἰι1.)ΪαΔ. 1. 88.

69. 8ντ.Ηι:1.τττε. Μοττη:ι1τ. Απο. | και

οι... ντι1.)(?ι. πιο.. ' 'στα. €. Α1). τω. 1

μια. 8)·ττ.Ρει.8ιΠι:1.τοιι. σου..

1

αυτο

το!.

- ουιδτις δυναται ΑΠΕ. 1. 88. 69. ΕΡΘΕΙ

κλιπ”. βαττ.. 5)·ττ.Ρε1.8:Ηι:1. Οοι1ι.

Απο. ¦ :αν δυναται ουδεις €. ΒΟΔ. !

- τις την οικιαν του ισχυρου Εισιλθων 1

τα αιτευη Βοιωτια 88. (εντ.Ρετ.)

(Μετττο1τ.) πιο.. (Με ειιι1 στο. ιιιτιλθων

τινα..) ¦ :τα οικω) του ισχυρου ιιοτλ- 1

θων ιι; την οικιαν €. 21.1). το!. Η".

8ττ.Πι·1. Οκτώ. Απο.

- ιιατλθων τις την οικιαν αυτου] οπι. Ο.

(οσοι ιδιαρπασαι (και).

οφ ντι.

.τ··
('11

ι1οεοετιι1ετοτττ αιτιάται" ιτυοτι1οτττ

Βοο1ιοοιιο οποια, οι αυτο το

ρτ·ἱτιι:ἰρε οιιοτποτττττττ Μου. αιτο

τττοττἱα. 2191980 Ετ οοτινοοιιτιε

στο το ροτο1το1ἱε ικα... 11118.

(.)ιιοτττοι1ο μοιοετ εοιοτιιιε οιι

τιιτιοττ ιιἰοοτο? Μ Ετ οι τ·οΕπιττιι

το οι: ι1ινιι1οιιιτ, οοο ροτεει Μοτο

τοι:τιατττ 1111ττ1. Β Ετ τι αστα"

ευρω· εοτττοι τροποι ι11τ.ρετιιοτιιτ,

ττοττ μπω: “σου” “1ιι ετατο.

Η Ετ εἰ εαυτο” ι:οτιιοτ·τεται το

ειναι". τρωω. σταματινα του.. οι

"οτι ροτοτττ. ειιιτο πιο τιποτα 11ο

1›ι:ι. "7 Νοτττο ροτοετ ντιεο τοπίο

1ττατωειτο ι1οτττιιττι ι1τττροτο. πιο

μια” “Μοτο ι111ἰιτοτ. οι αυτι: Ηο

ττιιιττι οἰιτι ι1ι:τιμτοτ.. 21118910 Α

τττοτι ι1τοο νοΜ›ι ιμιοττἱοτττ οττιττιιι

ιιωτιω"ωτ τ11ἰἰε 1ιοττιτττιττττ οοο

ατια οτ. 1τ1οερ1τοττιἰιτο αιτίου.

1›1οερ1τοτττονοτ1τπ: 9 πιο οιττοτττ

1σ1οερττετττονοτττ. 1ιι εμ1τιωτττ

“πατατα που Νάτοι παταει

οιιοτττ το ιι.ειοτττιται, ιιοι.1 του:

 

97. αυτου] στο. 1). ΣΠΠΕ. α.ιι.ο.ε. (Οοτιιτο.

- διαρπαιται] αρπασαι 69.

- διαρπαοτι Βι01.Δ.το1. ' -ζιι 1). | ·ιτρ

Α. 88. τιτοκυντ·.

98. τοις υἱοις των ανθρωπων τα αμαρ

τηματιι ΑΜΠ.. 1. 88. νιτ18. ...μια

Μοτττρ11. ΑΜ. ¦ :τα αμαρτ. τοις υἱοις

των ανθρ. 2. 69. Ε. το!. εν".

(ΡΕΕ.)&Ηθι. 00111. ' τοις ανθρωποι;

τα αμαρτηματα Δ. [ασ. απο] | τα

αμαρτηματα] στη. Γ.

- αι βλαιτφ. ΜΜΜ. 1. 88. 69. ΒΡΟΠ.

Μοτορ1ι. 1 'στα. αι τα. 1). το!.

- βλααφηιιιαι] βλααφημια 1).(?τ.

- οσα ΒΒΔ. 89. Ε.ΟΠ. ¦ του" 9. Α0

ΕΕ'. το1. (ου. . ...βλαιτο. στο. ...Μαρ

με. @στα 18. 814. ] (άτυπα. νυ1τ;. _/).

-- ιαν Β(Π.Δ. 38. 19.!. | Σαν έ. Α1).

- βλαιτοηιιηο·ωοιν] -οουιτιν 1..

99. ο;; ο' αν] οι; αν δι τις 1).

- βλααφημηιη] -ιττι Η.

-- τις Η] στη. 1)(ἱ'τ. ντι18. ιτ.ἰι. 00811.

Απο. | Οοττττα. 11188. ι·.ά.ε.ί!".91.ί.

(τισ). τιν.

- τις τον αιωνα] οπι. 1). 1. α.ο.ε.τμ.9'.

(ζωα. 18.814. 1 Οοττττα, 11188. νιτ18.

 

99. ι1οετττοτι1οτοτττ Ο!. 1 24. τοποιττο111ιτά .απο

01. :απο πιανω:: 1111ιτο Δω. 1 το. ι:οτιουττοαοτττ.

' 1ιι ι1οατττττι οιι-τοι." 1 ι11τ1ρ1οι οι. 1

1 29. :του Βαρών". οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΙΙΙ. 30.

ι ο ο ο. ι

ι. Δ.

ι. οι. αι. ο

ια·ιιιιιιιιευται.

- Η Μιιιι. ιο :ιο-5ο.

Ι.ιι. 8:ιο-αι. ι· ι

29. ἔνοχ. ἰσται

- αμαρτίας

32.ιιδιλοοί οου[καὶ

399 |

αυτον.

83. καὶ απικριθη #
αυτοις λέγων ε ω

'Η 84

84. ιδου

ζητοῦσ·ίν σε.

Το ἔστιν μήτηρ μου

2 ο ια ο' ι ο ι : ο τ

-›ε αλλα ενοχοσ εστιυ αιωνιου αμαρτηματα`

Α | ''

ἔλεγον, Πνευμα ακαθαρτον ἔχει. '›1 ''8 Καὶ ἔρχ

*ή μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ άδελφοὶ αὐτοῦ",

38καὶ 2

υ· Βου

και ε

°στηκουτεσ|| οὶττέστειλαν τι·ροι` αυτόν. 2καλοῦντε9

καὶ έκαθητο :περὶ αυτον ὅχλοσ”, =καὶ λέ

|| · "- , ` . | ' |

αἱἀδιλφωῖ°°υ] ·νουσιν αυτοι, Ιδου η μητηρ σου καὶ||οι αδελφοι|σορ
' ξ , -

αποκριθεὶο °αυτοισ λεγει .

2καὶ|| οἱ αδελφοί [μου];

καὶ περιβλεψάμενοο *τουσ περὶ αυτον κύκλιρη[

| | ο! κ Ι κ τ »8 τ

καθημευουι· λεγα, Ιδε η μητηρ μου και οι α ελιροι

οτι στι: ιισιστιιι ιισΙἱσι.ἰ. Μ,0ιιοιιιιιιιι

μ ι1ισσιιιιιιι. Βρἰι·ἰιιιπι ιιιιιιιιιιιιιιιιι

ΙιιιΙ›σι. Μ (κι) Ετ ι·σιιιιιιιι πιο

ισι· σου: σι. Γι·ιιι.ι·σο. σι Μια που

πιο ιιιιισι·ιιιιι οι! σιιιιι ι'0σιιιιισ8

σιιιιι: " σι εσιισιιο.ι Μισο σιιιιι

ιιιιιιιι. σι ι1ισιιιιι οι. Εσσσ ΠΙΑΝΕΙ'

ιιιιι οι Ματσε ιιιι Γοιἱο ιιιιιισι·ιι ιιι

ισ. :” Η: ι·σηιοιιιισιιο οι ο".

@οσο σε!. ιιιιιισι· ιιισιι σι Ματσε

πιώ? Μ Πι. σιι·σιιιιιορισισιιε σοι

‹ιιιι ἱιι σιι·σιιιι.ιι σιιιιι ιισιισιιιιιιι.

Μι, Εσσσ ιιιιι.ιστ ιιισιι σι Ματσε

ιιισιι ο; ιιιιι σιιιιιι Γσσσι·ιι νομισ

ιιιι.σιιι σοι, ὶιἰσ απο πισω σι

οοι·οι· ιιισιι οι ιιιιιι.σι· σοι.

ονται

κ .ν

ω

||

μου. 85 οι· [γαρ] οὶν ποιήιτρ το θέλημα τοῦ θεοῦ,

οιἶτοι· αδελφόσ μου καὶ άδελφῆ+ καὶ μήτηρ εστίν.

Π. π

· "Μιιιι..ι8:ι-α8. β

Μαι. Βια-Μ.

171τ Καὶ πάλιν ή,ρξατο διδάσκειν παρα του θα·

λασσαν· καὶ 3συνοίγεται|| προ: αυτον ὅχλοσ :πλεῖστο9

.

'(899) Ει ιισι·ιιιιι σωμα 0ο

” ι:σι·σ ιιι1 "απο, σι σοιιαι·σμιιιο σοι

, οι! σιιιιι "που ιιιιιιιιι. ιι.ιι. οι ια

 

29. αλλα ΑΒΙ.Δ. ' Φαλλ. ε. Μ. τσι.

- ινοχος] ινος 1)..

- εστιν ΑΜ. 1... 69(ιἰο). ι·σΙ. ι. δια·ι·.

Ριιι..8ιΠσΙ. Μσιιιριι.Ψ.δι8. Οοι.ιι. Οια”.

18. ¦ ισται ΒΒΔ. 38. (βαττ.) Απο.

(ΖΩΗ. οι οι.) @μια 814.

-- ιιμαρτηματος ΒΒΔ. 88. (αμαρτιας Ο.

οι πιο. 69). νιιΙΙ,;. α.ο.ο.ε.2)-2.9'.Ι.

Μσιιιριι. Ποιο. Διοτι. ευρα Με. ] Σκρι

σιως €. Α. 1. το!. Τά. _/ζ δυτι·.Ρει.8ι

ΗσΙ. οι" σοιιιισιιιιιιιι.ἰοιισ" ΕΦ.)

80. ιλιγον] Μιά. οτι Δ.

·- ιχιι ΑΒΕ. τα. νιι1ε. 1:17·Κο). τι: ι

αυτον ιχιι Ο. Βια. [ ιχιιν 1). α.ο.ι:.ο.

Γρ'.

8!. και ιρχ. Β..Βολ.οΒι.Δ. Ι. 69. Ο. Σια".

87ι·.Ρει. Μαιου. απο. (Λι·ιιι. οιιι. και).

Βάι. ' :ιρχονται ουν ει. Λ. τσι. δια'.

1101. "ιρχονται] ιρχιται ΠΟ.. α.ο.ο!".

ο'. ' οσοι". το!. νιιΙε. ο! ντ.

- ή μητηρ αυτου και οι αιῖιλοοι αυτου

Βο1)Ι.Δ. (0.883. Ο. (νιιΙε.) (α).ο.ο.

(ιι/Για). Βιιι·.Ρει. Μσιιιριι. απο.

Βάι. (σαι. αυτου Η Ι. νους. οιιι. 2°

εισαι). ' οι αδελφ. αυτ. κ. ή μητ. αυτ.

ΔΕΣ!. | :οἱ αδιλο. και ή μητ. αυτου.

α. 69. Β. το!.

- στηκοντις Β.Βοἰι.Βἰσ.0"Δ. (εστηκον

τις Β.Βιζυ.) ' έστηκοτις 031.. Ι. (3.'

:ιστωτις ς. Α1). τσι. μια εξω 1.. στο.

και εξω ο.ιιισ.

-- καλουντις Βσι.. 1. 69. | :φωνουντις

€. 1). το!. ] ζητουντες Α. (νία. Μπα.

ιιιι.46.47). (Μαιο, για”. Ποιο. καλ.

αυτον Μου. νιισ.) α. οιιι. προς αυτον

ευρω Απο.

82. ικαθηντο Δ.

- περι αυτον οχλος ΑΒ(π.Δ. Ι. 88. 09.

ΚΜ. νιιΙε. ι.ι..ι.(ι)υτρι-ι-α·2- δι".

Ρ88.86Ησι. σαι. ι προς τον οχλον Ι). |

ιιιτιιιισ (ιιιιιιιιιιι) α.| Σταλος περι αυτον

ια. Ε. τσι. (Μειιιριι.) (Απο.) απο..

- και λιγουσιν Β.Βιζυ.οΠΙ.Δ. 69. νιιὶ8.

ι.αΜρω-9ι-ι-ι. 8)ιτ.Γει. Βιιι·.ΗσΙ.ιιια.

Με. Μσι:ιιριι. απο. | :απου δι ισ.

Α. το!. (α.σ. σαι. οι). 8.γι·.ΒσΙ. ΟοιΙι.

(Απο.)

-- αιὶιλοοι σου] Μια. και αἱ .αδιλοαι σου

ΑΒΕΠιιιευτι·. α.ο.ο.|:17".Ι. Βιι·.ΙΙσΙ.

Με. (Μια. ' οοιιιτο.. ΒΟΙ.Δ. Ι. 88. 89.

ΟΚ. να.. ι!".ο.·2· 8_γι·.Ροι. Μσιιιιιιι.

Λι·ιιι. πιο.

38. και αποκριθιις 13.υιιυ.Βιι.01.Δ. νους.

(ι:).(ο). $γι·.Ησι. Μσιιιριι. ' :και απι

κριθη 9. Αυ. κι. α.(|ι).|: απο. Απο.

Δια. ¦ 001. και Ι. 8).ι·.Ρπ.)18. | και

ιιπιν 83.

-- αυτοις λιγιι Β.Βιἰυ.Ἑ.Δ. νιιις. (ο).(ι).

Βιιι·.ΗσΙ. Μσιιιριι. ' λιγα αυτοις Ο.

(ΣΕΦ.) | αυτοις και λιτιι Β.Βι.·|ι. Χ. 89.

"αυτοις λιγιυν 9. Α1). τα! Ποιο.

Απο. . αυτοις ιιιιιιιιυι 88. α.

- και οι αδ. Β.8σ|ι.Ο.ΕΔ. Ι. ουν. Μος.

α.ο.υ'.Ι. 8)·τι·.Ρει.8ιΗσΙ. Μσιιιριι.ι :η οι

αδ. €. Λα». το!. (σ).σ._/ἶ]7". Ποιο.

Απο. ΣΕΦ. ' σαι. οι 1).

·- αδιλ.μου] σαι. μου Β.Βι:|ι.Β Οι.. Δι11ι.!

Φυσικα ΔΟΣ.. το!. Η.

84. και Γ] οιιι. Β. (οιιι. πιο. 9').

- τους περι αυτον κυκλιρ Μπα. Μια-προ.

¦τους κυκλο: Π. ιιιιι ιι:ι σἰι·σιιιιιι οι”.

Πα. ι:.ιω-'·'·ς'.Ι. ιιιιι ἱιι σιι·σιιιιιι ο.

ιιιιἰ απο σιιιιι α. ιιι.ιἱ σιι·σιιιιι ο. | τους

κυκλιρ πιρι αυτον Ι. 69. | :καλοι τους

πιρι αυτον 'Κ. Α. το!. (πιριβλιψαμινος

κυκλιμ.... Γ). 8ι·ι·.Πσ!. (3οι.ιι. Απο.

[8]ιι·.]?οι.. Λέικ] Παλι!. μαθητας 09.

' Δι·ιιι.

84.λιγιι] ιιπιν 1). 69. Οι. α.ι:=π'. ι οστι

τιιι. νιιΙα. ι.ι.ωτ·.9·.

- ιδι »ΟΕ-ισ!. ' ιδου ΔΒΔ. Γι'. 93. 139.

ακα. (για. Μιιιι.. Με. 47).

85. γαρ ΔΟΠ.τσι. νως.Ημ.9ι. τν. (για.

Μαι. ιιιι. 50). ' σαι. Β. α.!ι.σ.ο. ΜΜΜ.

-- ποιησιι Η.

-- το οιλημα Δου. τσι. ' τα θιληματα

Β.

-· αιῖιλφος μου] μου αδιλφος 1). όσοι. ι

οιιιιιτο. Μια. α.ο$!".

- αδιλψη] τσάι!. μου €. 0. τσι. να".

απλο'. διι·ι·.Ριιι.ι!ι.ΠσΙ. Μσιιιριι. ποιο.

ι οιιι. ΑΒΒ.Ε.Δ. Ι. 38. 69. ο.σ.ο./.2|'.υ'.

σου..

- μητηρ] πιω. μου Η.. α.Ι.

Ι. και παλιν] παλιν οι 69.

- παλιν ηρξατο] ηρξατο παλιν Ι). α.!ι.ο.

ερ'. ΞΕιιι. Οι·ιρ.Ιιιι.ἰἰἱ.885°. ' Οσοι".

Μ88. νιιΙα. Σ νικ

-· παρα] προς Ι).

- συναγιται Β(π..Δ. 69. Ι συνιρχιται Ι.

πσυνηχθη €.1).ι·σΙ. Μα.. Βιιτ.Ηι:!.Μ5.

ι-ηχθησαν Λ. 8)·ι·ι·.Γει.(8ιΗσΙ.ιιιιρι·.)

Μσιιιριι. (Οοι!ι. Απο. .1901. σιιιιι ιιοιιι.

οι.) Μι!. Μιιι.ι. ΜΗ. 9.

--οχλος] ο λαος 1).

- πλιιστος Β(.Π.Δ.| Σπολυς ὅ. ΑΠ. το!.

 

ι. “ο ιι: ιιιινιιιι οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

· 3' ι `ε κ ι › Ι

. ηλθεν τα πετεινα και κατεψαγεν αυτο.

ιι -- ι ι ν ο ι ο

2επ·ΐ πλοιον εμβαντα καθησθαι εν τη
Ι κ να ο πε ! ` κ ο ` .κι

θαλασση. και παο ο οχλοι` προτ την θαλασιταν επι της

- ι ο ν 2 ` ι ε › λ ι ..

γι” °ησαν - και εδιδασκεν αυτουτ εν παραβολαιο
κ ` .ν ο - τ Α ·- Ο κι 8, κ

πολλα, και ελεγεν αυτοιο εν τη διδαχη αυτου, Ακου
' ι ο ε·- ε ε ι·- -·- ε$ ` ι κ

ετε. ιδου εξηλθεν ο σπειρων [του] σπειραι· και εγε
ι τι Ι Α κ Μ Χ λ κ Ι `

νετο εν ται απειρειν, ο μεν επεο·εν παρα την οδον, και
5 ο ` πε Ι!

' και αλλο
.ν τ ` λ ο .ο ι τι τι τ τι -

επεσεν επι το πετρωδετ, [και] οπου ουκ ειχεν γην

Ι ` Ο λ || ι κ λ ` λ Μ |

πολλην, και λευθυο εξανετειλεν δια το μη εχειν βαθο9

"' ε λ

ωστε αυτον

6- !ειωμπαθη γῆν· 0 3και ὅτε ανέτειλεν 6 ίμια" 2ἔκαυματίιτθησαν", και
δ λ λ λ οι τ ε ι | 7' κ Η ν ι

ια το μη εχειν ριζαν εξηρανθη. και αλλο επεσεν ειτ

ται· ακανθαι, και. ανέβησαν αι ἄκανθαι, και συνεπνιξαν

ξ[- τα! άλλα αυτό, και καρπον ουκ ἔδωκεν. Β κα!. ἄλλο ἔπεσενπεἱο την

γην την καλήν, και. ἐδίδου καρπον αναβαίνοντα και.

παταω πει:επι!οπε εοι!ειτοι. ἱπ

πιπτι: οι οιππιε ιιιτ!επ οἱτοπ

ιππτο επροτ ιοττπτπ ετπι. 2 Κι

ι!οοο!οπι !!!οε ὶπ ριιτπ!ιο!ἱε πιπ!ιο..

οι ι!!οε!ιιιι. !!!ἱε ιπ ι!οι:ιτιππ πιο.

2' Αιιι!!ιο. Ει:οει ιι:ι!!ι εοτπιπππε

πι! ..ιωι....ω..ω. ^ Ετ ι!πιπ οιι

τπιππι. π!ἰπι! οι:ι:!ι!ἱι ι:!τοπ νἰπιπ.

οι νοποτππι νο!ποτοιι οι οσω

οι!ι:τππι Μπι!. 5 Λ!!πι! "το

ι:οεἰι!!ι εππετ Ροιτοεπ πιο! ποπ

!πι!›πἰι ιοττππι πιπ!ιπιπ. οι ειπ

ι!ιπ οτιοτιπιπ πει. ιιιιοπιππι ποπ

!ιπ!›ο!πιι π!ιἰιπι!!ποτπ ιοττποι 3 οι

ιιπιιπι!ο οποτιπε πει οο!. οτε

ποπιππν!ι. [οι] πο ηπα! ποπ

!ιιι!›ι:τοι τιιι!ιοι:ιπ ο:ιιιτιιἱι. ' Ετ.

Μπι! οποια" ἱπ ορ!ιιὶε. οι οιι

οι:πι!οτιιπι πρἱπιιο οι ειιι!οοπτο

τππι ἱ!!ιιι!. οι !`τποιιιπι ποπ ι!ο

ι!ἰι. !! !ἰι π!ἰπι! οι:ι:ἱι!!ι !π ιι:ττππι

!ιοππιπ. οι ι!π!ιπι !”τιιι:ιιιτπ πε

οοπι!οπιοτπ οι. οτοει:οπιοτπ. οι πι!

Γι:το!οπι πππιπ ιτ!ς!πιπ οι ππιιπι

 

 

6 τι λ ο

2 Σ | |/ Χ 8 2- 3 || | ` 8 Ο ||

- εν οι. αυξανομενον , και ειρερεν ειι` τριακοντα, και εκ

Ι. εμβαντα οσοι πλοιον Β(:ΒΕΔ. 33. Π.

πιο. Ατπι. ι ιοοιιι....-. αυτον «ο. .π ! οπι. !.πι:.τἱἱἰ.3).

1. 63. το!. επτα!. Ποπ!. Μάι. Οτιο. 4. απειρειν] απειραι 1).

ΙΜ. οι. 8356. (!π Κ πιο ώστε εμ!τον ι - ο] α. 33.

εμβαντα). ! οι!" καθηοθαι εγτ.Ριει. = - παρα] επι 33.

- πλοιον] τρτποτπ. το εκ. ΑΒ. το!. ! -- ηλθιν ΑΜΒ!). ! ηλθαν Β. ! ηλθον Δ.

Μεπιρ!ι. ! οπι. Β.Βι!ν.(.ῖΒ. !. 33. ΚΜ. ! 33. ΠΚ.

Δ Ποιο. (εμβαντα καθηιτθαι εις το πλοιον ! -· πετεινα] ται!! του ουρανου ε. ποιοι.

63). νιι!;;.(:ι. “νέα (νἱι!. !.πο.ν!!!. 5).!οτπ.

-Ρ εν τη θαλαααη ΑΒ!). το!. Μπ!ε. 12η". ΛΒ(.π.Δ. Ι. 33(ο ερπι.) 69. πιιιικουν.

9.. τι. ! περαν της θαλααιτης Β. ιε!τοπ Λα. και Το!. 3.0.6$!..η'.Ι. 8τττ.Βιιι.

!!ιπε πιπτἰε ο. πι!!!ιπε (με. ρτοκιπιο!!ιπε ΚΙΝ!. !!!οιπρ!ι. (3001. Απο. ΣΕΦ.

ι:!'3. (οπι. η!). - κατεοαγεν] ·γαν Β.

- προς την θαλαιτιταν Απο. το!. νιι!ι;. - αυτο] αυτα 33. ! αυτον Η..

αν. τπτ. (οπι. ..Ει!ι.)! περαν της θα- 5. και αλλο Βο!.ΔΜ'. α.ιἰ. Μιππρ!ι.

λαιτοης Β(ἔτ. ! παρα την θαλαοιταν (απο.) ! και αλλα Βστ. 33. ! αλλο

1. ! ως την θαλ. Δ. ! απο πιπτο α..!.!. Η.. ι. ! :αλλο δε το. Απο!. νιι!ι;. ο!

ίπ Μοτο δικα/Τη!. 5)·ττ. Γει.8ι!:!ι:!. Ποιο. Δτπι. ] αλλα δε

- επι της γης] οτπ. Β. α.ἰι.ο.ε._|ἱΓ.9!. ! επ. 2.

Οοπιτπ. να... ]|”'.η". οτι.. Η!. - ιπειτεν] -οαν Β.

- ειπαν ποια. 33. ιι. ! :ην 9. ΑΠΟ” - το πετρωιῖες ΑΗΚ). το!. (α). τν. ! τα

το!. ΜΜΕ. ιι.|ι.#-..9'. εγτ.Ηο!. Οτιο.!ιιι. πετρωδη Β. !. 33. ]ἴπ!;ς. ο.ο.(ι!).εά!.

! ειιι!ιπι .Λη-2.9'. ειπτοι ο. ει:ι!ο!οπι ε. (ν!ι!. Μπιι. :ε!!ἱ.5). !| 'από. και .Β.ΒΙ!!|.

2. πολλα ΑΒ!). το!. νιι!ς. ο! τι: 1 πολ- Β. α(?).3.ι:.ε!".ἰ. ! Οοπιτπ. π. ΑΟ.

!οτπ. ΒΕ'. (ΗΜ.) 8)°τ.!?ει. (τω. Μπα. ι 6. και ότε ανετειλιν ὁ ήλιος Μπιλ.

Μπας. 1).".ί.!. Μοιπρ!ι. Οι. 33). ! :ήλιου

δε ανετειλαντος επ. Λ.το!. α.|ῖ διτττ.

Γοι.8ε!!ι:!. Οοι!ι. Δττπ. ΣΕΦ. (οι. Μπιτ.

πιο. 6).

- εκαυματιιτθηιταν ΒΒΟκ. α.ε. ! Σαταν

ματιοθη 2'. Α0. το!. νιι!ις. (3).ι.'.ι!.|:

1Ρ.ἰ. Μι:ιπρ!ι. (!οι!ι. (τω Μπιτ. Μι!. 6).

- ιΞηρανθη Απο. το!. (Επι.) τν. !

-θηοαν Ποτ. ο.

7. αλλο] αλλα 33.

- εις ΑΒ.ιι!.Δ.το!.!επι οι). 33. ι.. Μοιπρ!ι.

Μειδ. (τω. Μπα. κι”. 7).

- συνεπνιΣαν αυτο] απεπνιζαν αυτα 33.

(τω. Μπα.)

- εδωκεν] -ιταν 33.

8. και αλλο ΔΒΔ. 1. 69. το!. σπιτι..) 8τττ.

Ρει.8ι.Ηο!. Ποιο. Ατπι. ΖΕι!ι. ! και αλλα

απο. 33. ο. Μοπη·›!ι. (τἱι!. Μπιι.τιἱιἰ.6).

- εις ΑΒεΒ. το!. 5)·τ.Γει.ΜΒ. το!. ! επι

ο. !.(!ι. 33). 8)·ττ.!'ει.&Πιι!. (τω. Μπα.)

- ιδιιῖου] ιιῖιδοιταν ο.

- αυξανομινον ΑΒ.Βοιι.Β[.Δ. (αυξανο

μενα Β.Ι!ε|η.Β!ι.·.) ! 1:αυξανοντα ;. Ο

[3.6.8]

λιιις Β. ! οτπ. Ιι.ο.ε. οι. !ιπ!›οπι " .καιω το!. Μπ!ι;. 1: νοτια. (οι. Μπιι.:ι!ϋ.5). (πιο) το!.

- αυτοις] οπι. Ι.. Ιι.ι:.ι. 8ττ.1)ει.!Οοπιτπ, - .που να... αώιι'. ! Με 1). 6.831”. - εφερεν ΑΜΙ.. το!. ! ειρερον Ο. ! φερει

νπ!8. α.|.!]η·2·η'·2· | αυτους ΡΗ. Ναι! η”. Β. (ο).

!!π. τι". οτπ. ιι.ο.ε. - ειχεν] εχιν Δι - εις αν. 130.03 !°)Δ στ. (8)°τ.Ηι:!.

- ευθυς ΒΒΒΒΔ. (!ι. 33). ! 3;ευθεως 9.

Α. το!. (ευθενως πιο Η).

' ιΞανετειλεν] εἔ.ανειττειλεν Β.. ! εξε

! |]λαατηοεν !. 69.

! - δια το μη....βαθος γης] οτπ. απο. 6

- βαθυ; γης Λο. το!. Μοπη›!ι. Οοι!ι. ! !

βαθος της γης ΗΒΗ-υ. ! βαθος την γην

1). | γης βαθυ; 1..

3. ακουετε] -ιτατε Ο. (οτπ. ο).

-- του ιτπειριιι] οτπ. !)(ὶτ. Μοτπρ!ι.ΜΒ.

"οπι. του Β. ! Οοπιτπ. ΔΟΕ. το!. Ειπε.

ο. Μι:!.!6!!”. (εοπι!πιιτο α.ο.κ.ιΙ.ε. 3.92.

πι! εοπιιπππι!ππι Υπ!ς. [Και Μάι!.

τον απορω αυτον Ε. 9.'. οο!.". (τω.

Πιο. .οι 3).

4. εγενετο ΑΠΟ. το!. ιι. εμπορω) το!.

Μοπηι!ι. Οοι!ι. .Ϊἰι!ι. το! εν). ! :Η ιετ.

ε?. 33. εκ. Μαι. 8)°τ.Ρει.(!". οι.) ] εν

Ασπα. ο· οι ο). ι ἔν (οι.) ι. 33(!ιὶπι η.

ΙΞΕι:ΗΜΙΙ:ν.

Σ'. ι!οοι:!κιι οπο Ο!. Ι 4. το!πι:τοε οπο!! οι. !

Ο. οω. οι παει οο φπα! πιο. ι:οπι.τ.ι. και. ! ποπ

!ιποο!.ιπι. Οι. ! 7. πι επιππο οι. ! 6. οπι. οι πιο:

πιιπιπ καμμια: οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 117. 9.

ΔἔΣΒ° εξήκοντα, καὶ ξτα” εκατόν. Οκαὶ ἔλεγεν+, ξΛΟ9 ιἔ3(ει||

1311-89- ειἶτα ακούειν ακουε,τιο.
ΞΗ1ΒΕ11181117. 1 10. ` .η ρ ς | ` ι ο ο ι ιι

8 °Και οτε εγενετο κατα μονα, °ηρωτων

αυτον οι περὶ αυτον συν τοῖε` δώδεκα ;τιὶιο παρα

Τ βολάτ||.| 11 καὶ ἔλεγεν αυτοις, (Υμϊν :το μυστήριον

Ι | Α | οι ετ 8 Ι ` ε·αξ δεδοται + της βασιλειας του θεου· εκεινοι: δε τοτε·

"1:18.6:9,ιο. ἔξω έν παραβολαῖτ τα πάντα γίνεται, πηρα βλέ

| ` 1 ο! κ ι τ ο :

ποντετ βλεπωσιν και μη ιδωσιν, και ακου0ντ€9 ακου

ωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν, μή ποτε επιστρέψωσιν καὶ
.9 Η 8 Η 0 ` | ε τι ι νδ `

αφεθη αυτο”` . και λεγει αυτοιο, ουκ οι ατε την

παραβολην ταύτην; καὶ παιδι` ποίσατ τα;` παραβολδιε`

2', γνώσεσθε; “ο σπείρων του λόγου σπείρει. Η ουτοι

δέ εἰσιν οι παρα την οδον ὅπου σπείρεται ο λόγω,
` τν ι Ι Σ υ 1 Η .Μ ' .- `

› και οταν ακουσωσιν, ευθυ9 ερχεται ο σατανα9 και

15. ἐν ταῖς ιι·αρδἱ- ο! `

12.. αὐτοῖς [τα

αμαρτηματα]

ι ` ι ι 8 › ι | # 16 `

ως (ΜΗ-'3,' αιρει τον λογου τον εσπαρμενον ειι` αυτουι` . και

το. [οιζ22518-0μ· οὑτοί εἰσιν ομοίωτ` οι ἐπὶ τα πετρώδη σπειρόμενοι, 02

εν , | ` ! 8 9 ` || ` τ

οταν ακουσωσιν τον λογου, ευθυτ μετα χαρα;` λαμ

ει·κιιαιιιτιι οτ ιιιιιιαι ι:οτιτιιιιι. 9 Ε:

ι11ιτο1πιτ. Ωιιἱ 1ιιι1ιοτ αυτια αιι

ι1ἰιιιιι11 ιιιιι1ιιιτ.

"11% ι:ιιπι ωτα εὶιιαιι1ιιι·ιιι.

ιιιτοττοςιινοτιιιιτ οιιιιι 1ιἰ φα

ειπα οτι οι·ιιιιτ οιιττι ι1ιιοι1οςἰιη

Μπάντα”. " Ετ ι11ι·ι:1ιιιτ ει5.

γιανα ι1ιι.τιιαι σετ και: "ητα

τιιιιιι και" ι1ει. (πιω 11115 11".

απο αιι1 ατα ειιιιτ ιιι ριιτα1ιο1ἱι

οιιιιιιο. Μπιτ. Η ιιτ ι·ιι1οιιτοε τὶ

ι1ιιιιιιι. οι ιιοιι κ·ιι1ειιιιτ. ετ “ιιι”

οιιτιιτ. τιιιι1ιιιιιτ οτ ιιοιι ιιιιο11ε.

παπι. πιο ιμιιιτιι1ο οοιιτιετταιιτια·

οτ. ι1ιπι1ττιιιιτιιτ τα ρωταω. Η Ετ

αἱτ 11118. Νικήτα μιιτα1ιο1απι

Μαιο. οι αιιοιιιιιι1ο οιιιιιι·κ 'Μι-ιι.

1ιιι1ιοι ι·οτειιοτι:οιιε ? '1 Η” ω @οι

εταιιιιιιτ, τοι·1ιιιιτι καποια". Η 111

ιιιιτοπι και" φα ατω νἱιιιιι ιι1ιι

τοιιιιιιατιιτ τιποτα". οτ οιιιιι αιι

πατα". ι·οιιτι:.ττιπι τιιιιιτ απατα”

ι:τ "Με" τοι·1›ιιιιι ηιιοι1 εοιιιι

ιιιιτιιιτι οτι 1ιι ι·οι·ι1ιι οποιο.

'6 11τ1ι1ειιτιτ ιιἱαιὶ1ἰτοι· η." ευρω·

ρωταω ιιοαιιιιιιιιιιιτ. ‹ιιιι ι·ιιιιι

τιιιι11ιιτἰιιτ ναυτια. ιταιτια: οιιιτι

 

9. ελεγεν] `1·ιιι:1ι1. αυτοις 9. Μ"αι8.8.τ. 1

στο. ΑΒ(:1)1”.Δ. 1. 88. 89. 191.τ”(1ΠΚΜ"'

Η. 1.ιι.ττ. 8τττ.Ρετ.8.:Ηι:1. Μιιαιρ1ι.

Οοι1ι. Δια. @ιιι.

- ός εχει Β(1.(εις)1)Δ. 1 τι εχων τἔ. Α

0'. το!. (ιτἱι1. Μιιττ. Χ11ἰ. 9. 1.ιιι:. ν11ἰ. 8).

- Διὶ τ1τι.] ατω. και ὁ ιτυνειιιιν ουνειετιιι

1). ...Μπαντ 8ττ.Πι:1.ιτια. 1 ιιοτι ιιι..

τιι1. νιι1ε. ο;/!'1. τι:1.

10. και οτε Β013Ι.Δ. βαττ. Μεπιρ1ι. @στα

1 *ότι οι ς. Α. τι:1. Βγτι·.Ρετ.8.:11ι:1.

Απο. Στα.

- ηρωτιιιν ΑΒ(Ο)1.Δ. (13. α.5. (Στα. ΙΜ.

1ἱἱ.895°. (ηρωτουν Ο). ' επηρωτων Ι).

(νἰι1. Σιντ. ν1ἰ1.9). ¦ ζηρωτηιταν €. 1.

19. το1. νιι1ις. ι.·;|:17". 5γττ.Ρετ.8εΗο1. 1

επηρωτησαν 69. .

- οι περι αυτον συν τοις δωδεκα ΑΜ.

το1. Δια. ]: τν. “ατα άτο- οιιαι ι:ιιιιι

ι113οἱριι1ἱε" Απο. (οτα. ουν τοις νιι18.

οἱ μαθηται αυτου 1). 89. α.|ι.ι:1Ρ.

9.1. Οτἰς. ΙΜ. 111. 8859. (τω. Στις.) 1 οιπ.

οἱ περι αυτον 1..

- τας παραβολας ΒΟΙ.Δ. Δω. 91. Μοιιιρ1ι.

παο. 1 :την παραβολην Β'. Α. τι".

νιι18.61. Βγι·.Ρετ. Μοαιρ1ι.Μ8. 00111.

Απο. ΣΕΦ. 1 τις η παραβολη αυτη 1).

69. α.5.ι:|.!)".ς'.ἰ. Οτἰο. ΙΜ. (ιταλια.)

11. ι.λεγιν] λεγα 1). ...ως 1 Οοιιτι·ιι, τι:1.

νους. το!. (ι1ἰ:ιἱτ ο).

- αυτοις] οτα. 88.

- το μυστηριον δεδοται ΒΟ"'(ιιτ τιι1.)1..

[η. (Μοαιρ1ι.)κδεδοται γνωναι το μυο

τηριον 9. (71)Δ.το1. (1.811.) 8]ττ.1.,5τ.

8ι11ι:1. Μεαιρ1ι.Μ8. (10191. (ΑΜ.) 21501.

(νἱι1. ΟΙευι.69-1). νὶι1.Ματτ. ΜΗ. 11. 1.ιιο.

ή”. 10. Η `10111. γνιυναι Α130.1.Κ. _0.'.

Μοαιρ1ι.Ψ.&5. 1 Οοιιττιι.. 9. (Η). τι:1.

Η το μυοτηριον] τα μυιττηρια 1. Ο.

111επιρ1ι. Αται.Ζο1ι. (Οοιιττιι. 1188.) ι·1ι:1.

Με". οι 1..ιιι:. (δεδοται] ι1ιδωται Ε).

11. τοις] στα. Δ.

- εξω Αο1).το1. Οτατ.11.7091.1εξωθεν Β.

- τα παντα] οτα. 5.ι:Γ.ς'.ἰ. | Οοτιττιι,

νους. α$!-'. τι:1.1ιιιιτο εν ·ιταραβ. 111 ται..

"οιπ. τα ΒΚ.

- γινεται] λεγεται Π. α.ο.ι:[1.9'.ί.10οτι

ται. το!. νιι1ς. _/!|".

19. βλειτωιτιν] Νασαι. μη Δ11.11(111. @τα

1.114.195. (νἱι1.1.ιιι:.νιιἱ. 10). 1 (Ματια.

το!. (Ματ. 88). νοτεε..

- και μη ιιῖωιτιν] οιπ. Δ. Οτία. 1. Με.

(νἰι1. Μπιτ. :611. 18. 1.ιιι:. τω. 10).

- αιτουωστν] -σωιτιν (ΠΙ. 69. 1 (Ματια.

το!. Οτις.1.11-1.· " ρτιιοαι. μη Δ.

- συνιωοιν] αυνωσιν ΙΤΕ. 1. ¦ Οοτιττ:ι.,

ΑΒ.ιο1)"Δ. 98. 139. το1. Οτίο. 1. Με.

- αριθμ Βι(¦ΣΔ. το!. νιι1α. α.ἰι.ῇβ". τν.

οτα. 1. 195. 1 αριθηιτεται ΑΚ. Οτἰ9. 1.

114. 1 αφεθηοοιιαι 1.1". α.!|'.ς'.ἰ. 11Στ1ι.

(αφεαιιι 1)"").

- αυτοις] ·ται1ι.1. τα αμαρτηματα τ€. Α

1). τα. (Μια.) Β)·ι·τ.Ριτ.8ι11ι:1. (1οι1ι. ι

ατα. σταματαει ι :ιι1ι1. οτ αυτων Δ. !

ετι·.11ο1.. .τ1·:ι1ι. Ι οιπ. 1301.. 1. τα. '

111ι:πιρ1ι. Αττιι. Οι·ἰς. 1. Με.

14. ὁ οπειρων] ατα 1οιιιιιτιιτ α.υ.ι·.

15. οπου 9185. νιι18. 171.98. 8)·ι·.Ηι:1. τι:1.

( Ματ.)

|ο1ς 1). 99'._#".ς'. (8ττ.1,ιτ.) 1 υαου

α·ιτειρ. .ι λογ.] ηιιἰ ιιιις1ιται:ιιτιιτ τιποτα"

ιιιιοι:ιριιιιιτ ...ματι

' 15. και οταν] οἱ όταν 15.

- αιτουιτωοιν] ακου-"τιν 1).(ι:οττ. |)(1.

- ευθυς Βο1..Δ. 115. 99. ' :ευθιως ?.

Α1). το!. 1 στο. 1. ΑΜ.

-· αιρει ΑΒ'τε. το1. 1 άρπαξα (1.1. (τω.

Ματ!. Χ111. 19). | αφερει 1).

- εις αυτους 13. 1. 69. (εν αυτοις (:1..Δ.

ο). Βικι·.11ι:1.τιις. Μοαιρ1ι.11ἴ.&8.

ταις ιταρι1ιαις αυτων €. 1). 98. το!.

:εν

8)'1'1°.1,81.&"01.1ΧΕ. Μιιαηι1ι.

ΜΒ... 00111. Ατιτι. (τιι1. Μιιττ.κιιι. 19).

1 απο της καρδιας αυτων Α. Ι. .15τ1ι.

(τω. 1.ιιι:. τα 19).

16. όμιιιιιις ρου: ιιαιν Λ11.τ. τι". νιι1ς:.1)".

ο". 8)·τ.11ι:1. Οι›τ.1ι. 1 αυτο εισαι (ΠΔ. 113.

Μι:πηι1ι.(ιιτ τω.) 212111. 1 στη. 1). 1. 139.

α.ο.ι.-.8-1.9'.ί. 8)·τ.Ριιτ. Απο. (να. 1. των..

- πετρωδης 1.).

- απειρομινοι] ιιι1ι1. λογω Μ.

- ευθυς Β(31.Δ. 93. (2ευθειιις τς... Α. 1. 09.

το!. Οι·ἰη. ι.) νιι18. αυτη-τητα· Μι:ιιηι1ι.

8ε1ιιν. το!. 1 οιπ. 1). απ”. Μοαιρ1ι.11.'.

λαμβανουαιν] ι1εχονται 1. θα. Ι.ιιι:.

να. κι).

- αυτον] οιπ. 1. 09. Ακη. Οι·ἰη. 1.

17. ριζαν] ι·ι-ωρ ν.

- εαυτ.] αυτ. 1..

προκαιριιι Ε.

- η διιιιγ.] και διωγ. 1). νιι1ς. ενω-13·
 

10. οι" ι:ιιι:ι σο σπιτι. (1ιιοι1οι:ια·ι μιιτιι1.ιο1.ιιιι ιι.

1 11. ιιοοοο Π11“ι!Η11'111111 οι. 1 1.5. ιιι οοικ1ι1.ιιιο ιι.
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αν. οι.. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

ἔ

ἐ.

 

 

οι..
ξ.: Η!. αυτοί εἰσιν

εοπο”ο··υντ:$ω*πο·οϊό'~··τι-7·ιοιυ·ο"τι9”οι

Ϊ

.ι

...Η

. . ι ι -
"1·8·ή;.ΐίω βάυουσιυ αυτου, 7 και οὐκ ἔχουσιυ ρίζαυ ευ ἔαυτοι9,

! η '

2801. αλλα προσκαιροί εισιυ· εἱτα γευομἔυηο θλίψεωι` η

ΑΕΠ. Η `8" διαιγμ.ου δια του λόγου, Φει]θι)9|| ο·καυδαλίζουται.

- 18 χ 4: Η υ ο ο ο κ ο ι ι

και αλλοι εισιυ οι ειο πιο ακαυθαο ο·πειροιιευοι·
.6. Ι ' ' κ | Φ ο Ι ι| € 19 κ ο

ουτοι ειιτιυ οι του λογου ακουσαυτεο , και αι

μέριμυαι τοῦ αἱιδυοο' και. ή απάτη τοῦ πλούτου καὶ

συμπυί·

Ψ...»

. ι ` Κ ` . υ ' Ι

αι περι τα λοιπα επιθυμιαι εισπορευομευαι
γουσ·ιυ του λόγου, και ιἴκαρποι· γίυεται. ο

ε· γ ι ΙΙ Ι ` γ ι ΙΙ τ τ κ

:- ,ιι οτ. Μ) ρουο·ιυ οι; τριιικουτα και ' ευ εξηκουτα,και

ικ;"'ιἶΞἑἶ β εκατου. - γΚαι ελεγευ αυτοιο, Μητι Σερχεται

. . . ' κ η '

Με” __ λι;χυοι·|| ΐυα υπο του μ.όδιου τεθ·η ἡ υπο τηυ κλίυηυ;

·Μι. ==6. η

α....:..Βουχ 22", ,
αἱ. [τι] κρυπτώ· κρυπ..,.όμ,ι ἐὰντ· κι) [Μι] __ άλλ' ιυα ;ἔλθη εἱο Φαυερόυπ.

ΖΗΜΙ.. 7: ο. μα ·

β

ο' ο κ Κ τ 8 τ·Ι|

ιυα επι τηυ λυχυιαυ τεθη ;

Πι. 6:88.

-ο ` 8 ι

και εκειυοι
ι τ ο ` ` σε ` ` Ι ού

ειο·ιυ οι επι τηυ γηυ τηυ καληυ απαρευτεο, οιτιυεο

οικούουσιυ του λόγου και παραδέχουται, και καρποφο·

ου γαρ ἐστιυ

'- , Χ . | ' Ι

Φαυερωθη, ουδε εγευετο αποκρυψου

9 ο

28 εἴτιο ἔχει ωτα ακούειυ,

ακουέτω. 94' και ἔλεγευ αυτοι-ο, 'Ε Βλέπετε τί οικούετε.

@Παω ιιοοἱρἱιιιιι ἱΠιιιὶ, '7 οι

ιιοιι Ιιο.οοιιι ι·οοΠοοιιι ιιι εο εοι1

ι:οιιιροτο1οε πιο, ι1οἰιιοο οπο

ιι·ἱοιιιιιι.ἰοιιο οι ροτιιοοιιιιοιιο

Ιιτοριοτ νοτοιιιιι οοιιίοοι.ιιιι οοιιιι

ι1ιιΠιιιιιιιιι·. Η Ει ιιΙϋ οιιιιι οιιἱ

ω ερἰιιἰε εοιιιιιιιιιιιιιι·: οι ειιιιι

ιιιιι νοι·οιιιιι ιιιιιιιιιιιι. '9 οι

ιιοτι:ιιιιιιιιο οιιοοιιΙι οι @αρτιο

‹Ιἰι·ιι.ἱοτιιπι οι οιι·οο τοΙἰοιιιι οσο

οιιριεοοιιιιιιο ιιιιτοοιιιιιοε ευδο

οιι.ιιι. νοι·οιιιι·ι, οι είπε. (ποιο

οιἩοὶι.ιιι. 20 Ει ιι ειιιιι οιιι ειιροι·

:οποιο οοιιο.ιιι ιιοιιιιιιοιι οιιιιι,

ω ιιιιιιιιιιιι "του". οι. ειπώ

ριιιιιι. οι ίτιιοι.ιιιοι.ιιιι οποιοι ιτι

;;ἰιιιο οι οποιο εο.κοαιιιιο. οι

ιιιιιιιιι οοιιιιιιιι. 2' (3.30 Βι οι·

οοοιι.ι ΗΜ.. Νιιιιιιιιιιο ιιοιιιι. Ια

οοι·ιιιι οι. οπο ιιιοι!ιο ροιιο.ιο.ι·

ιιιιι. ω Ιοοιο? ιιοιιιιο οι .ιι

ροι· οοικιοΙο.οτιιπι ροιιο.ιιιι·?

ι· *ΑΜΜΟ Ναι οιιἱιιι οει ιιιιιιιιια

ιιοεοοιι‹Ιἰιιιιιι ιιιιοι1 που ποιοι

Ιοειοιιιιι. ιιοο ι”ιιοιιιιιι οι". οοοιιΙ.

, ιιιιιι κι! οι ιιι Ρο!ιιιιι ποιοι..

23 8ὶ ηιιιιι ΙιιιΙ›οι ποιοι ιιιιι.Ιἱοιιόἱ,

ΜΜΜ. Ή (Η' 2·) Πι ιιἰοοοιιι ΠΙΝ.

νιιΙοιο φαι οιιι1ἰιιι.ἰοι ιιι ηιιιι

›- ! ||

Α ευ||

(

Ο

----________________---------

οιιΙἱ" Ιιιιοοι. ΒΙιιιιοἱιἱιιιιιιι. εοι1 “ ....ιΙἱ"

Ριιι·ιοιιι “ ιιιιιιιιΙἰ" Ιιιιοοι Παοκ).

[ΜΜΜ. τουτου Θ. Α. το. 1. εγτι·.Ρει.

ΖΗΜΙ. ΜΜΜ. Ποιο. που. | οιιι. οι:

ΒΒΔ. Ι. κοπο. α.Ιι.οσ'.ο=. Απο.

Η). και ή απατη του πλουτου] οιιι. Μ..

9". ¦ Οοιιιτο., το!. ...ο νικ Οτἰο.ἱ.808°. ί

(018. η διιογ. δια τ. λογ. ευθ. Ι).

Π.ιιιθυς ΠΟΣΑ. 83. | Σιώκος :. Α1).

τα Οτἰο.ἰ.

-αααυδαλιζουται Οτίο.ἱ. Ι -λιιτθηαουται]).

Η. αλλοι Βο·ιπ.Δ. πιο. οσοι-ροκ.

Ηπειρο. (ιιιιιι ο). . 1οιιτοι π. ΑΟ'. - η απατη] απαται Ι). Απο.. ' ἡ αγαπη

οι. οικω. ρ 8)-τι.Γει.8:ΠοΙ. ο.. . 1 Αα.. (ιιιτο.ιιιιιιιο Δω.)

απο.(νι.ι.1.ι.ο.νιιι.ιι).ιοω. Ι. ΜΚΑ”. ι - πλουτου]κοσμου1).(α.(ι).ο.ού-|.9'.ΛΠΠ.

-- ιιοιυ Ρ] στο. 1. Ιι.ο. Απο. (οι τω.) ' Οοιιιι·ιι. τοι. νου. _/.!".ιβ.

·- οι. εις] οι; Κ. ¦ οιο. οἱ ΛΟΓ. ·- και αι π. τ. λ. επιθυμιαι] οιιι. Ι). Ι.

- ιι; τας] "τι τας ΟΑ. α.ο.ο.8".ί. Απο. ' οοιιι.ι·ιι, τοι. νιιΙ8.

- οίκοι πιο” Βο.Β[.Δ. Ι. 6ο. (Μι.) ε=ῇ#'.ο'·°·

8Υπ.Ρει.&Πο1. Μοπιριι. (ο0ι.]ι.) Απο. _ ακαρπος γινεται] ακαρποι γειυονται

@οι ο). ι οιο. (ΕΜ. 1688). ΑΟ'. 88. 1). Ιι.ο.ε.Π"1.9'.ι. (Μοιιιριι.Μ8.ιιι Μ.) Ι

ποιικιιευν. _ιἶ ΣΕΦ. Οοιιιτο., ι·οΙ. νωε. 1:91.

·- λογου] ..οι μου Ι. 20. εκειυοιΒΟΜ.57Γ.Ρ8ι.”ούτοι €.Α1).

- ακουοαυτις Β(ΠΠ.Δ. 69. 8)·ι·.`Ρει. ι·οΙ. (οι Βου..) 8γι·.ΠοΙ. Μοιιιριι. Οοιιι.

κοπο”. ' τακουουτις τ. Α.ιιοΙ. Μπι. Αι·ιιι..ιΒιιι.Οτίο.ι.80Β[.(νἰιΙ.Ειιο.νἰϋ.15).

Βγι·.ΒοΙ. (3001. Απο. διο. - την γηυ την "πλην στο). ι. ' τηυ κα

”. αἱ μεριμυαι] αι μεριμυαιο 1).. (γιοι' ληυ γηυ Ο.

οοΠὶοἱιιιιιἱιιοει 1.). - απαρευτες] οιο. Ι.

- οὐ ιιιιι.] οι ροκ οοΠἱοἰιιιιΙἱιιοε νιιιιο οι ἱιι - ιικουουσιυ] τοσοι 69.

οποιο οιιοοιιΠ ι. οι εοΠἱοιιιιιΠιιιΒιιο νἱοιἰ - του λογ.] οιο. του 69.

οι οοΙοοιιιιιοιιιοιιο ιιιιιιιιΙὶ οΠοοιιιιι. οιο. ο. - ιν ΑΒΟΙ)Δ. (ιοι· ΑΠΔ.-οιιι. 20 οι οι

...-ιιοε ι·ιιιιο οι οι.›Ιοοω.ιἰοιιοο οιιοοιιΙι ο. οι Ι Β. οιο. 20 0' οι Μ. ' (ΜΜΜ. στη. ι.)

μια: ωιιωιωιιιιω νἰοιιιιι οι οποιο ιιιιιιιι1ἱ ! Ευ ιοι· (πιο). 1. 33. 89. ιποιικΜουν.

ὶ

ι. οι οοΗἰοἰιιιιλἱιιοιινἱοιιιε οι. οποια ιιιιιιι- δγιτ.Γει.8ιΗοΙ. | χω ιοι ε-. 8ο. Μα.

ι1ιοι ι.Ιοοοριὶο ιΠνιιιιιι·ιιιιι ο'. οι εοΗἱοἱι.ιι· ΜοιιιρΙι. Ποιο. Απο. (Στο.) ' ὶυ....

ιΙἱιιο.<ι ι·ιοιιι: οι ι1οΙοοιιι.ιιοιιοο πιιιιι‹Π Γ. Ευ....Ευ ΕΚΠ'. ιο Η. Το"... ἱιι οιὶἰιἱοι:ιο

- αιωυος ΑΜ. τοι. και.. /.#".!β. το!. 1 οοιΙἰοἰι εΠοι).

]βιου υ(.:Γ. (3001. (οι. μονοι. Η). . 2!. ελιγιυ] λιγιι Ι.

ιιιοιιιο .Με πιο" ο. ιιιιο.ο ι... (Μαι α. . - αυτοις] Μο. ότι ΒΕ. | Μι!. ιδετε 69.]

“....Π" ι:ιιιιιιιιι, οποιοι Με “Μια

Τ

γ που ΜΜΜ. ΔΟΕ). τοι. ·

2!. ερχεται ο λυχυος οσοι. Ι. 83. νιιΙ8.

«οι. 5]·τι·.Γοι.&ΠοΙ. Μοιιιριι.8οιιιι. ]

απτεται ο λυχυος Η. ι:.ο.([)!”'.η'.ἰ.

ΜωΡιι.ιν. ΖΕι.ιι. | :ο λυχυος ερχιται

τ. Δ. τοι. απο. ΑΠΔ. | Μανος κα.

ιται. (οιιι. &) 69.

-- τιθο μ] υποτιθυ ο.

η] πιω. ιυα Ι. 69.

ιιλιυηυ] Μι!. τεθη 69.

ουχ ιυα] και ουχ ιυα Β. | ουχι ιυα Δ.

επι] υπο Β..Βοο. 88. 69.

των Ρ ΜΒΜ. 88. 69. | Σιπιτιθυ

ς. ΑΚ. το!. Ι ιιιΙι1. οι. οιιιιιιιιιιο Ιιιοοιι.ι ο'.

22. κρυπτου] ]·ρτοοιιι. τι .3. ΔΟΣ.. 88.

το!. νιιι8. ο./.!".ο'. Οοιιι. Διοτι. ' οιο.

131). 1. 69. ΒΚΜΠ. Μουν. Μοιιιριι.

οι οι. ΑΜ.

- εαν μη ΑΒ.Βο|ι.(Π.. 88. Κ. ' εαυ μη

ιυα Β.Βιῳ.Δ. ' ιι μη ιυα Ι. 59. | αλλ'

ἱυα 1). Ι. [Μ. (ΜΙ. ροοι.) "φαι ιιοιι"

ναι;; ο! Ποιο. ' Η" ιαυ μη ε. Εἰ?

(ΜΜΜ. ' οι; αν μη Π.

- αλλ' ιυα 11.013Ι.. 83. 69. τοι. (αλλα

ἱυα Α). νιι!ε. 6.!. (ιιιιοιΙ που ο). Ι ιι

μη ιυα Ι.

- ελθυ εις οιιυερου απο Μοιιιριι. ι

:ως φαν. ιλθ. Τ. Α. το!. Βιιιι.[ιι.Ι.ι].

8]°Τ.Ποἱ. Απο. (τω. Ι.ιιο. νἱϋ. Η). '

φαυερωθο Β. 5)·τ.Ρει. αΕιΙι. Ούι!. ιιιιιοιι).

2.3. εχει ωτα] εχιιυ 69.

24. ιλιγιυ] λιγει Ι. (και....αιιουιτι οιο.

-- τι] τα 1)(]τ.

-________

20. σοι. οι. ακα οποιο καποιοι οι. | 22. ο"

"Δω οι.

187





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ιν. 25

Α Β Ο 1).

1. Δ. _

ι. 38. οι. Μ

1·1111.1ΗΠΒ1ΤΨ. α

1 Μετα.. α5:α9.

Ι.ιι. ι9:α6. μγ

6

27. ιιηκίιυεται

80. 'Ρίτα ὸμ. Το

- ποια παρα- β

παραβά

λιιη.ιευ αυτηυ;

· "1.... μη: ι8. ιο.

"Βίαια ι3:8ι-88.

89. ιιεῖζου

ευ ο) μέτρερ μετρεῖτε μετρηθήσεται| ὑμῖυ, και προστε
υ ε ε. 2- Α κ τ τ τε

θηο·εται υμ.ιυ 1. 0709 γαρ'ί Χεχει , δοθησεται αυτοι,

και οι· ουκ ἔ ει και 8 ἔ ει α θ|σεται απ' αυτου.
χ › η

1 ' ` κι ευ ι κ τ ι Α τα 0

20 Και ελεγευ, ουτως εστιυ η βασιλεια του θεου, ω”
η σε η

ὅίυθρωπος βέλη του σπόρου επι τηι` γι”, “7 και κα
9 Ι

θεύδ και ε εἰ ται υι;κτα και · ε αυ καὶ ὁ απο οι
27 υ 7 ι ι , ι ο8 ›τ κ 9 'ϊ ι _,

*βλαστα και μηκυυηται ως ουκ οιδευ αυτοι. αυτο
.- στα Α '- |

μάτη :ή στη κ|αρποΦορει"πρωτου χιέρτου @τα στα:

χυυ, ειτα *πληρητ σιτοι· ευ ται ο·ταχυι. ° οταυ δε

*παραδοῖ|| ὁ καρπός, 2εύθυι·|| αποστέλλει το δρέπα··

υου, ὅτι παρἔσ·τηκευ ὁ θερισμός. “0 Και ἔλεγευ, ηΪῶ9||

ὁμοιώσωριευ τηυ βασιλείαυ τοῦ θεοῦ; η ευ 2τίυι||
Φ ι ` λι- θοπ Η. 81 | ο 3 Ι '| |

αυτηυ παραβο η ωμευ , ως κοκκου σιυα
4- με Α | | .

παοκ, 89 δταυ σπαρη επι της γης, 2 Ιιιικροτερ)ου| "ου"
Α Α ι σε τε . "- `παυτωυ τωυ σπερμ.ατωυΤ τωυ επι τι” γιτι· ο και οταυ

σπαρ·ῇ, οἰυαβαιυει, και ·γίυεται 3μάζα» ποίυτωυ που

λαχάυωυ#, και ποιεῖ κλαδουτ μεγάλους, ιι)|ιττε δύυα

ιιιιιιιιιιιιι ιιιοιιεἱ ἴιιοιἱιἱε τοπιο

ι1οιιιι· ι·‹ι1ι1ε. οι ιιι1ιι:1οιιιι· ΜΜΜ,

*Πα-'0 Ωω οιιιιιι ΜΜΜ, ΜΙΑ.

ιιιι· 1111. οι ‹μιἱ ιιοιι 1ιιι1ιοι. ειιιιιιι

ηιιοι1 1ιιι1ιοι. ιιιιιςτοιιιτ Μι ΠΙΟ.

=η"ι '00 Κι ι1ἰεο1ιιιι. Με 8"

ι·οαιιιιιιι «κι. ηιιοιιιιιι1ιιιοι1ιιιιι ιι

1ιοιιιο ααα ειιιιιοιιιοιιι ἱιι ισι

τιιιιι. " οι ι1οιιιιιιιι. οι οκειιι·αιιι

ιιοι:ιο αι: Με. οι. ιιιιιιιοιι ι:ει·ιιιιιιει.

οι ιιιιιι·οει:ιιι ι1ιιιιι ιιοεοιι Με.

9' 1.11ιι·ο ειιιιιι απτο ι“ι·ιιοι16ςιιι

ρτιιιιιιιιι 1ιοι·1ι.ιιιιι ι1ιιιιιι1ο ιιιιιςιιιιι.

ι1οιιιι1ο ιι1ι:ιιιιιιι ίιιιιιιοι:ι.ιιιιι ιο

ιιιιιοιι. 2) Ετ. ιιιιιιι οι: ιιι·οι1ιικετἰι

πικαπ.. ιιιιι.1ιιι ιιιιιιιι (Ματια.

ιιιιοιιιιι.ιιι Με” ιιιοοιιιιι. "ω·'Ι·) 15:

ι1ἱι:ιι1ιο.ι. Οιιι ιιι1οιιιιι1ιι1ιιιιιιιι

ιοιιιιιιιιι Με. ιιιιι οιιι ιιιιι·ιι1ιο1ιιο

ι·οιιιριιι·α1ιιιιιιιο ἱ11ιιι1? ι" Ηἰειιι

αιιιιιιιιιι Μια., ιιιιο‹1 ι:ιιιιι εο

ιιιιιιιι.ιιιιιι ωτα ιιι ιετιιι.. ιιιιιιιιε

σει ιιιιιιιι1›ιιε εοιιιιιιι1ιιιιι ηιιιιο

ιιιιιιι ιιι ιοτιιι.. 2' οι οιιιιι εειιιι

ιιιιιιιιιι Μετα. απανω οι Πι

ιιιιιιιιε οιιιιιι1ιιιο 1ιο1ιιτι1ιιιε ει

19018 τιι.ιιιοι Μαι, ιιιι οι ρω

 

24. ευ οι μετρ. μετρ. μετρ. ιξηιιυ] ροει απ'

αυτου ιιιιι·.25. 69. (μετρ. ἰιιιωυ Δ).

- και προιττεθησεται υμιυ ΑΒο1.Δ. 1.

69. τὰ. του. ι:$Γ.ρ°. 87ττ.Ρει.8ιΗο1.

Μειιιρ1ι. Ποιο. (Ατιιι. μια. ακουετε).

.και | οιιι. 1)(1ι. Κας'. | σαι. ι1ιιιυ 83.

ΑΜ. ΜΜΜ. τοις ακουουοιυ 3. Α. 1.

83. 69. Ο. τοι. $γτι·.Ρει.8ιΗο1. ¦ οιιι. Β

οΒ1:.Δ. (Μα.) Μειιιρ1ι. Απο. 2.Ει1ι.

(ιιι1ι1. ι:τοι1οιιι11οιιε [ (ἄστυ.)

25. γαρ] τιιι1ι1. αυ π. Α1). τι:1. (εαυ Η).

νἰι1. Και. Μι. 18. ) οιιι. Β.Βιἰυ.ΟΙ.Δ. 69.

(ός εχει γαρ 69).

- εχει 1° Β.Βι·1ι.ο1)1.Δ. 69. Ε.1:'ΗΚ.

Και!. Ι τη" ς. ΑΕ·111. ΜΙ. (ι·ιι1.1.ιιι:.)

- δοθηιτεται] προο·τεθησεται 1).

-- ουκ εχιι] ουκ εχη 19.0.

- ο εχει] ὁ εχη Ο.

- ιιι1 ιιιι.] ιιι1ι1. ο νετ. 94. (ν1ι1. ευρω) οι

ροει.ειι πιο. και προο·τεθηοεται ιϋριυ 69.

26. ουτως] Ριαεπι. οτι 09?

- ώς] Τα.ι1ι1. εαυ 9. Α. τω. (αυ 0).

(Και.) | που 1ιο.1ιειιι Β1)Οτ.1...Δ. 1. 88.

69. (Τά. επι νὶι1.) Μειιιρ1ι. ' ιἱιιτπερ

69.

- βαλει του απορου ΑΠΟ). τι!. (βαλη

το σπορ. (3.). | βαλλη του σπορ. Γ. 1

βαλλει οπορου 69. 1 οπορου βολη 1).

(οοιιιι·ιι. νι.) 11 οποια. οταυ 1.

- της γης] τηυ γηυ 1.

2?. καθιυδη] ·δει 93. 69. ΕΚΗΠ(11011 Μ).

1 -ι1αυ Δ.

._ εγειρηται] -ρεται 1.. 69. Ε1:(1ΗΜ. ι

27.βλαοτα Βο·131.Δ. | Φβλασταυη ς.

ΑΟ'. ΜΙ. ¦ -υει 99. ΕΚΠ.

- ι.ιηκυυηταιΒΑα[.. τει. [ -υεται

ΒΚ.

28. αυτοματη] *8016. γαρ 8. Δ. το1.

Ειπε. 8ττι·.Ριιι.(οιιι. αυτομ.) δι1·1ι:Ι.ΜΒ.

Υ Μειιιρ1ι.Μ5. Ποιο. 1 οιιι. ΑΒΟΙ.. Β)·ι·.

Κι:1.1ιιιρι. Μιιιιιρ1ι.Ψ.8ι8. ΖΕι.1ι.ι ριιιειιι.

οτι 1). ΑΜ.

- πρωτου] πιω. μευ Δ.

-- χορτου] Μό. και 69.

-- οταχυυ] οιταχυας 1)στ. "(ειτευ (Με ΔΒ

ειτε...ειτευ 1.).

-τ- πληρης ιιιτος (1)). (πλ. ὁ οειτ. Β).

Μοιιιρ1ι. 1 πληρης οιτου Ο. ιιι ι·ιι1. ι

:πληρη οιτου 9. Α0'. "21.

29. οταυ δε ΑΙΚ). τω. Βγττ.Ρει.ι.1ε11ι:1.

Μοιιιρ1ι. 29901. | και ὁταυ 1). νιι1α.

ο.ι:$#].η'·=· [!ι.ε].

- παραδοι ΒΒΔ. ' :παραδιρ €. ΛΟΛ-01.

- ευθυς 1101.. ' :ευθεια €. Α1)._ιο1.

(οιιι. επι). | τοτε 1.

- εξαποστελλει 69.

- το] του [1. .

30. πως Βο1.Δ. 88. 69. αι. Βγι·.Ης1.ιιια.

¦Στιυι ε. Α1).το1. νιι18. α(ιιι.νἱι1.).

Μπι. 8)·τι.Ρει.8ιΠε1.(ικι.) Μοιιιιι1ι.

εισαι. Απο. ΣΕΦ. Οτίο.ἰἱ1.446°. «κι.

Ευα. ΜΗ. 18. οι ροειοιι ιιι Και: νει.)

- ομοιωοωμευ ΑΒ81).ιε1. Οτἰη.111.(ἱιιιρι·.)

ι-ι.ιομευ Ο. 1. Κατι. Οτίο. 111. (915)]

-οω 69. Κ. (ισα πιοιε παραβαλιυμευ Κ).

Ατιιι.ΜΒ. (ι·ἰι1.1”.ιιι:.)

Πο1.ιιις. Μοιιιιι1ι. ΕΚΠ. ¦ : ποια π.

ΑΟΚ). Με. ι·ι:1. 8ττι.Ρει.8:Πε1.ιικι.)

Ποιο. Αιιιι.

60. αυτηυ παραβολη θιιηιιυ Βο.(ιιι τια.)

1..Δ. ο. Βγτ.11ι:1. Μιιιιιιι1ι. Οι·ίη. 111.]

παραβολη θωιιευ αυτηυ παραβαλιηιιυ

αυτηυ 69. ' 3:παραβολυ παραβαλωμευ

αυτηυ εἴ. ΑΟΚ). 81.1. τοι. (199.19.) @Τα

Ρει.8:Πε1.(ικι.) Αιιιι. | ιιμοιωμιιτι πα

ραβαλιιιιιευ αυτηυ 1. | ιιἱιιιἰ1ιι οτι: .ι`Ει1ι.

(παραβαλωιιιυ) ·λοιιιυ Κ).

81. ὡς] όμοια εστιυ 1). Μιιιιιιι1ι. μια. Μα".

:611. :11. Πιο. :611. 19). 1 ειιιι11ο οι: καποια

1)ιιἰ Και”. ο.

- κοκκου Δ (Η). 1. :111. 69. ΕΚΟ

1ικΜυΗν.ι Σκοκκιρ 9.11 Βι·|ι.1).(ιιι1.

Μπα. οι. Μις.) ' "...οι Δ.

; .η οταυ] ο οτι αυ .1)'Β.

- ιτπαρει Κ.

- της γης ΑΒ Ο. τω. ι τηυ γηυ ΠΕ.

- μικροτ.... της γης] οιιι. 69.

- μικροτερου 111).19Δ. 1111. ΔΕΗ-ρω; Τ.

1101)". τι:1. (ιιιιιοιιι. και 88"'ικι.) Μι!.

μευ 1)...

- ου Β.Βιω.ΒΙο.(Ι.)Δ. (ιιιυ 1.). 6.0. (ΑΜ.

Π:)ι1ι.) ' "'ιιιιι. τ. Λου. το!. Υιι1ι.ς. 92.

5)°Π'.Ρ81..δι.Η01. ι ιιευ ΙΡ.

- απερματωυ] μια. εστι ετ. Ο. τει. ¦

ποιο παυτιιιυ 1)Μιιιη. νιι1ει;. οι[1Ρ.ιβ.1.

] ροει γης Λ. | σοι. 111.Δ. (κι. Β)ιττ.1'ει..

δι:Ηε1. Μιιιιιμ1ι.Μ8. Λιιιι. .1Σι1ι.

- τωυ επι της γης ΑΒ 1.. το!. τν. Ι οιιι.

εγερθη 1). (ροει.ιιιι υυκτος Ο"?). . του ΒΟ.0ιινω.)Μ. 1. 69. μια. Με ει. οι.οο οι. ι ιι. ..μια οι. 'ιο. οιιι. .ο ο

' πληρες ετειτος Β
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ε να” 1" “ξ σθαι υπο τ`ν σκιαν αὐτοῦ τα πετεινα τοῦ ου ανοῦ ειιυσι1>ιιιιι1>ιο εναντι εισαι

' ' _· - 8;; κ κ ι .. .. 1ια1ιιι.ιιιο. "ωι6·)Ει ιιι1ι1ιιιιι
! ' με κατασκηΡουμ. αι Τ0ι.αυΤα£9 71"αραβολα19 πιυπἰε ΡΜΒΒ0"8 [οηικιι)ο“"· κι”

Ρ: · “Ρως ελάλει αυτοι; τον λό ον καθαιε` =ιἔδύναντο|| ακούε · γω›ω,ρωωΡΟΜΜεΜΜΜ

¦ 88 @το ="ς]- :Η ` ` “7 9, . | . η · ' ,ιν να” Ροιουσ1ιι ιιιιιοαι ασα 1ο

. : β· το ιι· δε πα αβολ ο ουκ ελαλει αυτοι;" κατ ιδιαν (ΜΜΜ-οι ει5._ω·_'°·)_Μαιω
.. . . .Θε 84 "Έ “ΗΜ δε τοἶτ μαθηταῖε αυτου επέλυεν πάντα ΜΜΒΦωΡωΙ8 “Η (ΜΝΗΜΗ

μα ηταις - - · 0α11111ι..

Η” 8_ Ι. ιζ 103” Και λέγει αυτοι; έν εκείνη τη ημέρα όψίαι` πωπωΒιιιιιιιιαΕιιι1ι11οι1ιο

_: ' 8· ·28-27°β . . . κ . -6 ` '. , οιιιιι απο οσοι:: Πισιιιιιι. 'Ποια

η 17 Με. 8=99·96- γενομενητ. Διελθωμεν ειε` το περαν. και α‹βεντει` σααιιιιοοαιια. και ι1ἰιιιιιιοα·

88. αυτος ήν

λ .Μ ν ι ` ο 5· ο η |

τον οχλον παραλαμβανουσιν αυτον του ην εν ται πλοιηο,

και. ἄλλαΐ *πλοῖα|| 'ν ετ, αὐτοῦ. °7 και. ίνεται λαϊ
η ` || | |

κυματα επεβαλλεν εὶτλαψ *μεγάλη ανέμου”, *και τα

το πλοῖον, ιδστε =ηδη γεμί(εσθαι το πλοῖον||. 58 και ην

αυτοι` δεν'| τῇ πρύμνη ἐπὶ το προσκεφάλαιον καθώ

δων· και 3έγείρουσιν|| αυτόν. και λέγουσιν αυτοι, Δι

δασκαλε, ού μέλει σοι οτι απολλύμεθα; 89 και διε

γερθειε` έπετίμησεν τῷ οινέμαι, και εἶπεν τῇ θαλάσση.

Σώπα, πεψίμωσο. και ἐκόπασεν ὁ οΐνεμοι, και ἐγένετο

γαλήνη μεγάλη. "ωκαι εἶπεν αὑτοῖτ. Τί δειλοί έστε';

ιοο ιιιι1οιιαι ιιι1ειιαιιιαι οιιαι Μι

ιιι. οιιιαι ια Μα, οι. @σε ιιονοει

οιιιαι σιιαι 1110. :" Ετ (πιο. οει

ρισοο11ιι αιιι;;ιιιι νοαιἰ. οι. 11ιιοιιισ

αιἰι.ιο1ιοι ια ιιιι.νσαι. ιιιι οι αιι

ιι1οιοιιιι των”. 8" Ει ετσι ἰρεο

ια μαρια καρτα οοινιοιι1 αοι

αιιοαε: οι σκοιιιιαι οιιαι οι 011

οιιιιι οι. Μιιαἱειοι. ιισα κα το

ιιοιαιιοι φα.. ρειιαιιιιι? 9" Σε

οιεειιιαοιιιι σσαιαιιαιι.ιιιιι σε:

τουτο οι ειχα ανια. Τοσο οι

σ1ιαιιιιοεσε. Ει σοιιεαι·ἰι που”,

οι: Μαιο. σε: ιιιι.ιισιιι11ιαι.ιι αιιιΒιιιι.

'0 Ει ου. 11.118, Ωιι.1ι1 απο ειπα?

 

Ο. (με. (νἱι1. Μπιτ. και. 112). | .1 εισιν

επι της γης 1). να”. ιι.ο.ῇΙΡ.η'.Ι. .

89. και οταν απαρη αναβαινει] σαι. 1). ι

(ιι).(ε).ι. Η απαρυ] οιονοιἱι. $γι·.11ο1.αια. '

(νἰι1. Μαι. και. 82).

- μειζ. παντ. τ. λαχ. Β(:1)ΒΔ. 1. 88.

Μαη. Και!. 8)·τι.11ει.8ι11ο1. (Μοαηι1ι.)

Αιια. Λιλα. ' Σπαντ. τ. λαχ. μειξ. Έ'.

- Α. το1. 00111. "μειζων

69.ιο1. | μιιζον ΑΒ.Βιιη.()[.. (13. Εν.

- τα πετεινα] μιαοια. παντα Δ. (σαι.

του ουρανου όγι.Ρει.)

- κατασκηνουν ΛΟΙΠΑ ισ1. ¦ -νοιν Β.

(τω. Μιι.".Χ111.39).1 κατασκηνως ιιι.· Δ.

88. πολλαις ΑΒ ατα. Βιιι.11ο1. Μοαιρ1ι.

Με. Αιιιι. (Ο. ιι.1.) 1 ιιιιι.ο παραβολαις

1). νους. _|11Ρ.η'.Ι. Ποια. 1 σαι. 1..Δ. 1.

91.1. 1''Μ. !ι.ο.ο. Βγι.1,ιιι. Ποιαιι1ι.Έν. Αιαι.

- αυτοις] σια. Η. _# 1̀.911. 1 Οσιιιιιι. το!.

(σαι. τον λογον υ.ο.ι·. 8)·ι.Βιιι.. λαοει8:1).

 

84. παντα] άπαντα Δ. | αυτας 1.). @τι ¦

115. λεγα] ελεγεν 69.

36.αοεντες ΑΒ 0. το!. να... ια 8)·ι·. ι

ΙΙσ1. ι·ο1. 1 αῷιουσιν (οι και οσα οχλον ·

1). 69. ο. $ιτι.Ριπ.) Ι

- τον οχλον] αυτον Α.

- αλλα] ·ιιιι1ι1. δε τ. ΑΘΗ). το!. 1 σαι. Β Ξ

απο. πιο. υ.σ./1ἴ'·'·η'·=·ἰ. 8)·ι·.1°ει.

.1)Δ. 1. Μοαιρ1ι. Αιιιι. 1 (οι οιαιιι1αιιι1ιισιιιαι ασια

οιιαι σο ο). ' σαι. αλλα οι.

- πλοια λαοι». ι. σο. οι. κα. ι

Ιπλοιαρια 3. 1... "31. ||ιιι1ι1. πολλα 1).

38. (ριαοαι. οι). (τα αλλα τα οντα

ρσει αλλα. 1 αλλαι δε πλοιαι πολλαι

[αλλα δε πλοια πολλα 1)..] ηοαν'μετ'

αυτου 1).).

- αν] σαι. 1... Ι. 111οαιρ1ι.)ν.&1118. Αιαι.

ΣΕΦ. 1 ηιταν ΒΔ. Αα. 1 Οοαιιο.. ιο!.

- μετ' αυτου] μετ' αυτων Δ. 8·να·.Ρει.

(σαι. ο). | Σώστε αυτο ηδη γιμιξιοθαι

.3. Α.

Αιαι. | σαι. ηδη Βιιι.ι.(ο:ιο. α). 219111.

Η γεμιζεσθαι] βυθιζεσθαι 1. (13. Οι. (αυτο

μια βυθιζ. 118).

118. ην αυτος Α1). 1. 113. 69. ιο1. νεα.

(υ).ο.(ε)./!'·'·η'·¦· 8)·ι.11ο1. Ποια. [$γι.

Για Μοιαι·ι1ι. Αιαι. α15ι1ι.] | αυτος ην

το!. 8ι·τι.Γει.&11ο1.ιια. Οσι1ι.

(ιι ).

- εν τη ΑΝΝΑ. 1. 69. Μια. ' :επι

τη €. .19. τοι.

- το προσκεφαλαιον] 0111. το 1. |

προακαιφαλαιου .1).

- εγειρουαιν Β.ΒΙο.0.(Μ ιιἱι.1.).λ. ¦ :διε

γειρουαιν €. Α0'. Για. ' διιγειραντες

(οια.αισιε και) 1). (69). Καμ-#21. (εγειρ.

69). (Οοαι.ιο., νιι1ι;. (α).ο.η.'.η'·.·)

89. διεγερθεις] εγερθεις 1). 69.

- ειπεν τη θαλ.] τη θαλ. και ειπεν 1). 1.

ο (ο).ε.τρ.ἰ. Αι·αι. 1 Οσιιιιιι. ΑΒ Ο. ιο!.

(&Ηο1.αια.) Μοαιρ1ι.ΜΒ.

87. γινεται] εγενετο 1). νιι1ε. (τα. Αιαι. 21·Σι1ι. (Μια ιι).

- μεγαλα ..ΜΒΜ Β·Β.Ι1|·υιΔ· 1- 69- Σ - και ειπεν....ό ανεμος] οιιι.Δ (αιωπα]

να". να. 8_γι.Βει. Αιαι. /19ι1ι. | :ανα ι ο". Μπάτη (Μάι). ' Φωτ”, γωΗ. η:

μου μεγαλη Η. Α. "21./ζ 87ι.Ηι:1. Ποια. Ξ -0'1.91-'1-ι_ ' °"."Μ" Ια

[Πανου-1 1 “πμ” Μαλον 0· (9)· - πεοιμωαο Επι. ια Ρο. 69511. 1 και σιμω·

και τα .ΒουΙα..λ. 1. 69· Μα. Βγι.Ρει. Πεμ-ι 1_)_ Β[επιριι_ ' Φ.μω°° Ι·

Β19Πη)11. (501.11. ΔΕΕΚ ' :τα σε 9. Δ. : ..0. ειπεν] ελεγεντο!. εχι.11ο1. Αι·ιιι. . - εστε] |·ιιι1ι1. ουτως Θ. ΑΟ. 83.ιο1.

- επει:1αλλεν ΑΒ ΟΑ. Η'. 69. "11. Μια. . 8].·Π·'Ρει_&ΠοΙ_ σος11_ ' Ρος" Η Β 60.

' ε!'"·υ$1-8.Ηω- 1 εβαλα 1)· 1 "εβαλα · Αιαι.1σαι. Β1)1..ι. Μαι. Μοαιρ1ι. 21ἱι1ι.

Ι Ι.Ε.ΕΜ.|ενεβαλλιν Η] επιβαλλον 118.

-- ωστε ηδη γεμιζεσθαι το πλοιον 1301) .

ΒΔ. (μια.) 5_τι.11ο1.ιιια. Μοαιρ1ι. πιο..

- καθως.... ελαλει αυτοις (τοι. 114).]

σια. ε.

- εδυναντο Α( )υτι. 69. ΜΜΜ”.

| Σηιῖυν. τ.ΒοΔ. Η. 88. Κόνυ'.

9-1. χωρις δε Α(31). το!. Και.. δι·ι.11ι:1.

008.11. Αι°ια. ΣΕΦ. | και χωρις Β. δια.

Ρετ. Μοαιρ1ι. (τω. 111ιαι..και.8-1).

- αυτοις] ιιι1ι1. τον λογον (18.

- κατ' ιδιαν] καθ' ιδιαι81)Δ.

- μαθηταις αυτου Α1). 1. 113. 69.ιο1.

να. |ι.ο.εφ (μαθηταις αιιιιιιαι μια).

Ι ιδιως μαθηταις ασια. (ιδιως μαθη

ταις· αυτου )

--· επελυαε 69.

νιι1ε.)9 Βιιτι.Βει.8ι1:1ο1. Μοαιρ1ι. Οσι1ι.

μετ'αυτου πλοια 1. Απο. εοι1πλοια

ἱ

ἰ

 

1 37'. ιιιινιιιι οι. 1 38. ειιιιοι οι. ι ι11οιι.ιιι. ι11ι οι. 1

ι 89, ιιιοο σ1›αι. Οι.

3.5. οτα. ια Δια. «Μαιο. ται.) 1 :16. ιιι. σαιτ. Οι.

1 189





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 197. 41.

ιΒοο

τι.

1.ο:ι.ιιο.

τιτοιτιιιιευτ. τι ` ι ν

οτι και

τ. τι'

9"Μοι.ι..8:α8-8ι.

"Ια". Μάϊ-39.

1. Γεργεσηνιἴιν.

Α | ν 9 β :3 λ

των μνημ|ειων αν€ριοποι· εν·` πνευματι ακριθαρξτιρ, ' οι;

την κατοικησιν ειχεν εν τοιι· μνημασιν , και *ουδε
2 Ο | || . 9 | 9 ` 2 9 | " Π ` 0·

αλυσει ουκετι ουδειι· εδυνατο αυτον δησαι.

4δια το αυτον πολλάκιι· πἔδαιι· και ιτ.λύσεσιν δεδοἔ···
` .. τ 9 τ η ` 1· Ι ` `

σι9αι. και διεσπασι9αι υπ αυτου ται· αλυσειι· και ται·

9. [οὐκέτι]

πέδαι· συντετρίψι9αι, και. ουδειι· 8ισχυεν αυτον'| δα·

και διαπαντοι· νυκτοι· και ήμεραι· 8εν τοῖι·μιἱσαι·

2οιἴπα›|| ἔχετε πίστιν; “ και ἔΦοβήθησαν φόβου μέ
` ο! ` : | Ι Μ 9 | ι

ναν, και ελενον προι· αλληλουι·, Τα· αρα ουτοι· εστιν,

ο ανεμοι· και θάλασσα 3 υπακούει|| αὐτῷ ;

20 1 Πω ιἶλθον εἱι· το πέραν τῆι· θαλάσσηι· ειι·
κ κ .- 2 49 α 2 κ ο ο ι ,

την χωραν των Γερασηνων . και εξελθοντοι· αν·

τοῦ|| ἐκ τοῦ πλοίου, [*ευθυι·|| Σὑττ·ήντησεν|| αὐτῷ έκ

| Ι

9' 9

τιοοοιιιιι 1ιο.1ιοιὶι Μοτο? Ει ιι

ττιιιοτιιιιι ττιιιατιο ιιττιοτο. οι αιω

ουσ" οιι ιι1ιοτιιιτιιττι. @τα μου”

οιι Μο. ιιιιιιι οι νοτιιιικ οι Με

Μια-:αυτοι οι ?

'Ετ νοτιοτιιτιι "απο (τοπια

τοπιο ἱιι κατοικια Οοττιεοιω.

τιιττι. " Ει. οκοιιτιιι οι ι1ο πανι

ιιιιτ.1ττι οοοιιττιτ οι 9ο ταινια

τιιοιιιιε ιιοττιο τα ιιρἰτἱιιι ιτιττιιια

ιιο, ;. αυτ ι1οτιιιοι1ιοττι 1ια1›ο1ιιιι,

ἱιι αιοτιιιττιοιιιιιι. οι. ιιοιιιιο απο

τιιι. απο ι:ιιιιιιιι.ιιι.ττι οιιττι ρωταω

1ἰαιιτο. ' ηιιοτιἱοττι εο.ομο οστο

ροι111ιιιι οι οιιιοτιιι Νασαι. οιι.

"φαω οιιτοτιιιιι οι οοιιιροι1οε

οοττιιιιιιιιιιειοι, οι τιοττιο ροιοτιιι

οιιιιι ι1οττιιιτο, ·* οι εοττιροτ τιοοιο

τω ι1ιο ἱιι τιιοτιιιττιοτιι.ιε οι ἱιι ττιοτι

ι11›ιιι οι·ιιι οι ο1οτιιιιιιε οι. οοτιοι

ι κ ο .- ν υ ς τ `

μνημασιν και εν Το£9 ορειτιν ηυ κραζιον και κατα·

_____`._`____

40. ουπωΒ.Βο|ι.ΒΙ.Δ. 1.69. Μα. Μοιτιιιιι.

Απο. Βιιιι. οι. Βιἰυ. (ια ι·οἰἰ.) | :πως

ουκ 9. Α0. 99 τα. το!. (1). 8.τττ.Ρει.8ι

Βο1. (Μάι. (στο. ο).

Η. οντος εστιν] εστιν ούτος 19. νιι.18. ο.

Απο. [ιι.ε]. ' Οοτιιτο., τοΙ.

- ο ανεμος Α.ΒεΟ. το!. νιι1ε. εώς'. ο".

ΒοΙ. Οοι.1ι. Ατττι. 1 οἱ ανεμοι 1). 1. 99.

Β. ο.ι:.#'..υ'.ἰ. 87τ.Ρει. Μετιιρ1ι. 999.

(ντα. Μπα. νἰϋ. 27). (και οι αν. Ρο" ή

θαλ. 1). α.ο.(ο)!3).

- υπακουει αυτω ΒΕ. (9υπακουουσιν

αυτω 9. Α. 99. τοι. νιο.Ι.ιιο.νΗἱ.25).

νιι18. Κακώς”. Μοιιιτι1ι. Οοι1ι. Απο.

[8.5.6 99.9] ¦ αυτιρ υπακουει ΟΛ. 1.

69. | υπακουουσιν ιοτιιιιτ.ιτ 196».

1. ηλθον ΑΒ!). τοι. Μια. 8)·τ.ΗοΙ.τιιο.

Μιιιτιο1ι.Μ8". Οοι1ι. (ατα.) ] ηλθεν Ο

ΣΔ. 69. ΠΜ. 87ιτ.Ρα.8ι:Ηο1.ικι. Μοιιτρ1ι.

".δι8. Απο. "966. ο 1ησους Ο..

- της θαλασσης ΑΜ. το1. (νοτια) ¦

και “οποιο 1)(ἔτ. 1 στο. 69. τον. απο

(Με (ταυτα πιατα τους. ι:.ιτ2. "Με

ττοιτιτιι και. ιτιιτιο ττιατο ο).

-- Γεραστ)νων Β1). Σου.. ¦ Γεργεσηνων

ΣΔΟ:: 1. 99. Π. 8ττ.Βο1.ττια. Μοττηι1ι.

Απο. 21:96. Ερἰρ|ι. "των Γεργισηνιἴιν

ως ο Μάρκος λέγει" του. Η. τσιπ. ιι.

ΗΔΗ. 66.0. Ρ.650). . ζΓαδαρηνων 9.

Α0. 69. ΕΕ0ΠΚΜ5.ινε. 8τττ.Ρει.8ι

Βο1.ιιτι. (9οι1ι. (1)ο1οοιἰοτιο Βήτα νοοιιι

οι. στα). ιν. 140. 1: αυτ ιιοτιιιιιττι νι

Μάιου· ἱιι οοι1ιο11ιιιε "και τιοιιιοτι Για

,εσηνδιν ακουσει: ιιιιοι1 τουτου ιο

οτι|ιορταριιια :πατατα ο Γερασηνιῖιν αο

οιι).

140

2. εξιλθοντος αυτου Β(Π.Δ. 1. 99. 69.

οι διττ.Ρει.8ιΗο1. Μοαιρ1ι. ΖΕι1ι. 1

1ιΕελθοντι αυτιρ 9. Α. το!. νιι1ε. ο'.

Οοι1ι. Λτιιι. μια Βιιο.νἰϋ.27). 1 εξ

ελθοντων αυτων 1). τ.·.ιι.(Γ).

- ευθυς ΟΣΑ. (1ζευθιως 9. Α1). το1.)

νιτ18. 197'. Βιιτ.Είο1. Μοτιιριι. Οοι1ι.

Απο. | στο. Β. Ιι.τ.·.ο.Β,.ἰ. 8)·τ.-Ρετ. Απο.

- υπηντησεν Β()1)Ι.Δ. 1. 69. σ.|Σαπην

τησεν 9. Α. τοι.

- εκ των μνημ. ανθρ.] ανθρ. εκ των μνημ.

1). «Μαι. Οοι.1ι. Ατιιι.1Οοιιιτιι, νιι18.

Γ. το!.

9. ος την κατοικ. ειχεν] ος· ειχεν τ. κατ.

οι». α.(ο).ι.·.ε. 1 Οοιιιτο.. το!. νιι18.

Αρτα!!!

- μνημασιν ΑΒΟΙ.Δ. 99. 69 (ευρω τα.)

ΕτοιιΜ8ιιν. ' 1μνημιιοις 9. 1). Η.

6962!. Η.

- ουδε Β()1)ῖ.Δ. 99. | :ουτε 9. Α. το!.

- .ι›.υ.ι.ιιο·ι. 99. ι·.ε. (στα. ιβ).11ιἱλυ

σισιν 9. ΑΘΗ το1. νται. 6./.ι7'19911.

Βιιτι·.Ριιι.8ιΠο1. Μοττιριι. θα!» Απο.

ΖΕι1ι. (ναι. νοτ. 4).

-- ουκιτι ουδεις ι30·ιοι.Δ. 69. (μια.) 1

'στο. ουκετι 9. ΔΟ'. κι. ι. $χττ.1°ιι.8ι

1.921. Μοαιρ1ι. Ποιο. ΖΕι1ι. 1 ουδεις ετι

1. (?Ατιιι.)

- εδυνατο ΔΟ.(Β)ΕΔ. 99. 69. 190”

τινα να!. (οσοι αυτον 1)). ] ζηδυνατο

9. Μο.. 1.9. Εεεε. ' ιτολι.ια Μ.

4. (ότι πολλακις αυτον δεδεμενον πιδις

[1.6. -αις] και αλυσεσιν ιν αις εδησαν

διεσπακιναι και τας πειῖας συντετρι

αεναι και μηδενα αυτον ισχυιν (-χυν.)

δαιιασαι 1). (Ρ.ι).ι. Ι δια το αυτον πολ

λας πεδας και ιιλυσεις αις εδησαν αυτον

διεσπακιναι και συντετριφεναι και ου

δεις ισχυσιν αυτον δαμασαι 1. ¦ “ Ωιιο

τιιιιττι οοττιροι1οιι οιἰτιττι (1911186999 οι: οστι

ιοτο1›ιιι" (στο. πιο ΣΕΦ.)

4. δια] ρτιιοττι. και ΕΕΚ. 1 (το αυτον] τον

Ρ”.

- διεσπασθαι] διεσπαραθε Δ.

- υπ' αυτου] απ' αυτ. ν. (οπι. 5,9.)

- ισχ. αυτον ΔΙΚΗ-ΑΔ). 1. 99. 69. ΚΜ

Η. μια. Μοττιρ1ι. Ποιο. 1 $αυτον ισχυε

9. Β. το1. (1) να!. εαυτο). "ισχυεν]

ισχυσεν 1(.ιιο). ν. Η αυτον] αυτο Δ(ὶτ.

- δαμασαι] δησιτι Δ.

5. και διαπαντος νυκτος] νυκτος δε υ.

υ.ι·.ε1|`^.ἰ. 1 Ουτιιττι. το!. 9968. (α).|ζ

- μνημ. και εν τοις ορεσιν ΔΙΚΗ-Δ. 1.

99. 69. ΚΜΠ. νιι1ι;. [τι. 8τττ.Ρει.

8ιΗο1. Μοτιιρ1ι. Οοι.1ι. Απο. ΖΕι1ι. 1

Φορεσι και εν τοις μνημ. 9. Ι). τοι.

(ιι).ε.ἰ. (91ο ττιοτιιιτιιοτιιιε" ιατιι.ιιιτι ο).

- μνημασιν] μνημειοις 1). 1. 69.

- κραζων] -ζον Η. | κραυγαζων 69.

- εαυτον] αυτον Δ.

6. και ιδων Β(.Π.Δ. 1. 69. Μοττιτι1ι.| :ιο-ων

οι 9. ΑΙ). το!. τα. ι.ωτ)τνω-ι-[η.

8τττ.Ριι.8ιΠο1. Ποιο. Απο. Δἰι1ι. (και.

Ι.ιιο. τω. 28).

-- απο] στο. ΑΜΠ!. Οοι1ι. 1 Οοιιι.το. Β.ι·

οι). κι. νοτια.

- προσεκυνησεν] προσεπεσεν Ρ.

- αυτιρ Βου. 1. 99. 69. το!. ] αυτον Ασια..

`__

41. Μαιο" ττι:ιαιιο ιι. (οοιιι.τικ Δια. .το οι.

του.)

2. οι". ο19° Η. 1 9. Ματια οιιτι·ι Ο!. 1 4. αιτο

ριοοετ. οι. ' 9. @το οιι ιιοοι.ο οι. 1 ιιττιι. ο1ατιιιι.ι.υι οι





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

.. ·προσικύν. αυ

τον.

κόπτων εαυτον λίθοιο. 6* καὶ ἱδων|| τον Ίηο·οῦν απο

μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ7 7 καὶ

κραξατ Φωνῇ μεγάλρ :λενε/3 Τί ἐμοὶ καὶ ο·οί, Ίησ·οῦ,

υὶε τοῦ θεοῦ τοῦ ύψίστου; ὁρκίζω σε του θεον, μή

με βασανίαρο· 8 ἔλεγεν γαρ αὐτερ,8Έξελθε, το πνευμα

ι1οπιι ιο 1ορἱι1ἱοπι. ο“Ψἱι1οπο

ιιιιιοιπ 1οειιιιι ο 1οιιαο οποιιττιι

οι οι1οτιιιιιι οιιιπ, 1 οι ι:Ιοιποπο

τοσο πιοαπο ικα. @πιο ιπιιιι

οι πω. Και ιιιι ω ιιιιππιι?

πομπο ιο μια· @που οι: πιο ιστ

ηιιοοε. 1' πωπω οπιπι ΠΠ, Εκἱ

οριτιιιιο ιππιππι1ο πο 1ιοιπιιιο.

` ' | › Α ' |

το ακαθαρτον εκ του ανθρωπου.

Τί *όνομα σοι||

μοι, ὅτι πολλοί εο·μεν.
ο ` !|.Ι Ι ο

ινα μη ° αυτα

ἐκεῖ προο 2

12. παριιιιίλουν Η

ο

.Ψ

αποσιτειλτι ε

καὶ ξλέγει αυτιρ||, =

9 | ο!

η αγέλη κατα του κρημνοῦ εὶο τὸν θάλασσαν*

9 καὶ επηρώτα αυτόν,

Δανών'| ὅνομιἱ

10 καὶ παρεκάλει αυτον πολλα

ξω τῆι` χώρας. 11·ιἶν δὲ
Α ν “ ο , | | |

τω ορει αγελη χωρων μεγαλη βοο·κομενη·
` | . ` Φ Ϊ | | 0 Α

και παρεκαλεσαν αυτον λεγοντεο, Πεμψον ηματ

εἰς τους χοίρουτ, ἶνα εἱτ αυτους εὶσιἔλθωμεν·
8 Ι Ώ Α * * ` , | ` | `

επετρεψεν αυτοις . και εξελθοντα τα πνευματα τα

ακαθαρτα εἱο·ῆλθον εἰ: τοῦ;` χοίρους, καὶ ιδρμησεν

9 1ἰι ιπιοιτοοποπι επτα. (ζωο.

πιο ποιποπ πει? 1Σι .πιο οι,

1.οιιἱο ιιοιποπ :Μπι ο". απου.

ιπιιιιι πωπω. Μ Ετ. ι1ορτοοπ

Ι›πιπτ οιιιπ πιι.ιΙιιιιπ πο ιο οπ

ροΠοτοι απο τοι.ι·ιοποιπ. " Επι

ο.ιιιοπι οι οικω. ιποπιιιιπ πιο::

ιιοτι:οτιιιπ ιππαπιιιι ριι.5οοπο: Η οι

ιιοιιτοοποππιπτ παπι .μαπα οι

οοπιοιι. Μαιο ποπ ιπ πωπω. οι

1π οσο ιιιιτοοπιιιιιο. Η Ει αοπ

οοιιιιιι οιε ιιιιιιιιπ Μαιο: οι ο::

οιιιιιι:ε ερἱτιιιιι ιππιιιπιΙἱ ἱπιτο

ἱοτιιπι ιπ ροι·οοο. οι ιππαπο Μπ

ροιιι απο: ρτοοοιριιο.ιιιο σει ιπ

πιατα πο απο ποιοι. οι οιιιιικιιιι

18 καὶ

 

7. λιγιι Α11(.11.Δ. 1. 38. ΚΜ. Δια. Απο.

] μπιν €. 1). το!. νιιις.(Ξ'Ι. 1ι.οώο.

Ποιο”. σου. (οι. 1.ιιο. ποιο).

- ιμοι] ποι›ἱε 5)·ι·.11ι:1.ικι.

-- σοι] συ ΕΔ.

- Μιτου] πιο. 1. 88. (νἰι1. 11ο". πιο”.

- του υψιστου] του ζωντος Α. Βγι·.11ι:1.

πια. (νἰι1. Μιμική. 16).

- βασανισιις Η.

10. παρικαλιι ΜΒΑ. το!. νιι18. ἰι.ο.|:ἰ.

Ποιο. ] παριιαλουν ΑΔ. (1). ο.ΙΡ.οΜ°

Ατιιι. (παραιταλουν Ι).

- πολλα] σαι. 1..

- αυτα αποστιιλ·ρ 11ΟΔ. 5ο οαιροΠοτοι

νιι18. 92.1. ] :αυτους αποστιιλο 9. 1).

το1. 9'. (τα Γιο" χωρος Ι). αυτους

αποστιιλιι Η. | αυτον αποστιιλο 1..

ἰι.ο. | αποστιιλυ αυτους ΑΜ. τάβλι

Βιιτ.ΗοΙ. (Μοιπριι.) Οοι!ι. Ατιπ. ] αττοστ.

αυτον Κ. εχτ.1,ιι. ΖΕι1ι. Οι. 88).

[ΜΜΜ. (μπι παντις) οἱ ιῖαιμονις ς.

Α. 88.τοΙ. ...Μπαντ $γττ.Ρει.8ιΗο1.

(1οιιι. Απο. (οι. Μπιι.νιιι.8Ι). ¦ τα

δαιμονια 1). ιρἱτιιιιιι ναι.. ο. ] σαι. Β

(ΠΔ. 1. 09. Μοιπριι. ΑΒΕ.

- λιγοντις] στο. 69. | λιγοντας 13.]

ιιποντα 1).

- ιισιλθωμιν ΑΜΘ. τι!. (ιισιλθομιν

ιιΤ_ι:) ] απιλθωμιν 1).

 

8. γαρ] οιπ. Α. οι πιο.

- αντιμ] παο. ὁ 1ησους 1).

- ιξιλθι] Ροει ακαθαρτον Α.]00ιιιτπ. τω.

- ια 1.101). τοι. α.ἰι.ο. νιι. ] απο Α. 88.

νιι1α. :#1

8. ιπηρωτα 1101). το!. νους. ἰιώ Βια'.

11ο!. ' -τηοιν Λ. α.ι:.ο.ι. 8)·τ.1)οι. (τω.

1.αι:. .οι 80).

- ονομα σοι Α13(11.Δ. 1. 88. 6ο. ΚΜ.

8Π.11ι:1. ΑΜ. ] :σοι ονομα έ. 1).ι°ο1.

Η". οτα. ΙΜ. ιι. 214'. Η πι1ι1. ιστιν 1).

Πιο. (Μειωσα.) Οτίο.!πι. (ιιιι1.1.ιιο.

ιιἱἱἱ.)

- λιγιι αυτιμ ΛΒΟΙ.Δ. 1. 69. 1111. νιι1ε.

[Η. 8τττ.Ρει.8ι11οΙ. Μοπιριι. απο.

(Αι-ιο.) πιο.. ' απ·ιιιριθη 1). α.υ.ι. .ἰ.

@οι 9'). | 1α·ιτικριθη λιγων ιΞ. Β.ιιι1.

(φα τοεροπιιοπο .και ο). Μπι 88.

- λιγιων 11.Βολ.(11)1.Δ. μια (πιο

παοκ). 8)·ττ.1)οι.8ι11οΙ. Μοιπριι. (Μπι

88). ] Σλιγιων 'ὅ. ΑΒ'. Ι. ακου». το!.

Οτ·ἰς. ιι. 587€. (υιό. 1.ιιο. απ. 80).

- μοι] στο. 1. ' ποιοι $ι·τ.1)ει. 'μπω.

ιστιν 11. αι. νιι18. μια. (ν.ι:.9'.

Μοιπρ1ι. ο.Πο οι·ι1ιπο. ' ιστιν μοι ονομα

λιγ. 1)).ι ποπ πι1ι1ιιπι ΑΟ1.Δ. 1. 88. το!.

α.ο. τι. Οτια.ιι.

Η. προς τιμ οριι (Α)11(.11)1.Δ. (69). ΕΣ'

οπικιι)ειυ)ν. 1.ιιιι. εγττ.1'ει.(δι

11ο.1.) (Μοαιρ1ι.) (θοιιι.) Ατιπ. (απο.)

(Μι βοσιτομ. ιπ Α1(Μ11. 8]ττ.1·101.

Μιιιιιριι. (απο. .21ἰι1ι. υιό. 1.αο.ι.·ϋἱ.82.

ποια μιγαλη 69. ο). ] :προς τα ορη

ς. 'σαι. 1. 88 (οι οι.) οιιι. νο! απο..

88.

- μιγαλη ΑΜ. το!. νους. ι:α:17].αι·.·

το!. ' σαι. 1)1.11. α.ο.]]'·.ί. σωμα.)

(Μια. (για. Πιο.) Μπι 88. ] ροει βοσ

κομινη Μ. ΑΕΠΙ.

- βοσιιομινη Μποστ. το!. να1ι;. ο.ι.|ζ

@πουν Ηνττ.1'οι.δι11ο1. ι·οΙ. [απο] '

-μινων Α1.Δ. οι!. απο. 1.ιιο.?) Μπι

:18.

12. ·ιταριιιαλισαν 11:01.Δ. Ι. 88. τοι ο.

$γι°.11ι:1. Μοιιηιο.Μ8. | παριιιαλουν Α

1)Κ11. νιιΙε. ι...αρι.9.·-ι· 8γι·.1]ει.

111οιιιρ1ι.1ν.8ι8. μια. Μπιτ. ι·ϋ.1.81). ]

παρακαλισαντις αυτ. “που 69.

- αυτον] ·|ιο.ι1ι1. παντις τ. Α. 88. το.

ο. Βγτ.11ο1. (Μια. Απο. (που. “ιππι

ιιιιιι" απο.) Ι σαι. ΒΟ1)1..Δ. Ι. 69. ΚΜ.

να.. ο.σ.ι.[Ρ.9'·2·Ι. θα". Μοιπρ1ι.

18. (και ιυθιως κυριος 'ποιους ιπιμψιν αυ

τους ιις τους χωρους κτλ. 1).πα: ποπ α Ματια. οκ παπα).

- ιπιτριψιν αυτοις] ι·ιτιμψιν αυτους 1)

(εορτο)Π. (αυτοις] -τους 11). “ται”.

ιυθιιιις α. Α. 88. Ε. το!. νιιΙα. 1: 8ττ

πα (ιι·οποροποπι 1)(νιι·1. πορτα). Μπι

μια (1οι1ι.)ιοιιι. 1101.Δ. 1. ι... 8γι·.1:'οι.

Μοπιρ1ι. Απο. απο. ΜΜΜ. ρο.ιιοο ο

Ιησους €. Α. 88. το!. νιιια. _|Σ 81ιτ.11ο1.

πιο.. (ιτπποροποπι Μπιουτ-ω. α.ι:.

_8].ρω· “ 1)οιπἰπιιι" ί). ] οτα. πιο.

1. 15. ο... 8γι·.Ρει. Μοπιιι1ι. Απο.

-- τα ακαθαρτα] στο. Α.Ε. (ταπνιυμα·

ταιὶκάθαρτα .τισ 11. τα ακαθαρτα πνιυ

ματια 88).

- ιισηλθον ΑΟΤ). το. | -θιν 11.Βοα.

- ορμησιν 1.13..

- κατα του ιιρημνου] σου νιι18.

- θαλασσαν] ]·πι1ι1. οσον δε €. Α(11.88.

τοΙ. αββά. (8ττ.ΒοΙ.) (Μοιπριι.?)

Ποιο. (Απο.) Ι οιπ.Βο.1)1.Δ. Ι. Υιος.

6.ο.:Γ.ς'. 8]·τ.Ρει. ] (στο. πα ο... ιιοτ.

πιο..)

7. .πια οι. ι πιο απο ι σπασω-ιι οι. ι

0. ΜΜΜ.. οι.



  



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ν. Η.

ΑΒ(Π).

ΕΔ.

138.69.

1:καιιιιιιιευτ. ( .
` ο λ ι | ` ο °; |/ ο το κ

την πολιν και εια τουα αγρουα· και ° ηλθον ιδειν τι

και ἔρχονται πρι” τον Ίηιτοῦν,
Κ θ ..ο ` δ ζ! θ | + Ο -

και εωρουσ·ιν τον αι)ιι.ονι` οιι.ενον κα ημ.ενον ιιιιιιι·ισ;|
.. . -

μενου και ιτωΦρονουντα, τον εσχηκοτα τον ° λεγιωνα .

και διηγήσαντο αὐτοῖα οι ὶδόντε9

ποἶια ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένερ, και περι τῶν χοίρων.

ἐστιν το γεγονόα.

και~ ἐΦοβήθησαν.

17 `εκ

,Ι ορίων αὐτῶν.
Ι , Χ ε ` αν ο α ι

παρεκαλει αυτον ο δαιμονια·θειε` ινα °μετ αυτου

Χ ι

και ουκ|| οιΦῆκεν αὐτόν, αλλα λέγει αὐτῷ. #Υπαγε

εἱα τον οικον σου τρικ τοι)ι` σούι, και ξα·ιι·οιν·νειλον

*·ιι·ετι·οίηκεν|| και ήλἔησέν σε.
ν | ' Α Ι

ι ηρξατο κηρυσσειν εν τι) Δεκαπολει,

Ιησοῦα· και πάντα· εθαύμαζον.
2 21ο ` | Α ι το ο Β π

1 Και διαπερασαντοα του Ιησου εν τω ·πλοιω
| ' ` | Ι Η ` ' ι, Π | ι _

παλιν εια το περαν, συνηχθη οχλοα ιτολυα επ αυτον, ιιιιιι. α0ιιναιιιι απο.. "...κι ..ιι

αὐτοῖα ὅσα ο κύριοα σοι||
Ο σο

"0 και αιτηλθεν κα`

ὅσα ἐποίησεν αύτω ο

= Μαι)... Ή
Σα. 8 :.ιο. β

σ _ ι κ ι ι : -·` ι

ωε· διιτχιλιοι· και επνιγοντο εν το θαλασσΠ.

λο" ! ; ! Π :Ι ` 2 ι | || 0

οι βοσκοντεα αυτουα ειρυ·νον και απη·γγειλαν εκ

15

16

.ο : ` › Α ο ` αν

και ηρξαντο ·παρακαλειν αυτον απελθειν απο των

18 και Αξιιβαίνοντοα|| αυτου εἱι` το πλοΐον,

Α',

Ι

ειιιιι ιιι πιατα. Η()ιιἰ ιιιιιαιιι

ρ:ιεααιιιιιιι οοο Γιιαατιιιιι αι τι”

ιιιιι·αι·ιιιιι ιιι αιτιιιιιαιιι αι ιιι

παταει οι φταιει ειιιιι Με..

ααα! αεεαι ιιιαιἰ. Η Ει ι·αιιιιιιιι

ιιι! Ιαειιιιι. οι νιιιαιιι "Μπι ...ή

ιι ιιιιααιοιιιο νακιιιιιιιιιι· ιιαιΙαιι

ιαιιι ναιιιιιιιιιι αι ειιιιιια ιιιαιιιἰιι,

οι ιιιιιιιαι·ιιιιι. "3 Ει Μπανα

τιιιιι ΠΠ: ιιιιι νἰιιατιιιιι ιιιιιιιιιατ

ι“ιιαιιιιιι ααοαι αι ιιιιι ιιιιαιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιαι·ιιι. αι ι!α ματια. " Ει. το

ι.ιιιτα αιιιιι αοαραι·ιιιιι. ιιι “ιπποει

ι·αι ο απο". αοι·ιιαι. Μ"·"·)Οιιι·ιι

ιιιια ιιαααιιι!αται καποιο. αοαριι

ἱΠιιπι “φτασω ιιιιι ι!ιιαπιοιιιο

τοκοι” Γιιαι·ιιι ιιι ααοαι αιιιιι Πιο.

'9 κι που ιιιιιιιιαιι αιιιιι. κι! ο”.

ΠΠ. Μια ιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιι οι!

ιιιιια. αι ιιιιιιιιιιιιιι πιο ιιιιιιιιιιι

|| Μή ιΙοιιιιιιιιε Μετα οι ιιιιαατιιιε

οι ιιιἰ. οι κι ιιιιιιι αι «αερα

ρι·ιιαιΠι·ιιτα ιιι υοωμοιι ιιιιιιιιιιι

ΜΙΑ Γααιιιααι “οι”. αι οιιιιιαε αιι

ι·ιιιιαιιιιιι·.

Η '9 και

σε ι||

27 .

5" μου Πι απο ιι·ιιιιιιααιιιΠεεαι

Ποια ιιι ιιιινι τοπικ "απο ιτα

 

18. ιο; δισχιλιοι Λα!). ται. ¦ σαι. Β.ΒαΙι. ' 16. ιδοντες] ιιδοτες Δ.

Βια. Βιιτ.ΨΜιιιιιιιειοαι. (ιιοιι και.) | ὡς . - εγενετο τιμ δαιμονιζομενιρ] εαιιιθη ὁ ;

Β Β.Βιἰυ. | ὡς χιλιοι Η.

14. και οι ΑΒ(π.Δ. Ι. 88. 59. Μ. α.α.

8γτι·.Ρει.8ιΗαΙ. Μαπιριι. (Μάι. ΖΕιΙι. '

:οι δε ῖ. ΠΕ.τοΙ. νιιια. Μακ-#24'.

Απο. (νἰιΙ. Μιιιι.νΗἰ.88).

- αυτους ΠΟΠΙ.Δ. 69. Μια. Βιιι·.Ρει.

Μααιριι. (λαο.) (αυτος 1)”. | :τους

χωρους 9. Δ. 1. 88. Κ. τα!. 8)·ι·.Παι.

απο. Απο.

-· αιτηγγειλαν Μπαμ 1. 88. ΚΑΙ. ι

ζανηγγ. ετ. Δ. 69. ΒΡΟΠ8.ει.ινιι.

-· ηλθον ΑΒΕ. 88. ΚΜυ. Βι·ι·.ΠαΙ.

Μααιριι. απο. ' 1εξηλθον .8. ΟΙ).ι·αΙ.

τι"... ι.....α διαιτα. Απο. @ιιι. (τω.

Μια. τῆι. 88).

- τι εστιν] οαι.Η. (σαι. εστιν Α. οι οι)

15. θεωρουσα] Μιά. αυτον 1). ο.(α). (-ωσιν

1.).

- καθημενον] 0ιιι. Δ. 2.

_ιιιατισμενον] τρωω. και ιἴ. ΑΟ. τα!.

Βγι·.ΗαΙ. (Μια. (και.) [$τι·.Ρει.] ' απο.

ΒΙ)Ι.Δ. 1.88. 69. Ι.ιιιι. Μααιριι. Αι·πι.

(σαι. και ὶματισιι. Μ.. Μια Μαρ.)

-- τον εσχ. τον λιγ.] σαι. Π. μια] 00ο·

Πα. Μ88.8ινν. (οι ινα.)

- λεγιιυνα Β(ιιι.διΤ/.)Ι.Δ. | :τλεγειυνα

ε. ΔΟ. τα!.

18. και ιῖιηγησαντο ΑΒΟΣ.Δ. τα!. τω.

α.|. τι'. ¦ διηγησαντο δε ΜΗΝ”.

!ι.α.ῇ`·'.ἰ.

Ι

ι
ι

ι

ι
δαιμονισθεις Ι. ' εγεν.αυτιρ τιμ ασια. 1). Ι

Η. ηρξαντο ·ιι·αρακαλειν 8185. (νιιι€.)ο.(α).ε./.(Ρ).9'. | ιταρεκαλουν 1).

( ...Μαι ο). '

- α·ιτελθειν] οποια. και Η. | ινα ατιτελθη1). (ιιι παπι ι·αααιΙαι·αι ι).

- απο] εκ Δ.

Ι8. ειιβαινοντος ΛΒ(.π)Ι.Δ. Ι". 88. ΚΑΙ.

¦ :εμβαντος ς. Β. τα!.

- ·ιταρεκαλει] ηρξατο παρακαλεινυ.νιιΙΒ.

(θανατο-ιι. | απατα. .Μ88. (κι. τν.

- ινα μετ' αυτου ο ΛΒ.8ι:|ι.&Β"ν.ίιι ατι".

ΟΙ.(.Δ). 1.88. 09. ΚΜΠ. ο. 8)·τι·.Γει..ιΙα

Πα!. θα”. Απο. (ην Δ). ' :ινα ο μετ'

αυτου ετ. Ι). τα!. νιιΙα. (και. Μαιιιριι.

απο..

19. και ουκ ΑΠΟΙ..Δ. 1. 88. ΚΜ. νιιιι;.

[1. διττ.Ρει.8εΠα!. Μααιιιιι. Ποιο. ' και

ὁ Ιησους ουκ 69. ' Σο δε Ιησους ουκ 9.

Β. τα!. ὐ.ι:.ε.#"·.·ο'.ἰ. Απο. [Βια. (οτα.

ουκ Η).

- αλλα λεγα] και ειπεν Ι).

- απαγγειλον Β..Βιζυ.Ο.ι. ι Σαναγγειλον |

ΐ. Α1. 88. και. | διαγγειλον 1). Ι. ου.

- αυτοις] σαι. Π. ' τοις σοι; Κ.

- ο κυριος σοι ΒΟ.Δ. Δια. 8.'. (8]τ.ΗαΙ.)

Μααιριι. ' :σοι ὁ κυριος €. Λ!... 1. 88.

69.ι·α!. νιιΙ8.6'Ι. (ο).ο.ο.εαῖο=.ἰ. 8τι·.Ρει.

(3001. Απο. (πιο.) ' σοι ὁ θεος Ι).

μια μια. 89).

Ι9. πεποιηκεν-ΑΒ.Βα|ι.ΟΕΔ. 88. (39. (Ε)

ΜΝΗΜΩΝ. (επεποιηκεν Ε). | πεποι

ησεν .8. 1). Ι. Κ.

- ηλιησεν] ρι·ιιαιιι. οτι 1). ο.(ι:).π'.9=.ἰ.Ι.

Βιιι·.Γει.. ¦ οιπ. τα!. να... αν. κι'. [ο]

20. οσα] α ΟΑ. (ααα Δ ιιιιιιαι οσα ιιι". κι.)

21. εν το: ·ιι·λοιιρ] οιιι. Η. ι. ιι.ο.α.ε1)]·η.

Απο. | θαιιιι·ιι. τα!. νιι!ι;. 1.9'. ιιν.

- τα: ΑΟΚ.. Ρα'. ¦ ΟΠ!. Β.

- ιι·αλιν] Για" τι·εραν Ι). ιι.ο.ε!"·.·ρ'.ί.

Βιιτι·.1:'ει.8ιΠαΙ. ' απατα. Μ88. να.

τα!. Ι ιιιιια Με” ο (οιπ. εις το ιτεραν).

ΜΜΜ. ηλθεν ου.

- επ' αυτον ΛΒι().ι·αΙ. δι·τ.Παι. Μααιριι.

θα”. «Πο. (ιιιιια οχλοι· 88. 8)·ι·.1)ει.

Απο.) | προς αυτον Ι). αει. Ι.ιιιι.

- και ην] σαι. Ι). 6.ι:.ε.[.1)"·'·ι. ..Βια |

απατα. ι·αΙ. νιιιι:. α.ιι'. αν.

22.ερχεται] ΤΡΙΩΝ". ιιΐου (3. Α0. τα!.

ε·$!. Βιιτ.ΗαΙ. απο. Αι·ιιι. (και. Ευα.

απο). | οιπ. ΒΒΙ..ι. να; α.υ.ε!".

αμε· 8_γι·.Ρει. Μαιιιιιιι. του.

- εις] τις Ι). Ι..ιιιι. (ακα. ο).

- ονοματι Ιαειροι;] οιιι. Ι). ιι.ι:.ΙΡ.ι.. (τω.

Ποια. α. 18). ' Ωοιιιτιι, τα!. νιιΙε. Ιι.ο.|:

ρω· τν. “αερος 0.).

- και ιδιου αυτον πιατα] και προσυπ

σεν 1). (ο).

 

Η. ειιιιι. ιιι ιιι:ιι·ι οι. (απατα. Δια. Ειπα”

'Η. ασια”. ιιιαιιιιιι Η. Ι Η'. αοιηιακιιιιι απο οι. ι Δα

ακουω οι. ' ιο. ιι:ιιιιΕ1 οι. ι ο ι.ι.ιιαιιιοιιιο ιι. ι

81. τοπικα οι.
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έν. 80. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

 

 

Αν... Υ ..6. .617 τ ι.. ο --~
. · Σ Η? και ην παρα τὴν θάλασσαν. Μάκαι.+ ἔρχεται ειι` των

--ι.ί: καιω!. , ν ο | 01! κ ,δ` ' κ

ζ ΜΒ αρχισυνα·νωνων, ονοματι αειροι·, και ι ων αυτον

, · ι ι κ τ κ α
-#|ι|¦ἔιιιι..2:ιΒ-·:2. ττιτττει αγιοι` του; ποδαι· αυτου, και~ ξπαρακαλω||

-μ _ 11. :αν: . τ ` ν ι

3 Δ ° αυτον πολλοι λέγων ὅτι Το θυγατριον μου ἐσχοιτωι·

. ο' 'ν , κ ' .- ο κ Α Η τη! ινσ ||

· εχει· ινα ελθων επιθρτ °ται· χειρι” αυτΠ , ανα
θα κ : τ υ 21. κ › η _ , ·~ `

ιτω τι και @η . και αττηλθεν μετ αυτου, και
ο | "

ηκολουθει αυτερ ὅχλοι· ττολυτ και συνέθλιβον αὐτόν.
ΙΡ' Ο' Κ ·- ο

":)και. 7υνη Φ οὐσα ἐν ρύιτει αἶματοκ ἔτη δώδεκα, 26 και

πολλα σταθοῦσα υπο πολλων ὶατρῶν, και δαπανή

ιταο·α τα :απο αὐ·ι·ῆι`|| πάντα, και μηδὲν ωιρεληθεῖο·α

3 γ άλλα μᾶλλον άι· το χεῖρον έλθουσα, 27 ακούσαιτα

:· 27. [τα] περὶ ”περὶ τοῦ Ίηιτοῦ, έλθοῦσα έν τω οχλω ὅττιο·θεν ήντα”

28. 'Εάν ιἶψωμαι

  

ι.

--νο·· 0 τ ι .ν ` ον Α Α ·

του ιματιου αυτου· ελεγεν γαρ οτι καν των ιμαι .- - '

.. καν των ιματ. ' Ι λ ” | 29 ` ι ο κ α ι

"η τιων αυτου αψωμαι σωθησομαι. και ευθυτ εξη

-... ν .. κ Η

ἰι:ἑ ρανθη ή παπι) του αἶματοο αὐτητ, και ἔ·ννω τω

.- | Ο' ` .Ν | `

. ἔ σ·ωματι οτι ἴαται απο την μαο·τιγοι·. 30 και *εύθυι·||

›
Ο 0 ι- › ` Ι κ Θ Χ , 8 Α ! ,

.Α 0 Ιησουκ εττι·ννουι· εν εαυτω την εξ αυτου δυναμιν εξ
' · το ο κ ο .ο .ν ' Ι

ελθουσαν, επιστραψειι· εν τω οχλιρ, ελεγεν, Τα· μου

ἰΙΙυιτι. οι και: οἱτοιι αποτο. π Ετ

που ιιιιιιΙυπι ιΙο υτι:ιιοενοο.

Νέα. ιιοπιιτιο Ιυιτυε. οι. νιιΙοτιο

ουπι ρτοι:ἱιΙἱι οι! μου” οἱυε.

8' οι ιιορτοουυ.αυτ ειιιυ πτυιιυπι.

Μεσα ουουἱο.υι ]:`ὶΠο πιω ιο

οιιιτοπυε οτα: κοπή Ξυρωιο του

ιιυιι ευρω· απο, υι οιιΙνο. κα οι

ι·ἰνοι. Ή Ετ. αουτ. ουιο Μο. οι

οι:ουοι›οιυτ ουπι "που ΜΜΜ.. οι

οοπιρτἰπιοΜυι ὶΠυπι. 26 Β. του·

Ποτ οικω οτα: ια ρτοθυνἱο ευα

ι;ιυπιε οποιο ιιυοι.ιοι:ιιυ, ω οι:

Ματια αιυ!ιο ροτροιιιο ο. οσοι

ρ!υτΠ›υιι πιοι1ἱοἰε οι οτοΒο.νει·ιιι

οπιιιἱο ευιι. πιο:: ηυιοιιυυιο ρα)

ΐοι:οτιιι .ω απορω ιΙοιοτιυο Με·

ικα". Π απο ιιυιΜεοι οι: Ιοου.

νουἱι ιο “που απτο οι. ιοιἰι;ἰι

νοοιιυιοιιιυπι οἱυιι: 2' Μαιου:

οιιἱπι .μου οι νο! νοοιιαιοιιιυπι

Μια: ιοιιδοτο, ευ!" οτα *0 ΕΕ

ι:οπίσειὶπι οποια” ο". ίσια ιου

Βιιυιιο οἱιιο, οι ωπου. οοτροτο

:μου οοιιυιιι εαν:: Μπαμ.. “ΠΜ

οιιιιιυι Ιοευιι οοΒοοκοιιο ιο ειπ

πιοι ἰρεο νιτιυιοιυ ιιυιιο εκἰοτυ.ι

οι: οι). ι:ουνοτουο ιυ.ὶ ακουω

ιιἰοοο.ι., Ωυιο απο νοοιιιυουιο

 

25. γυνη] ταου. τις Έ. Ι). τοι. αω εμ.

Ρετ. θα!» Απο. ¦ στο. ΑΒΟΕΔ. Ι. 88.

τα. υ.ι:.ο.[Ρ. 8)·ι·.Ηι:Ι. Μπι”. ΕΦ.

- :τη δωδικα Α1). το!. Ιου”. ' δωδικα .

ετη Β.ΒΙΙν.ΟΕΔ. Ι. 83. 60. (νἱιΙ. Μπιτ.

ἱκ.20).

= - προς τους; ποδας] Ροευαυτου Ι.

%..τταρακαλιι ΔΟΕ. 88. ο'·¦· ' :παρε- ι

καλα 9. Β.ιΔ. το!. ΥΜΕ. ιν'. Μουη›Ιι. '

00ιιι. ΑΠ". | παρακαλων .Ιλ α.υ.ο.Ι|-1.ί.

- ...Δω στο. ο. Μου. ' (1οιιιτο,τι:ι. ἱ

τ · 22. Ήττα] προοιτι·ιττει ου. !

'

ἰ Ι

- ινα 2° Β(Π)ΙΑΔ. Ο!). ¦ :οπως €. Α.

το!. (οιο. απο ικα. οωθ. σκι).

- ζητω ΒΟΠΙΔ. 09. Μου. α.ἰι.|.1Ρ.

Μι:ιυρυ. απο' :ξηαιται €. Α. το!. τα.

Απο. (τω. Μο.ιι. ικ. 18).

Ευα. ΜΗ. 44 ).

28. ιληιν γαρ ΑΜ. τω. του. ααα.

τν. ' λιγουσα .0. Διανα. ΑΜΙ. ΜΜΜ.

ιν ἱαυτο 1). 1. 88. Κ. «Μπι. Λι·υι.μια. Μου. Μιὰ!). ' στο. τοι. νυΙΒ·.

νων πιο του.. ιη ἡ ο. Μαρ-ει. (8ντ.Ριιι.)| :

- λιγακι] μπω. και 1). α.υάρ.ί.| Οου- Οουιτο.. τοΙ. νυ!ι.:. ο.ι·. νν. |

"ΙΜ 0”- -·- τα παρ' αυτης ΛΒ.Β£ω.Ε. 88. 69(κἰο). Ι

- ότι] στη. 1). 69. 0.0. 8]τ.1.,ιιι. ΒΡΟΠΜδυν. (τα σταρ. αυτην Β. ¦

- ιοχατως οι. 0. . Βου.) | :τα παρ' ὶαυτης ετ. ΟΔΚ(οἰι:). ! το!.

- ι... ελθωνεπιθης Ακουω. ω.ωτ). ' τα ὶαυτης υ. ι. μια. ἔ

εντ.Πι:Ι. Μου-ΦΠ. (ἔσω. Λτπι.¦ιλθι αψαι - ως το χειρον ελθουαα] "τι το χειρον 1). Ι

1). να”. υ.ο.ο.|ζ9'·2·ί.Ι. 8ττ.1'ει. ΣΕΦ. 27. ακουσαιτα] ιιιΙιΙ. τα ανω υἰιὶ.)Δ. ' Ι

(ιτιθης] επιθη ευ. | ι·ιτιθιὶς ΙΔΙΟ!). στη. ΔΟΠ)Ϊι. τοι. Σο". $νττ.Ρει.&Πι:Ι.

- "ο Μινι:: "το ΒΟΙ..(.Δ). 1. τα. Ματιών Οοιιι. Απο. ΣΕΦ.

α!. (τ. χ. σου αυτ. Δ. ο. 8_ντ.Γει. - ιν τιμ οχλιρ νυΙι:. ο!!_Ι. τοι. Ι ρω:

Μωαβ”. Αντι.) | αυτης ικ των χωρων ἱματ. αυτου Ι). ο. | Ρο" οττιοθιν οι'

σου 1). να”. ¦ Σαυτο τα; χειρας τ. ως τον οχλον ου. | στο. Ι. ο.

το!. 8_ντ.Πι:Ι. Οια”. Δτπι. | “νται ται: - ἡψατο] Ι›τιιουι. και 1).. μια. 8τττ.Ρει.

χιιρ. Λκ. | χειρι: αυτο 69. (“ιπο.υυιυ &Ηιτι."° | οτα. το!. Μάι!. του κρα·ιπδου

τυπου ευρα σπιτι" ρω· "αυτι" ο). ' Ι. 88. Μ. ΣΕΦ. (για. Μο.ιι. ια. 20 οι

2-8. αττηλθον] -θον Η. | υττηγιν 1). στο. 6.4 τι'.

υπαγκιν Ι.ιιι:. ΜΒΜ). - .να στο. 88. ο.Ιι.ο.ο.[Ρ.ι. Απο. ' Οου- ·

- ακολουθει ΑΒ”. το!. (·θη ΕΠ). Ευα. "τα ΑΜΒ. το!.

5)·ττ. ¦ -θηοιν Οι.. (Μοπιριι. οοιιι.)

τω. Μοιι. Β. 19.

- καν των ἱματ. αυτ. οι.. Α(1)). Ι. τοι. .

(Βου.) 8τττ.Ρει.8:ΠοΙ. (ΞοιΙι. Απο. Ξ

.Ει-.

ΙΧ.. ο.(υ.ο.ο).Ιρ.(ι).

ΜΜΜ. και αυτι: ο Μο. Ι)"(ἱ'τ.

- ιν ἱαυτιρ] στα. 1). υ.ο.ο.α". ΣΕΦ. '

00υιτο.τοΙ. νυΙις. α$9'·2· το!. ' ιν αυτιρ

Ι.. | στα. ιν ν.

- την ιξ αυτου δυναμιν ιἔιλθουιταν ιστι

οτραφιις] την δυν. μου. την "Ί ιΕιλθ.

απ' αυτου και ι·ιτιοτραψεις Π. εντ..'.'οι.

- ιν τιμ αλ...] αι! ιυτουιπ νυ!ε. α.ὐ.ο.

(1τ=)...·-ι-ι.ι. Μου ο.

- ιλεγιν] “τεν Ι). α.ο.ο. (νἱιΙ.Ι.υι:.νἰἱἱ.

45). | οοιιιτιι. νιωθω"- σου.. ι:.0".ἰ).

- μου] ροει ἱματιων Ι). Ευα. (Ωω. ο).

ιαν ένα... καν των ἱματιων αυτου Β.

Βάι. οι |Πἰν.(ίτι ίμια οοἰ|.)ΟΕΔ. | ιαν

μονον αψομαι του ιματιου αυτου 83.

Μοπυριι. απο. Μου..) "ιἱψωμοι] αψο

μαι 83. ο!). Η.

ἱματιου 1). 88. Σουι. μια. Μιιιι.) "αυ

του] ἱαυτου Η. (ειπα ιι".ἰ8ι:τἰπι Μαι-ι:

ιιιἱιιιιουι "και @κι βιο.)

28. οωθηοωμαι 69. Κ.

29. ιυθυς ΗΠΑ. 88. ' :ευθεια 2. Α1).

Η των ἱματιων] του

- της μαιττιγος] στο. της Ο.

80. ιυθυς ΒΟΙ.Α. 88.¦Ζευθιως; 3'. ΔΠ.τοΙ.

- ὁ Ιηοους "τιγνους ΑΜΘ. το!. Λιν.

Γιιἰιἰ. (νυ|ε.(.γ.) [τινι 8νττ.(Ρει.)δο

Πο!. Ποια. ΑΜ. ¦ ι·ιτιγνους ο Ιηιτους

Μουιριι. .και

21. ιιιιουυι οι. Ι '13. υι:ιουι·υ οι. ' Η. ευαι

ρτιπιοι.υιοι. ουιο οι. ' 20.

. αυτια ιμιο ι:οςοοιοοιιο ιι. Ιου Νο 0!.

.μου .οποιο οι. ! 30. Πι
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

ν ..ο..εττν τ ο. ·ι Ή.ἐξ 2 Η? και ην παρα την θάλασσαν. .η 'Ικαι. * ἔρχεται εκ των

_ 1.ΠΡ11 › τ ο Ι ›Ι Ι κ ο ι ι κ

. 1201 αρχισυνα·νω·νων, ονοματι αειροι·, και ιδων αυτον
Η... Ν ή · κ κ Ι Α 0·

Α"Ματ.ι..ο:τ8-αΗ. πίπτει προο τουι` ποδαι· αυτου, “3 και. 3·ιτ·αρακιἱλει||

:τα πω 8:.ιτ-ῦ6. ' ` ` | Η ` , | Π Ι

αυτον πολλα λε·νων οτι Το θυ·νατριον μου εσχατωο
ν οτι ο ` ι -·ι ο ` Α τ τι" 4 το μ

εχει· ινα ελθων επιθητ °ται· χειραο αυτη , τινα

να ` ο , || Σρι· ` , στο ο ο στα `

σωθη και ° ζηση . και απηλθεν μετ αυτου, και
Ο | ο οι ;, ` χ Ι ο |

ηκολουθει αυττρ οχλοο πολυ: και συνεθλιβον αυτον.
Ο ` ` αι ι ε Ι ο' Μ | Χ

και γυνη * ουσα εν ρυσει αιματοι` ετη δωδεκα, 26 και
` οι ο Χ Α ι οι ι Ι

πολλα παθουσα υπο πολλων ιατρων, και δαπανη

  

_' ` Ο , 3 τι || | ` λ ! Α

| σασα τα τ παρ αυτηιτ παντα, και μηδεν ωφεληθεισα

|·-· ο ν. ο στο Α 4

α - αλλα μαλλον εκ το χειρον ἐλθουσα, 27ιὶκούσασα

τ 87. [τα] περὶ

“; 88. .Βαν ιἶψωμαι

καν των ἱματ.

περὶ τοῦ Ίησοῦ, έλθοῦσα ἐν τῷ ὅχλῳ ὅπισθεν ἡ7ψατο
σε ο ι ι ..α 28 .ιν ι ο: Α ι-ι ι

του ιματιου αυτου· ελεγεν γαρ οτι καν των ιμα

. .. ο ›
.3. ατα. τίων αὐτου αψωμαι σωθήσομαι. 99 και. Σευθι)9|| εξη

ῖ ' | τ κ Η Α

:ι ρανθη ηυ πηγη του ` αΪματοι: αυτι”, κοαι ἔγνω;-~ ,Ι ' Α ` , |

ἔ σωματι οτι ιαται απο τιμ` μαστι·νοο. και ζ(ευθυο

' , τ·- τ ι ι ο ο ` ι › Α | ι

7 ο Ιησουι` επιγνουι· εν εαυτιρ την εξ αυτου δυναμιν εξ·

ελθουσαν, επιστραφειο ἐν τῷ ὅχλτρ, ἔλεγεν, 'Πο μου

Μοτο. οι στα οἰτοιι ττιιιτο. Ω Η

του” ιμιἰι!τιττι ιΙο ιιτοττοενττο.

@ετα τιοτιιιτιο ματια. οι "Με".

απο ρτοοιιιιι οι! μια: ειπε.

“1 οι αορτοοιιιιιιιυτ ειιττι ττιιιιιιιττι.

απο”. αιτοτιἱτιττι Για ττιοιι το

οτειτοττιτιι οει: "οι ἰττροτιο τατι

τιιιτι ιατροι· οταυ. οι ειιΙνο ια οι

νἰντιι. Ή Ει. @τα απο Πιο. οι.

ιοττιτοοιιιιττ οιιττι τοπιο τττιι!αι, οι

οοτιιρτιττιοοιιτιι ἰΙΙιτττι. Β Ετ τατι

Ποτ· τιιιιιο ετα: τα ρτ·οτιιινιο τατι

τ:ιιιτιιε αυτή: ι!ιιοι.τει:ιτ:τι, "Σ οι:

Μοτο: ττιιτΙι.ο. ροτροοιια τι ωτο

ρΙιιτιιιιτιι ττιοιΙἱοἱε οι οτοετινοτιιτ.

οτττττιιι ατα. που αιιιοιιιτοττι μια

τροποι εστι τττιιτττε ττοιοτ·τιιο τια

Ι›οΙ›τιι. '7 απο Μάταια αι: Ιοοιτ.

νοτιἰι τη ι.ιιτοτι τοτ.το οι. ιοιἰαἱι.

νοειττττοτιιιιττι οἰιτο: 2' ακουω

οτιτττι αυτο 8ἱ νοΙ νοειἱαιοτιιιτττι

ουτε ιοιταιιτο, ειιΙντι οτ·ο. Ή Πι

οοτιίοετ.τττι ιτἰοοιιιιιτι ο" του! αιτι

Βιιἰττἰτι ουτε, οι. Μαι οοτροτο

αυτιά οποιο. οειιοι ορΙοΒιι. '0 Ετ

ετούτο Και” ι:οαττοεοοτιο το το

τττοι ἱρεο πωπω ιιιιιιο :αυτια

οι: εο. οοτινοτοιιο τω ιιττοιιιτι

αιωνα, στο· ιουτ;τι ττοετ.ιιτιοτιιιι

 

82. πιπτει] προοπιπτιι ο!).

- προς του; ποδαι;] ροοι αυτου Ι.

88.παρακαλει ΔΟΕ. 88. 9'·2· ' :παρα Ι

καλα €. ΙΒΑ. το!. νται. ο). Μαιου”. - :τη δωδιιτα Α1). το!. Μια. ' δωδεκα .

Οσοι. ΑΠ". ¦ παρακαλων Π. α.ἰι.ι.·=ΙΡ.ἰ. ιτη 1ι.Βιιη.0ι..ι. 1. 88. οτι. (οι. Μπιτ.

- πολλα] οττι. 1). Μπιτ. | Οοιπτο, τοι. ι ἱκ.20).

! 25. γυνη] ωτα. τις 8. 1). το!. α$ ο”.

Ρετ. Οοιιι. Ατττι. ¦ οττι. ΑΒ(Π.Δ. Ι. 88.

να”. υ.ι.·.ο.[Ρ. $ιτ.Ηο!. Μαιου”. .στα

 

νωτι- ιιι.£ οι..." τη ή τ›. ιι.ιΜτι.τ. (8)·τ.Ριτι.)' :

- λιγων] οποια. και 1). α.!ι.!Γ·.ἰ. ' Οοτι- Ωοτιτ.τιι, το!. ναι. α.ι·. ντι.

"τι, ο.ο.

- ότι] οττι. 1). 69. α.ι:. 8)·τ.Για.

- εο·χατωι· ιι. Ο. _

- ινα ιλθων επιθηι; ΑΜ. το!. (α).(1Ρ).

8_γτ.Πι:Ι. Μοτο οτι. Οοι!ι. Λτ·τττ. | ελθι οι...

1). νοτια ἰι.ο.ιτ.|ἱο'·=·ἰ.ι. 8)·τ.Ι.'ει. ΣΕΦ.

(ιπιθης] ιπιθη ευ. ι ιπιθεις ΣΑΙΝ).

·- τας χαρα;; αυτη 1301308). Ι. νιτη.2.

α): (τ. χ. σου αυτ. Δ. 6. 8]τ.Γ88.

Μοαιριτ. Βάι.) | αυτης ικ των χειρων

σου 1). ασια. ¦ :αυτη τας χειρας Τ.

το!. 8_γτ.Πι:1. θα”. ΑΠ". ¦ αυτιρ τα;;

χειρ. ΑΚ. | χαρα αυτη οτι. ("ττιιιιιυττι

ιιττιιτι ευρω· απο" αμα· “ απο" ο).

- ινα 2” ΒΟΠΙ.Δ. 69. ' :οπως ε. Α.

τω. (οττι. οιιιτι ατα. ιτωθ. σαιτ).

- ζηττη ΜΜΜ. Ο!). νται. α.ἰι,£1Ρ. ¦

Μοττιμ!ι. στα' Σιτηστται ια. Α. το!. ι·.ο.

Απο. (ντα. Μιιιι. τα. 18).

1-:ΠΗ1ΜεΠν. (τα παρ' αυτην Β.

Βάι.) ¦ :τα παρ' ἱαυτης 3. ΟΔΚ(οἰι:).

' τα ἱαυτης 1). Ι. Μι!.

- εις το χειρον ελθουοα] επι το χειρον 1).

27. ακουοααα] ...τι τα 1300" υἰιὶ.)Δ. '

οττι. Λ(.ῖ'ΒΙ.. το!. Μια. 5νττ.Ρει.8:ΠοΙ.

Μοττιριι. (3οιΙι. Απο. ΣΕΦ.

- ιν τοι οχλιρ νται. ι:$1]”·'. το!. ' μου:

Ματ. αυτου Ι). α. ¦ [και οπιοθιν οι'

εις τον οχλον 69. ¦ οττι. Ι. τι.

- ἡψατο] τιποτα. και 1).. Μια. διτττ.Ρει.

&Ηο!.τ· ' οττι. κι. "...τι του αραπιδου

1.88. Μ. .και στα. Μου. 1.κ.20 οι

μια Ντι. 44 ).

28.ελιγιν γαρ ΑΜΠ. το!. να., α.ε.|ζ

τιν. ¦ λιγουιτα Ι). υ.ο.!)`1.ί. νται. Μιὰ!.

τν ὶαυτη 1). 1.88. Κ. α.ι·1Ρ.ἰ. Λτιτι.

(ντα. Μο". ττι.2Ι). | οττι. το!. νιτΙα. ι

- τα παρ' αυτης ΑΒ.Βιιν.[.. 88. αιμα). Έ

ι

Ι το!.

 

84. απηλθεν] -θον Η. ' υπηγιν Π. (ντα. ιι.εώ τι'.

υπαγιιν Ι.ιιο. ι·ἰἰἰ.42). - οτι] οττι. 88. α.υ.ι:.ο,ΙΡ.ἰ. Ατττι. ' Οοο

- ηκολουθει ΑΜΠ. τοΙ. (-θη ΓΠ). Μια. "τι, ναι. Ά το!.

δισ. Ι -θηοιν ΟΙ.. (Ποττιρ!ι. (Μάι.)

ντα. Μιιιι.. τα. 19.

- καν των ἰματ. αυτ. αψ. Α(])). Ι. κι. .

(Μι.) 8)·ττ.Ρει.8ιΠοΙ. Ποιο. Απο. Ξ

ηη).

ταν ιὶψωμαι καν των ὶματιων αυτου Β.

Βάι. οι |Πἰη.(ίτι ἰροα ι:ο".)(παΔ. | :αν

μονον αψομαι του ιματιου αυτου 88.

Μοτιητττ. (τω. Ντιπ.) "ιἱψωμαι] αψο

μαι 88. οτι. Η.

ἱματιου 1). 88. Βια. (ντα. Μπιτ..) "αυ

του] ἱαυτου Η. (οιτττι οιιιΕοι·ιττι αιτο

τττιτ.ιιιοττι νικώ οριο Παλι.)

28. οωθηοωμαι 69. Κ.

28. ιυθυι; ΜΧΔ. 88. ¦ Στυθεως .8. Α1).

Η των ἱματιων] του

- της μαστιγος] οττι. της Ο.

80. ευθυς ΒΟΙ.Δ. 88. |τευθτως ὅ. Α1). το!.

- ο Ιηαους επιγνους ΑΒ.το. τοι. Λι".

Για!. (νιι!8.()!.) _|ῖη'·'· Η.γττ.(Ρει.)8ι

Πο!. Ποιο. Λττττι. | ιπιγνους ὁ Ιηιτους

1)!... α.(υ.ι:.ε),ΙΡ.(ι). Μοττιριι. ΑΜΒ.

" ατο. και αυτο ο Ιηο. Β.0τ·.

- εν ἱαυτιρ] οττι. 1). ιι.ο.ι:,ΙΡ. .και '

Οοτιιττι.το!. νων. α)ῖη'·"· το!. ' ιν αυτῳ

Ι.. ¦ οττι. ιν ν.

- την εξ αυτου δυναμιν ιἔελθουααν επι

στραφεις] την ουν. μου. την "] εἔιλθ.

απ' αυτου και επιστραφτις Π. δια-..Ριν

- ιν τιμ οχλτρ] οι! ιιιτοιιττι νιτ!α. α.ο.ο.

(ρθω-τω. τιποτε ο.

- ελεγιν] απο 1). α.υ.ο. (νἰιΙ.Ειιο.νἱϋ.

4 45). ' Οοττιτιι. “τα 1.981· (τια. ι:,β`^.ἰ).

· - μου] ροει ἱματιων Ι). Μια.. (οτα. ο).

 

'Η. τια οπο: οι. ' '23. απαντω (Η. Ι 'Η. ωτα

τιττττιουιιτιι. οιιττι οι. | 'Η.

οι:τι:ιοι ιμοο οοει:ιοει:ετιο οι. | ι:Ιο Μο οι.

αυτο “απο οι. ι 80. Πι
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. υ. 81.

ΔἔΣ1)° η1ψατο τῶν ἱματίων;

1. οι.. σε.

ειιοπαιιιευτ. 8,

9 Β λ ,

ειδυια ο γεγονεν

Α9

αυτη,

96. ακουαας

9'ι'. αὐτῷ

*Υ

91.

1

119

ο λ Ο λ

ερχονται|| εὶε· τον οἶκον τοῦ αρχισυναγώγου· καὶ
με · ε

- θεωρει θόρυβον καὶ|| κλαίονται· καὶ αλαλάζονται·

` ' Β Β . `

και ελεγον αυτοι οι μαθηται

αὐτοῦ, Βλέπεις τον ὅχλον συνθλίβοντα σε, καὶ λέγειι·,

Τα· μου ·ιῖψατο ; καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν την τοῦτο

πσι·ι)σασαν. 88.) δε γυνη Φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα,
αν λ 'λθεν καὶ π οσέπεσεν αὐτῶ

χ 9 8 το - ι , λ ο | ι

και ειπεν αυτερ πασαν την αληθειαν.

3Θυγάτηρ”, η πίστα· σου σέσωκέν σε' υπαγε
` ` σκεἱε· εἰ Ι ν καὶ ἴσθι υ ι ε· απο ε· οιστι ό.- σου.

85 8 , › μ
ο! _ ν Β ` Α Β

ετι αυτου λαλουντοε· ερχονται απο του αρχισυνα··

γώγου λέγοντεε·, ὅτι 'Η θυγάτηρ σου απέθανεν· τί ἔτι

σκύλλειε· τον διδασκαλον ; 86 ὁ δε ,1ησοῦε·

σαι'| τον λόγον λαλούμενον λέγει ται αρχισυναγα;γερ,

Μη Φορου,||μονον πιστευε.

9 σ.- .9 Η |

*μετ αυτου συνακολουθησαι, ει μη τον Πετρον καὶ

Ρ

Ιάκωβου καὶ 'Ιωάννην τον άδελφον Ίακα1βου.

04ο δε ειπεν

παρακού

` , Ι Α Β |

και ουκ αφηκεν ουδενα

τοσα? 3' Β: ι11οο1ιιι.ιι: οἱ σαι.

ριι11 ειιἰ. ν1ι1οε :ιιι·1ιοαι ασαφή

αιοα:οαι ισ. οι 9165, Οιιιε Με

σπιτια? Η Ε: οιισιιαιειιιοἱσ1›ια

ι.·ιι1οι·ο οσοι ιιιιιιο 1ισσ :Μαιου

Ρ Μιι11οι σ.ιιιοαι :ιαισιιε ο: ιτε.

αιοιιο. ουσια. ιιιισι1 Γιιι::ιιαι εισαι;

ια εε. και: ο: σκοπια :απο

οσοι ο: «ικα οι σιαιιοιιι νοτια.

ααα. Ή 111ο ιιιι:οαι ασια οι'

ΗΜ., 11ι1οο :ασ :ο ειι1νιι.αι ααα

των: ἰιι ροσο. ο: οοι.ο ειιιιιι ο

Νασο απο :16 Αι11ιιισ σο 1ο.

ιιιιοιι:ο ιιοιιιιια: :αι σπασιμο

[εοφ ι1ἱοοιι:οο ηιι1ο :Πιο :ιιιι

πιστευα σε:: ιιιιἱι1 ιι1:ι·ιι να."

αιιιαἱε:τιιαι? °.1οειιε ιιιι:εαι

ι·οι1ισ οσοι! ι1ἱοο1ια:ιιι ιιιιι11ισ

ια: ιιιο1ιοεγιιααοαο. Νσ1ι 1ιαιοιε,

:ο.ιιιιιαιιιισι1σ ποσο. Π 19: ιισιι

ιιι1ιαιει: ιιιιοιιιιιιιιιια σωμα σε

ιιιια Ρο:ι·ιιια ο: 1οσσ1ιιιαι οι Ιο

1ιαιιιιοαι "οποια 1ιιοσ1›1. 9' Β:

ιιοιιιιιιι: ια ι1σαιιιαι ιιιο1ιοκιιιιο.

'και. ο: ι·ἱι1ο: :ιιαιιι1:ιιιιι ο:

"οικω ο: 1ιοιιι1οιι:οιι ιιιιι1ιιιαι,

119 ο: ωστοσο” οι: σα. 1.1ιιἱε1

:ιιι1ιιιιιιιια οι ρ1οιιι:ιε? ριιο11ο

που σε: ιιιοι:ιιιι κοι1 ι1σιαι1:.

38 καὶ

πολλά, 89 καὶ ε1σελθαιν λέγει αι;τοΐε·, Τί θορυβεῖσθε

` | ` | 9 9 | 9 λ |

και κλαιετε ; το παιδιου ουκ απεθανεν, αλλα καθευδει.
 

91. και ελεγον αυτοι οἱ μαθηται αυτου Α

130. ιο1. νιι18. στο”. τν. 1 οἱ δε μα

θηται αυτου λεγουαιν αυται Β. (α).ο.

θα. ι11οιιιι: απο ι11ιοὶριι1ἰ @σε τι.

92. ποιηοαοαν] πεποιηκυιαν 1.

99. τρεμουαα] ειδα. διο πεποιηκει λαθρα Β.

α._Β'.ἰ. σαι. ιο1. νιι18. ο.ε,|ῖη'.[1ι].

--'αυτη ΒΟΒΒ. ἱρεο. ί. οἱ α. "1111" ιιο1

·· κα οαιιι " 8υτι.Ρε:.8ιΒο1. Μοαιρ1ι.

Απο. | °[επ'”αυτη εκ. Α. 1.99.το1.

(10:11. ' εν αυτη Ρ17:.τι. Μι.ι18. σάς'.

Β:1ι. [1ι.ε]. 1 επ' αυτην 69. (ιδουε γε

γον. εν. αυτη Δ).

- προοεπεοεν αυτοι] προοεκυνηαεν αυ

τον Ο.

- παταει] ριασια.εμπροαθεν παντων 69.

- αληθειαν] αιτιαν 1. (να1.Βιιο. τα 47).

1 αιτιαν αυτης 69.

94. ο δε] οδό. 1ηιτους 01). 1. 69. Μαιο.

α.δ.ο./!".ἰ. 5γτ.1·1σ1.. Απο. (τω. Μπα.

11.22). 1 σαι. ΑΜΕΑ. 99. το1. Μιας. ο.

8τι.Ρε:. Μοαιρ1ι. στα. ααα..) .

-- αυτη] αυτιμ Α. 1 σαι. 1. (#19. Μα".

12.22). 1 οσο. 9αροει Ο'. (τισ. 111α::. ο:

1.ιιο. ιι111. 49).

-- θυγατηρ Β.Ι.1εΙυ.Β. 1 1·τερ €. ΑΟ. ιο1.

99. λα.λουντος·] εδά. αυτοις Δ.

- απο τον αρχιο·υναγωγου] απο του ετυ

ναγωγου 99. (οστι.?.') ·· :ιο αιο1:ι1εγιιιι.

εσειια:ι" Μοαιρ11. @οι

- λιγοντες] οδό. αυτῳ Β. 99. αι. (οι.

1.ιιο.τ111.4.9).

96. Ιηιτους] μια. ευθιως π. ΑΟ. 99. ιο1.

(α). Βγι.Βο1. 00:11. 1 σαι.ΒΒΒΔ. 1.

Μιας. 1ι.ο.εώη1.91.1. 8)·ι.Ρε:. 111οιιιο1ι.

Αιαι. .ΖΕ:1ι.

- παρακουσας ΒΒΔ. “ ιιοα1ο:ει:." ε.1 τα

κουσας ετ. ΑΟΒ. ιο1. (τω. Βιιο. ι·111.50).

- τον λογου λαλουμενον] τουτου τον

λογου Β. (α.ο.ε).|,ΙΡ.1. 1 Οσιι:ιιι, ΑΟ.

"31. νι11ε. 998· ιο1. (στο. ο). 1 τον λογου

τον λαλουμενον Β.Β:ζυ.

ΒΤ. ουδενα] ουδε ενα Β. 1 στα. Μ..

- μετ' αυτου Β.Β:1υ.Μι·.Ο1.Δ. ο. 8)°ι.

Ρα. (3σ:1ι. 1 :αυτοι ε. Α(Β). 1.99. ιο1.

(Βια.) $γι.Βο1.

- ιτυνακολουθηααι Β.:ΟΒΑ. 69. 19.81.

(001.11. Απο. 110:: στα.) 1 ακολουθηοαι

ΑΚ. ο: και αιιιε αυτοι 99. Δια. ...Μα

η'.ἰ. δ)·τι.Ρε:.8ι1·1ο1. 111οαιρ1ι. ((:οιι:ιο,

νιι18.01. “ 1α:ιοιιο" κ). Ι παρα

κολουθησω 1. ο: εἰ:: ατιιο αυτιρ Βοτ.

- τον Πετρον Β.Β:1μ.ΟΔ. 1 'σαι. τον 9.

ΑΒ. το!. (ιιιι1. Ι.ιιο. απο”.

-1ακωβου ΑΒεΟ1..ιο1. (Με.) 87".

Ρ$1.δι.11ι:1..' ιο1. (οποια. του ΡΒ). 1

' αυτου ΒΔ. 1. Ο. α. Βγι.Ηο1.:α:.

1.18. ερχονται λΒΟΙ)Δ. 1. 99. Β. νιι18.

ι 1ι.ο.91·1·(ι).1. 8τι.Ρε:. Μοαιρ1ι. 1 :ερχε

ται ς. 1.. το!. α.ι·ώ_89. 8)·ι.1:1σ1. (1ιο:1ι.

Ι Απο. 113111.

- την οικειαν Β.

- θεωρει] ιθεωρει Β.

- θορυβον και Α.Β..Βο|ι.ΟΜ. 1. 99. 69. 1

ΜΒ”. να. 91.1. Βγιι.Ρε:.8ιΠο1. 00:11.

Αιαι. ΖΕ:1ι. 1 'σαι. και τ. 1). το!. αν.

ι.·.ε.|ἱΓ.ί. Μοαιρ1ι. (κλαιοντων και αλ

λαξοντων Β. α.) 1 σαι. πολλα Βγι.Ρε:.

99. ειιτελθων] σαι. 1.

-- κλαιετε] οποια. τι Β. Μπα. 1 σαι.

ΜΜΕ. α.ο.κ.η'.

- παιδιου] κοραοιον 99. (ιιἱι1. Μο:.:.1.κ.

24).

40. και κατεγ.] οἱ δι κατεγ. Β. Τα". (οπο.

Μιας. 11).

- κατεγελουν κ.

-- αυτου] οι1ι1. ειδοτες οτι απεθανεν 69.

(τω. Βιιο. ν111. 99 ).

- αυτος δε ΒΟΒ1.Δ. 99. Μια. Μοαιρ1ι.

(1ο:1ι.(ιι: Νο.) 1 :ο δε ια. Α. το!. Μι.

Πολυ”. Αιια. /15:1ι.(ιι: ιιιι1.) 1 ο δε 1η

ιτους 1. Μ. 8)·τι.1.'8:..&.11ο1..

- παντας ΑΒΒΔ. 1. 99. 69. Β1.1Ο11Κ

ΜΒΜ. ¦ Σαπαντας ι-3. ΒεΒε·. ¦ τους

οχλους εξω Β. δ.ι.·.ε.(1Ρ.ἰ). σο. οι Μο".

ια. 25. 1 Οοιι:ια. Μιας. α.|ἱο..

-- του παιδιου] οσε: μητερα Β. Βιι::.

(σαι. κ. τ. μητ. ε).

-· αυτου] ιιι1ι1. οντας Β. ΙΑΝ!.

- ειιτπορευεται] -ονται 99. "ειιτεπορευετο

Β. Μα. (οκο. να;)

δπου] ου Α.

¦ παιδιου] ]·ιιι1:1. ανακιιμενον ετ. ΑΟ.

1

 

99. αιι.ι11οι πιο Ο!. 1 911. οιιι11:ο τοι·1ιο ιιιιοι1

ακουω." οι. 1 97. κο .οσοι οι. 199. οι: 111ιιι οι.
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νι. 8. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

' Β

9.

  

  

ω Πι. ἰιιι·ἱιὶοΒιιιιι οιιιιι. Ιρει: πιο

οἱοι:ιἰο καποιοι” αι1οιιαιἱι 'πικαπ

οι πιαιτοιιι ρυεΠιιο οι φα οποια

απο". οι ἱιη;τοιΙἰιιιι· ..οι απο

ριιοΠιι Μπακ. “ Ει. τοπικ πια

πιιαι υιιοΠαο οιι. ΠΠ. 'ΓιιΠιιια.  

οσοι! ουκ. ιιπετρτειαι.ιιιιι.

` ι:οιι(οοιὶαι οιιττο:ιἱι ραοΠα οι αιτι

και ΜΜΜ" ειπα αιιιοπι αιιιιοτιιπι

ιὶιιοιὶει:ἱια: οι. οοιιιἰριιοτυπτ. οια

ροτι: ιιιιικιιτιο. ” Ετ Ρι·αει:ερἰι:

ιιοὶι·ιοι.. οι ιΠιιἱι διιτἱ ΠΠ οικοδο

ν . .6. . . ιο ..8%._'Ξλέο καὶ κατε·γελων αυτου. 2αυτοι`|| δὲ έκβαλιὶ›ν Στου·

_ "Η Η " α κ | Α ι ` λ

@οι ΑΜΙ: Ιω! τω παραλαμβανει του πατερα του παιδιου και την

- ' · τ ` Α

μητερα καὶ τουο μετ, αυτου, καὶ άσπορεύεται ὅπου
ΐ ` - Α σε

ην το παιδίον *. 41 καὶ κρατήσω· τη9 χειροι` του του· “Η”.

“Μπι” δίου λέγει αὐτῇ, Ταλιθα :κοιλια δ ἔστιν μεθερ).ι·ι)- Ρωνι. ΦωκοτωΜ- "Π

|:ιευο)ιευον, :Τὸ κορασιον, σοὶ λέγω, 2ἔγειρε|¦ Η

ι χ ν τ κ

ευθυι· ανεστη το κορασιον, και ·περιεττατει· ήν γαρ
' Α ο κ κ

ετων δώδεκα· καὶ ἐξἔστησαν . [εύθυο]|| εκστάσει 'Ιω' "'"="""(" "' "Μο "1

| .Η ` | _' να ` " `

μεγαλρ. και διεστειλατο αυτοιο πολλοι ινα μηδειο απο

Ο ο-| να σκ κι να

° γνοι| τουτο· καὶ εἶπεν δοθηναι αυτ!) Φαγειν.

1 να ναἩ. :; 22 οΚαὶ ἐξηλθεν έκειι9εν καὶ ὶιἴρχεται|| εἱο τὴν

. " Μπιτ. ι:;:58-ι·8.
Ι. καὶ ήλθιν ο , 2

αυτου.

3. οἱ] ·ιτολλ. ' τ ··

εν τ), συναγωγρ
- κοιιιιαντες

“ΗΜ Ευ «ημουνα ἱιιιὶο απο

ἱιι ραττιαιιι καυτα. οι ιιοοιιοοιιιι

πατρίδα αυτοί), καὶ άκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ ..Η Πω... @ώμο ..ιι πα

ν ι ) ~ . -καὶ γενομενου σαββατου ·ιῖρξατο *διδασκειν Μω '"ω"ω ΜΡ'' "' "Μ

Μα δωσει οι πιο!" ιιαι!ιοιιι.οο

καὶ πολλοὶ. άκούουτερ ἐξεπλήσ·- Μιαἱι·ιιοαιιιιιι· ἱιι ιΙοοιι·ἱιια οι"

ιΙἰοειιιοο. Πιιιὶο Μια ακα: οιι»
| | Ι ν·- ` ν τ .

σοντο λεγοντεο, Ποθεν τουτοο ταυτα; και τι: η πἰυ.? αιμα οιιιοριοοιια φαω

- 8 Ο. ' "

- και
- γι υονται

3. [τῆι] Μαρ.

σοφία δοθεῖσα ; τούτιρ'|,
0

ται δια τῶν χειρῶν αὐτοῦ ·γινόμεναι"; 3

ἔστιν 6 τέκτων, ὁ υὶὶκ . τῆι·|| Μαρία99 θκαὶ οὶδελφὸ9||

δικα οι: ΠΠ. οι. απατα: Με;Δ ` | σκ

και δυναμεω Τωαυ- οιιιιοροτιιιιιιιιιοεἱιικοΒοἱιιιιωτ?

οὐχ οδ.τό5. =' Νοιιιιο απο σε: Μουτ, οιι...

Μιιι·ἰοο, (απο: “απο οι Ιοιιοριι

 

33. το!. νιιιΕ. ι:φα'.Ι. εγττ.Ριπ.8:Πο!.

θα!). (Λι-πι.) |κατακιιιιινον Ι. | κατα·

κλιιικνον οι). ' οπι.ΒΠΙ.Δ. ιι.υ."Ρ.ι.

Μαιου”. πιο..

“- Η” χειρος] την χειρα Π.

- αυτο] αυτιρ Ια. μια. ραββι Π.

·- ταλιθα ΔΟΕ. τι:Ι. τα. ]: $υττ.Ρει.&

ΠοΙ.ιιις.(ῖτ. Μετα”. Απο. ' ταλιι0α

Β. 63. (ΗΜ). Πιι11Μια ο'. ' 0αβιτα Η.

ο. 'ΜΜΜ αΓ.ρ".Ι. ΣΕΠ). ακουω οι. 2. γινο)ιιυου ααββατου να. ωραιο

ιιιοοιι υ.ι:ιιΜιιι ο. ] ταλιτα Δ. Βιιιο (κε. ιοΒοιιτιο ο. ' ήμερα ααββατιιιυ

·- κου)ι Β.Βι·Ιι.Βι(υ.ΟΕ. Ι. 33. Ν. ] Έ 1).

.:κουιιι ς. ΠΔ. το!. να.. ικα): 8)·ττ.Ρει. -- διδασκειν ιν η) ιτυναγωγο Β.Βι|υ.οΒ

8ιΙ·Ιι:Ι.οι πιΕ.6`τ. Μουτ”. ΑΜ. ΣΕΦ] ΣΔ. 33.1:_β'2. 8)·τι·.Ροι.8ιΗι:Ι. Μοαιριι.

κου)ιιι Α. 69. Ποιο. ι:ιιιιιΜ ο. ι:ὶιιιιιιἰ ο'. Απο. (ΣΕΒ.) | :εν το ουν. διὰ Θ'- Λ

(οιιι. ασ). ' ιιιΙ (ἱιι. να. οπι. 8]·ι·.Ριιι. ι το!. ΥΜΕ. α.ο.ι:.ο. απο.

- ιγιιρε ΛΒ.Βι:|ι.ΟΙ)Μ. 1. 33. ου. ΕΣ' - πολλοι] οποια. οἱ ΙΙΙ... 09. ¦ Ώσπου,

σιικΜεν. | :ιγειραι (8. Ποία] Μπιλ ΛοΙ)Δ. το!.

ου Α. ' ραι:Πα ρυοΠα. ιιι.ι ι1ιρο οιι- - ακουοντει; ΑΙΜ). τω. να... ακρη

"απο κ. ακουσαντες Τ)(ΐτ.1.Δ. ου. ΕΠ. α. (8)·τι·.

Η. ευθυι; Ι°ΒΕΔ.33.]Σευθκως€.Λου.τώ. Ρ". &Η0ὶ.) ' οπι. 6.ι:.ο.

- γαρ] δι 1). Μπι. (Λάο.) - εξειτλησσοντο] πιω. "τι το διδαχο αυ

-83. δοθηναι] δουναι Ι).

- αυτο] αυτοι 33. ' αυτην κ.

Ι. και ερχεται ΒΟΙ.Δ. 5)·τ.Πι:!.π18. ι :και

ηλθεν ετ. Λ. 1. το!. Ποια. Λι·ια.Μ58.

(οπι. Ζοὶι.) Οι·ἱυ.ἱἰἰ.46Ι'. ¦ καπηλοεν

οιι: 1) (? Νεοπι1ιιπ1 και αττηλθιν) Με"

33. ' οι. τοπικ ο. αουτ νιιις. ι.....ιωτι.

οι”. (ρται:ουιπο " πωπω”, κα: οιἱιιιιι

ο. (ρτιιιιιιιιιιιο “απο ιικἰιιοοι").

- ετων] γαι-Μπι. ιιιοκι 0. Δ. | ιδιο Ι. 33.

Απο. | Οσοι”. το!.

- δωδεκα] δικαιῖυο Ι.

- ευθυι· (ροκι) ιΞιοτ.] Β(ιιιι;.ΒιΙυ.)ΟΙ.Δ.

33. Μοιιηι!ι. ικα.. ' .οπι. ς. ΑΒ(ικι.

Βιἰυ.)Ι). το!. Ιου. τν. (τω Πιο. ΜΗ. 56).

- ικστασκι] [ποσοι. τταντις Ι). Μάλτα.

' οοιιιι·ιι. νιιλε. α.υ.κ.

43. πολλα] οπι. Ι). Σκια. (ασ. να. ο).

- γνοι ΜΙΧ.. ] ζγνιοι 0!. (Η). το!.

του Β. Ι.αι.ι.(οκο.ε). 8)·ι·.Ηοι. Απο.

(νἰι1. Να”. και. 83. Μακ. ι. 22. κι. 18.

[Με. Η. 82). | (ΜΜΜ. το!.

- ταυτα] ιιιω.ατταντα Ο.. (παντα 01).

να;) (τω. Μαι.ι.κἰἱἱ.58). | Νασαι.

παντα Δ.

- τουτῳ 2° Β.Βιιυ.ΟΙ.Δ. Μοπη›Ιι. Ι :αυτοι

9. Α1).ι·οΙ. Η". (απο). ΜΜΜ. οτι ΐ.

Π. @κατά 8τττ.Ρετ.&Ηι:Ι. σου.. Απο.

¦ ΜΗ. ὶνα (:.1)Κ.ι ποπ ΜΜΜ Μου.Δ.

Ποίο). 33. 69. Ησαυ". νιιὶε. ο.

ο.ο. Μοιυρ!ι. ΣΕΦ.

. και ιδυν.] οιιι.και 11. (που Ι). Βγτ.Ροι.

απο. Απο.

- δυναμη] μπαι". αὶ ΒΔ. 33. (γω.

Μπιτ.. ΜΗ. 54). ¦ οπι. Λ(.Π)Ε. Ι. κι.

- τοι.αυται] ρτιιοπι. αἱ Δ. ] ιιιιι.Ι. αἱ ΕΔ.

ναι... ο. (ΜοιπρΙι.)

-- γιν0μεναιΒ[.Δ. 33. Μοιπρὶι. ¦ :γινονται

ετ. Α()(κιι.·). Ι.ι·ιιΙ. μια. Βγττ.1:'κι.8ιΠοΙ.

σου.. (2231.) ] γιινωνται ΠΚ. Απι:ι.Ζοὶι.

3. ουχ] ουκ 1)..

- ο τεκτιιιν ο υἱος ΔΙΚΗ). το!. νιιια. 1:

8τττ.Ροι.8ιΗι:Ι. Μοιιη›ιι. σου. | ο του

τεκτονος υὶοι· και 33. 69. Το!. α.ἰι.ι:.(ε).ἰ.

(οπι. και ο). (Απο. αλλο.) Μπουλ (ο.

Μ Μια: οι 9'. (που Μακ .Παρα οι. β.

(ο του τικτονος.... 33). | οπι. ο τιιιτιον

Βγι·.Ηἱοι·.| " λίγων (θώκο: οι;) . . . . “τα

τέκτων ήν τήν τέχνην. ου βλἱιτων

οτι οι)ιλαμοῦ τιῖιν ἐν ταῖς ὶκκληαἱαις

φερομένων ιι)αγγελιων τέκτων αὐτὸς; ὁ

Ίηαοίις αναγἱγραιτται." 0τίο.ἱ.ῦ59"^'·

- της Μαριας Β(Η.Δ. | 'στα. της 9. Δ

1). τω. (Μαι 33).

-- και αδελφο; ΒΟ(ΠΙ.)Δ. ε. Βγτ.Ροτ.

Μοπη:ιὶι. (κ. ο αδιλ. ΒΕ). ' 1αδελφος

δι ε. Α. το!. (Μαι 38). εγι·.Πι:ι. (Μια.

] [νιιὶε. α.ἰι.οφ Αττικ]

 

40. ρυοΙΙκ ατα! Οι. ' 42. οοκιιιριιοτυοι. κω

μια) @Μπι-ι οι.

1. κσιμιώικαι.ιιτ απο: οι. Ι 8. απου οιι: 82.

Η 145





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Ή. 4

Αποπ

1.Δ.

1.:ι3.ιο.

1: Ε·αεκπει! ,

'Ι | ` 30 οι || χ Ώ Ι ` Ώ `

ακωβου και Ιωο·ητοτ και Ιουδα και Σιμωνοτ; και

ουκ εἰσιν αι άδελφαι αὐτοῦ ώδε αγιοι· ?Μια και
| ο ι α .].:> ` .Μ !| 9 .- τ

να εσκανδαλιζοντο εν αυτα. και ελενα αυτοιο ο

οι ΙπιΙιιο οι 8ἱιποπἱε? ποππο οι

εοτοι·οο οἰπε Με ποΜεοπτπ εππι?

Η; εοππιΙπΙΙταΙ›οπιπτ Ια ΙΙΙο.

' “Η '~) ει: ι:Ιἱι:οΙ›οι οἰε Και: (μπα

ποπ σε: ρτορΙκιω είπα Ιιοποτο

ππιἱ ἰπ πικαπ επιι οι Ιπ ι:οι:ππ

[ Τ.ιι. μαι. α ΙΙ -- οι [0. ο τ Μ 0 κ 9 -

σω._ μη” ηο·ου: οτι υκ εστιν ·ποοφητητ ατιμι29.ει ,μη ο): τη
τ ._ ` , σε .- ν`

πατριδι αυτου και εν τοι; · συγγενευσιν αυτου και
, Η ' Ι ) σκ 5 ` τ ο ο | Ι! ο Α 2 τι

εν οικια αυτου. και ουκ ·εδυνατο εκει ποι σαι
28η! δ! || ' ` ολ| Ω,0| υηθ`

ου εμιαυ υναμιν|, ει μη ο~ ιγοιι· οιρ]οιοο·τοιι` ?τι αι·
.τι · ` ,

πιο χειραι· εθεραπευο·εν. ”και εθαυμαζἔν δια την

1 | , Α

α·πιο·τιαν αυτων.

.έ 28 Και περιη·νεν τα; κώμα; κύκλῳ διδασκιου.
ι __ 7 Α ` Ι ν `

Ε “ΜΔ” ΜΙΑ Η ,3 Η Και προσκαλειται τουο δωδεκα, και ηρξατο αὐτουτ

"α... 0"- ἱἔ. άποστέλλειν δύο δύο, και ἐδίδου αυτοα- ἐξουσίαν τῶυ

9. ἰνδύσααθαι

πνευμάτων τῶν ακαθαρτων· 8 και παρήγγειλεν αυτών,
' . ' . Δ `

Ϊνα μηδἔν αἴρωσιυ αι· οδου οι μη ριἱβδον μόνον, ° μη
-ν ` ν υ ` ' ` ν τ 9 2 ο Η!

αρτου, μη πηραν , μη “9 την ζιουην χαλκου, αλλα

υποδεδεμένουι~ ο·αυδοιλια, καὶ μὴ ἐνδύσηο·θε δύο χιτῶ·

“οπο επιι οι Ιπ ιΙοππο οπο. 6 ΕΕ

ποπ ποιου'. ΙΜ νπ·ιυιοπι πΙΙππι

πιατα, πἱ:ἰ Μποστ. Ιππαποο Ιπ

ροεπ.ἱε τπο.πἱΙ›πο ι:ιπ·ω·π.. ° Η:

ππτοΙ›πτ.ιιτ Ιπ·οριοτ Ιποι·ιπΙυΙππ

Ιοιπ ΙΙΙοι·ιππ.

θα” Ει ι:ἰτοιππΙΙ›οι οποιεΙΙο

Ιπ οἰτι:ππ.π ιΙοι:οπε. "ΙΜΟ Η

ι·οπνοοιινπ ιΙποιΙοι:ἱπ1. οι οσο

υπ οσο ιππιοτο Μπα. οι .πιο

ΙΙΙΙ: ποιοειπωω επππ.πππι Ιπ

ππιπιΙοι·πιπ. Ιω μτποι:οπἰι οἱο

πο ιμιἰιΙ τοΙΙοτοπι ἱπ νπι πἱιΙ

του..." ιππιιππ. ποπ πωπω ποπ

παπο.ιπ ποαπο ίπ ιοππ Με. ' εοιΙ

οιιΙοἰιπ.οο ειιπιΙοΙπε. οι πο που.

 

8. και Ιινοητος Β.ΒΙΙη.ΒΙο.1Π.Δ. 83. 69.

α. ΜοτπρΙι. Ι :και Ποση ε. ΑΦΜ.

8)·ττ.Ρει.8ιΗοΙ. (ΜΙΒ. Απο] οι .ῖοεορπ

να; ι..):9·-ι- .ΖΕιΙι. Ι οιπ. ι·.#".ἰ.

- και ουκ ο. | ουχι και Β. ακα/Ι | ποππο

6.9'. ποππο οι και. 9'. Ι ου Δ.

- εισαι ο. Ι ΡΟΗ'. ημας Ι). νΙΙΙΒ. 0% Ι

που'. ὡδι οι.

- ὡδι] οπο. Μ.. '

4. και ιληαν Β.ΒΙ(υ.οΙ)Τ.Δ. 83. νπΙς. α.

|ι.οωί.Ι. 8_ντ.Ρ.ειΙ. ΜοιπρΙι. | Σιλι·)·ι δι

οτ. Α. το!. ο. 5)·τ.ΙΙι·Ι. σου.. ΑΜ.

ΑΣΕΠ.

·- αυτοις] οπι. Ι. 60.

- ότι] οιπ. Δ. 69. Β. 8_γι·.Γ..ι. Λαπ.

ΑΜΙ.

- πατριδι] ποτε ἱαυτου 69. Ι οποιο. ο...

Α1. Ι (απατα. το.

·- αυτου] ἰαυτου Ϊ.. Ο!).

- τα;; ουγ·μνευοιν π.υα.ππ..ι. Ι. (Η.

09. ΒΡοπυν. Ι Στοις ουγγινιοιν €.

ι·Ιτιπτοπι πΙΙπ.ιπ (απο νιιΙε. _|: πωπω

ιππΙππι (και: η'. νἱτιιποιπ ππιΙιιππ ο..

απο ί. ποπ ΙΙιι:ἰοΙ›πι ΙΙΙἰι: "και" ΙππΙ

απο ο. ποπ πιο. Μ (ΙΙΙΙι: ο) πΙΙιππ ο..

ιπιοπ1 (ιο. ποπ και ΙΜ κάποιο: ιπιιΙ

8.π.τ1ΓΙ.

6. και ιθαυμαζιν Λου. και νπΙ;;. α.ο.|Ι

(1Ρ).ιβ. 8]·ττ.Ρει.&.Πι:Ι. Ι καιιθαυμα

οιν Β.ΒΙΙη.Ε.πι τα!. ' οιπ.υ.ι·. "και

ιθ. δια τ. απιστ. αυτων] οιπ. .3. (φαι.

του.)

-- απιο·τιαν] πιστιν 1) (Η.

- αφορμή πιω. ο “απο ου.

- κιομας κυκλιμ] καλοι κουμας Ι.. 69.

Λτιπ.

7. προοκαλειται] προοκαλιοαμινος Ι). Ι.

α.υ.ι·. (νἰιΙ. Μιπ.Ι.κ. 1). Ι Οοππ·π. ΙΙΙ58.

νου. (Ο. το.

- διοιἶικα] πιΙιΙ. μαθητας 1). ιητι.9ι.ι.

(νἰιΙ. Μπιτ.)

-- και ηρξατο αυτους αποστιλλαν] απε

Β. αιρωοιν ΛΒ.ιΙ).τι:Ι. Ι αρωοιν (ΠΔ. 09.

- ως οδον] εν τη 68... Η. νιιΙ.;. ο.ι:.οφΙ.

¦ Οοπιι·π. Τά. 1|`Ι.ἰ. (ΜΒ. ο).

- μοντ” Δ.

- μη αρτον μη πηραν ΕΚΠΑ. 38. Μοπη›Ιι.

2ΙΞιΙΙ.Ι:μη ·πηρ. μη-αρτ. :. Λ.τοΙ. Μπι.

(οπο. ο). $νττ.Ι.'οι.&ΠοΙ. ΟοιΙι. Αττπ.

(ι·ἰιΙ. Ευα. κ. 8). Ι μητι ττηρ. μητι αρτ.

Η. ο. (τω. Σπα.) Ι “πιο μη" ΙΙ.

- ζωνην] ιιιΙιΙ. υμων Δ ω. ΜοιππΙι.

ΙΙ. αλλα ΛΒ.Βι|η.(Π)Ι.Π. Ι :αλλ' τ.

Δ. ΜΙ.

- ινδυαηοθι (8ι.) Λου-Ι. Ι. 09. ΒΡΩ

πΜυν. ο. ΜιπππΙι. (Μπι. ΑΜΙ. (ινου

αηο·θαιιιἰο αν. ΔΒΔ). Ι ινδυοαοθαι ΕΕ.

Β'Βο|ι.8. νπΙΕ. (υ.ο).ο.(1)·.9'·'·ί). δν”.

.Ι'οΙ..&ΙΙι:Ι. πω.. | ιι·δυααουι ΙΙ.Βο|ι.

33. Ι ενδιδυοθαι Ι.. Ι ιιῖυαηαθι Η.

ΙΟ. ιλιγιν] ληιι Δ. 6.

- οπου] οποι Ο..

- αν Ι° ΔΗΜ. Ι μου τα Μ. τα.

- ως οικιαν] οπι. Ι). ο.2/Ι.ί. Ι Οοππ·π.Λ(0)(Ι)").τι:Ι. (της συγγ. Ο. ταις ουγγ.

1).Ε. πι υἰιἰ.) Ι τη ουγγιναα Η.. Ι οιπ.

και ι. τ. αν”. οπο. .

- αν”. αυτου Βο.Ι.(Δ)ΚΜιπε. (ἰαυτ.

Δ). να; υ.ι|./:1Ρ.η'·"·|. 5κττ.Ι.:'ει.&ΠοΙ.

ΜοιππΙι. απ.. Ι .οιπ. αυτου ·;. ΛΟ¦'Β

στ. τι:Ι. (Μπι 38). α.(])".) ΟοιΙι. Λτιπ. :

δ. ιιῖυνατο .ιπ·ποτ.κπ. Οτίο.ΙΙΙ.406°

(Σ”)'·| Σηιευνατο :. ΠΔ.Π:Ι. ΟΙ·ἰ9.ΙΙΙ.

466.00. Ι (ποΙπἰι ιι.Ευ'.ί).

- ποιησω ουιἶιμιαν δυναμο· ΒοΙ..Ι. Ι.

(8)·τ.Ρα.) ΜιππρΙΙ. (ΑΣΗΜΙ ουδ. ·ιι·οιηο. :

(ον. Ι). ο. στη). πἰ.·ΙΙΙῦ^'·'· Ι 1ουδ. δυν.

που”. €. Α. το!. ε)·τ.ΙΙ:Ι. Ποιο. Ι

στ£ιλιν αυτους Ι). α.υ.ι:.α#". ΖΗΜΙ

(Μπαμ νπΙις. _|'η'·¦· ΜΙ. Ι ηρξατο

αποοτιλλιιν αυτους (οιπ. και) Ι.

- δυο δυο] ανα δ Ι). (Μπι. (οπ1. ο).

Ι - και ιδαΐου] δους 1). ο.π'.ί.Ιο0π!Ηι,ΜΙ.

Ι - ιΞουαιαν] πτποπι. την Η. | πιω. κατα

Δ. (ΑΜΙ.) ΑΜΙ.

Ι - των αν. των ακαθ.] οιπ. των πια!. Ο

Ι Δ. σε. 60. (οι. Ματια. Ι). Ι Οοπιτο. το!.

. -- ιιι.Ι ΙΙπ.] πιω. πι. ο]ἱι:οτοπι οσε 8)·ι·.1'ει.

Ι

(τω. Μπακ. 1). Ι Ματια: απο: του αν. '

Με @απο 92.

Ι

ἱ

Ι 8. παρη·"αλιι·] τταρηγγιλιν Γ. | ιτα- '

Ι ρηγγιλλιν Ευν.
 

νιιΙ;.ς. (με).

- ως αν ιΞιλθητι ικιιθιν] και ικαθιν

ιζιρχιοθε 88. (νἰιΙ. Σπα. ἱκ.4).

ΙΙ. ος αν τοπος· μη διἔηται ΒΙ.Δστ. 09.

8]·τ.ΠοΙ.ιπ;;. Μι:πη›Ιι. ΑΕΠΙ. Ι οι; αν μη

ιειδηται Ο· (πι: πω.) Ι. (νἱιΙ. Μπι. κ.

Η). Ι τόσοι αν μη διζωνται σ. (Λο,

Π. 88). το!. Μπι. 87ττ.Ι.Μ.&Πι:Ι.ικι.

00.11. Απο. Οτι!). ΙΜ. Η. ΤΙΑ'. (ΜΙ. Ευα.

 

4. ιΙΙοουπι ΙΙΙΙο ΟΙ. Ι Ιπ @πιο οπο οι Ιπ οοαπα

“οπο απο οι. Ι 0. οοτπιπ οι. Ι «πωπω. οι. Ι

7. ια νοο:ινιι οι.
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Ή. 1 7. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

  

  

ΙΜ'.

' Υ . .6. _ ή το .. '"ἔν 8ἔ·'ἐἰω·3; ναι." καὶ ἔλεγεν αυτο”, "Οπου τιἔὶν|| εἱο·έλθητε εκ ἶι·ωἐωι-ἑΜωιιωωι. "παω

ντε:- - 0 τ ο Α λ ο Α Ξ . - . . -

Βια-Νέοι. ι: οικιαν, εκει μ.ένετε ἔσω` αν εἔέλθητε ἔκειθεν. Η καὶ "308.388:"Β:.0%:=ξ"20

__ :η ΜΜΕ! ) 6 Α ο ι κ ) . . ..` . . ° ' - .

' Π.δαοι ιὶν μή δέ- ' 09 αν Τοπο9 μη δεξηΤαι| υμα93 άκούσωσιμ 8:?οΐα:::Έι::(::οο;ο(ι:α:λε:

· ο Α Α .. ~ . _ '
Ξέ- ._ π ε'''''"" υμ.ων, έκπορευόμενοι ἔκειθεν έκτινάξατε τον χουν Μο [ΜΜΜΜΜΧωΠΜΜο

θ, ` . ) __ __ ' __ ) Ι . __ + οκοιιιιιο ρυινοτοαι (Η: ΡοιὶΠ›ιιε

..Έ-εξ . - τον υποκατω των ποδι.» υμ.ιον ει; μαρτυριον αυτοιο. τοειτἱε ὶα τοειἱπιοπἱαπι ΗΜ.

Ρ το? 12. .- ο 1.2 κ » Ι ·- Η(“·..) ΕΕ .' ' -

~ - 'η Π Και εξἶλθοντεο ἶἔκή)ουξαν|| ἴνα δ μετανοωσιν", ΗΜ.. Η. Ι,..Σ.Β::ξωΡζ22α

_ ο .ο ο ι · · ·

ιο.ι.ειβαλ.”. και δαιμονια πολλα εεεβαλλον, καὶ ηλειψον ελαίῳ αῖξ02π::':.:8"$12:21:

` ο -

πολλουο οὶβρώο·τουι` καὶ ἐθεράστευον. Μ 0· ΜΜΜ

· ή Η!.- _ Β Η: 1( 'καὶ ·,7κουσ·εμ ό βασιλεὺρ (Ηρώδη: Φανερον ΜΜΜ πιο οιιιΙἰνἱι Ιαπωνια

. "ΜΜΜ-“Μα- β κ 1 τ κ ο ο .. χ ο ιν , › τ τοκ. οιαοἰίοιαιιαι οιιἰια Μαιου

ΙΕ ῇ17-9. 67Εν67'0 ΤΟ Ονομα αυ'Γ0υ, και €λ67Εν ΟΤΙ Ιωαννη5' ο" Ποιηση ώμο. οι .ΜΜΜ ομιἱη.

.Ο (70” · | Α | ο- Α . ' ' . .'

ο βαπτιζων ° έγη·νερται έκ νεκρων,|, καὶ δια τουτοἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμει· ἐν αύτιδ. 15 ἄλλοι .δἔ|| ἔλεγον @Μια Μ Φο· ”.^Μ Μια"

έ· ., . | , , . ` .νι Ο ) Υ ' ακουω". φα". ΠοΙωε οω. ΜΗ

: οτι Ηλιαο εστιν· αλλοι δε Μενου οτι Προψητηι· , "το ι1ιωι.ιωι ηιιὶα ΡτορΜια
. ~7 _ Τ”, ο ο .. .. 16 ο ι κ ο ι τ αει. αιιαει "απο οκ ρι·οροοιἱε.

ι οι του; προοδοτιον. ακουσ·αι· δε ο Ηρωδηο ιο (60,4.) (1.... .....ΠωΗΜ.ΜΜ

., , Ο ' Α 'ξ. - ' ελεγεν ,Φ Ον εγω απεκεΦαλισα Ιωαννην, οὑτοο* Ωω" *280 @ΜΗΝ @Μπαμ

ξ _ "'ΜωΝ:8-ανθ , | ' Α 17ἱ . ` ` ' ' | , ΙιιοΜποτιαιετωιιττεκπ. "ανν

'το Η. Μωαβ ηγερθη [εκ νεκρων]. Αυτοο γαρ ο Ηρωδη9 απο· Πω Μπι Παω” ανώτατο·

.3. _

ἐν ἱκ. 5). Παν] Ιαν ΔΟ!). 38. ΠΚ. θα 'Πρ.6β."_ ΟΠΕ Δω ...Μάρ 8". νιιΙΒ. [#1. (ΜΙ. ο ἰαίτο.). 5γτ.Ρει.

1 ἔονται ΠΚ). Ρα. Ζει”. ΜΜΜ. την ακοην ¦ησου οι). Μοπητο. Ποιο. ΑΜΒ. Οι·ἰο.ὶἱἰ.

εμ Η. οιιονοιοιτιν] ακουσα Ι. μια. του; Μ (ποπ Κ). (8)·τ.Ριπ.) κ·ἰ‹Ι.Μαιι.κἱν. Ι. 15. διο “9 των τοοοπτων] ΟΠΣ- α· ' "Ε

λ°7°"©' '- 8]Γ.ΠοΙ. Η. ελεγα ΔΟΕΔ. το!. νιιΙε.ι·.ΠΓ. δν". των αρχαιων απατη 83. ως] ο;; Η).

ξ._ - - των] στο. Δ στ. Ρει.8ιΠοΙ. Μοαιρο. Ποιο. Λτια. Μια. ΗΕ. ὁ Ήρωδηι;] οπι. ι ουκτυν.ιοσωω,

- - χουν] "νωρ,'" 88· ως: αν!!!) ΜΜΕ 08· Ξ :λογου Β. (ιλη·οοαν Π). ...ατι (νἱιΙ. ΑΜΕΑ το!.

.2. τιναξιτε 1. (νἱι!.Μοτι.κ.Ν. Ι.ια:.ικ.5). για. 15). - ολιγον ΒΟΕΔ. 38.1: ' *που 9- Δ

- τον υποκατω] οπι. Ι). 83. Μαι. Μα:- - βαα·τιζων ΑΦΟΙ.. Ι. το!. | βα·ιττιο- 1). το!. α.ι:[2. 8τττ.Γει.8:ΠοΙ.. (πω.

.τ · · 9 Ι. Μ. ιι τ.κ. ~8 . τ . 88. 69. . ιι ν. α. .ο. . Απο. ο.8.ι.κΕν. . Μάτι. . και ο". . ·(0) Απο ατο (ΙΜΕ Ι ηςΙ) 8ν1., ο Μ ΣΕ 9 ν1ιο"

: Οοαιτο. τω. “οι Μωι_ χἰγ_2)_ ' στη. 17~.~92_ - ον] τοπιο” ότι σ. ΔΟ. τω. Ματιών

-' - ω θα] πω. ΐαμην λιγιο υμιν. ιη·ικ- - η·,"ορται τα "προιον Βυ.[.Δ. 88. 18.". απο. ' στα. Β.Βο|ι.ΠΣ. 1. 88. ΕΠ".

+""Ρ" "Η" Σοδννοιο ο Γονοοροιο 8)·τ.Ρει. Ματια. Απο. Δια.. ' "απο, Β_γττ.Ρει.8ιΠοΙ. Απο. @01. 0,49. ο.

, °[ιν ἡμιρα τρωω; η τμ ττολιι εκεινο

τ. Λ.τοΙ. α$9'. 8νττ.Ρει.8ιΠοΙ. Νοτη”

Βάια. (3081). πιο. (Σοδομοιςη Ρομφ

ροις] γη Σοδομων και Γομορρας 83).

«οι. Μου.. κ. Η. ¦ ποπ οιιίιπ! 1301)

ΕΔ. ΜΙΒ. &.ι:Γ.9'.ι. Μοπψ!ι.αρ.ΜἱΠ.

_ Απο.

Η!. ιιτηρνΞαν ΒΟΠΕΔ. 8)·ττ.Ρει.8ιΠοΙ.ιας.

(Μια. ¦ Σπηρυσοον ε. Λ.τοΙ. Σα”.

[σ]. εχτ.ΠοΙ.ικι. ' ικηρυοοιν Ε.

- μετανοοιοιν ΒΒΕ. | :μετανοηοωσι €.

ιι: νεκρων 0. (τα). Εικ:.ἱΧ.9). Ι :Η

νεκρων ηγερθη #3. Ι. 09. Ε. το!. (ιι:

νετο. απατη ΑΚ). 8)ιτ.ΗοΙ. (ἄστυ.

- ινιργονοιν αἱ δυναμιις] αἱ δνν. ενεργ.

Δ. 83. Κ. νιιΙι;.(,'Ι. α.(ι:).(1Ρ).(ι). δν".

Γει.8ιΠο!. θα!. Μαιι.Χἱν. 2). | Οοαιτο.

Δια. 6.9'.

Η. αλλοι....Ήλ. εστιν] στο. 88. Ο.

- αλλοι . δι" Ή" Λ.Β.ΒΠο.ουΙ.Δ. Ι. Η.

Ειπε. ΜΒ. 8),τ.Ποι. Μοαηι!ι. 008”.

[οω.] ' .οπι. δι €. καποιον.. 5_γτ.

·..ι.

· Λο. το!. Ρετ. Απο.

Η. ιξιβαλλον ΑΒΑΞ. τα. ΗΜ. δν”. - αλλοι οι 24,] οι ντιπ."

ζ” Γει.8ιΙΙι:Ι. Οοιο.)εξιβολον (ΗΜ. :18. Μ. - ολιγον 2°] στα. 1. α.ο.σ.#". Β_γτ.Γει.

' -- ηλιιοον ΛΕΜΕ. το!. νιι!;.ς. αφο'·"· τοι. Απο. ¦ Οοαιτο. «απο. _|ἶο'.ἰ. 8)°τ.Πο!.

@ | ιλιοον Ο. ¦ αλειψαντες Ι). υ.ι:;ύν.ί. - στροφοτης οι; Βο-.Β(Δ).(τοΙ.κἱιΙ.ἱαίτιι). ηγιρθη

'· - ιλαιῳ] ελαιον Ο. (και.) θα!). ΜΑΜ”. ' οπι. 1). αφτι.

"τοσοι οτροφ. Μι!. εστιν €. ΔΟ. οο.

το!. νους. α.|ἱο'. 8χττ.Ρει.&.ΗοΙ. Δίστομο.

σαι.. Μ... .και | οπι. Μπι. ι. :18. ι

- αροιστους Η. "και οο!.] στα. 1). αι.

1)'.ο'.ἰ. (Οοαιτει. να.. ιιώο").

·- - ιθτραπευον] -οντο Η. Η σαι!. αυτους

. ' ο!). Μ. Απο. (ην Ρο" ττροφητων Οτἰο.ἰἰἱ.) ΜΜΜ.

Η. ο βαο. Ήρ. ΑΜΠ.. το!. Μαιο. η ειπα: ος ε. Δ. 1. 8)·τ.Πι:Ι. Απο. '

> ))".9'. 81ιτ.Πι:Ι. Μοαιρ!ι. Οοι!ι. Απο.) στα. ΔΙΚΗ.. 38. 89. 1:ΕοακΜευν.

ι

-- Ιωαννην] στο. 1). ' Οοαιτο. το!. στο.

ἱν. ' απτο ον :για αυτα. 8)·ττ.Ρα.8ιΠοΙ.

Βια. μια. Ι ΜΜΜ).

- ούτος] +αιω. εστιν αυτοι· σ. Λατώ.

(α.!ι.ἰ). 8_γτ.Πι:Ι. (Μια. Απο. (ΖΕι!ι.)|

οτα.ΒΏΪ..Δ. ο!). να... ι:.ΙΡ.ο.·;'· Μι:πη.›ἱι.

Ι αυτος “Νικαια ΜΜΜ :38. )Ξ 8)·ι·.Ρει.

(8)·τ.Πο!.ται;.ιανΜ.) | (ούτος ιστιν Χω

αννης αυτος Ι. α.ἰι.ἰ. Οι·ἰο. ἱν. θα!. Μπα.

κἰν. 2). | Οοαιτο.. νιιΙι.;. ι:./.π*.9'·.·)

- ημρθη ιι: νικροιν Α. !.το!. υ.ι:.ιί!Γ.

8νττ.Γιι.8ιΠοΙ. ΟοιΙι. Απο.

ηγερθη απο των νιιιρων Ο. Οτἰο. ἱν.

ΠΝ. (για. Μοιτ.Χἱν. 2). ' ιι: "οικον

ΣΕΦ. |

1). απο. ΜΙΒ. “να ¦ οτα. ιι:

νεκρινν ΒΒΔ. 88. 8ντ.ΙΙἱοτ. ΜοπηιΙι.

Η'. αυτος γαρ η οπι. ὁ Ι). Ο!). | ὁ γαρ

Ια- ΜοπητΙι. (τω. Μο.ιι.κἱν. 8). ¦ αυτοι;

οι ὁ Λ. ο'.

 

Η. Μετα Ο!. ¦ Η. τοκ Ποιοι!" οι. ' Μποτσι

; Μπιουτ "καιω Λου.: νιι·ι..οτιοτ. οι.. "Νανα"

ατι. Βάι!. | Η. φαι 'Ρ. ο:.ι. Δια.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. )Η. 18.

Δ Β α 1).

Ε Δ.

1. 88. 69.

ατοακαειιοτι

Ι 9. Βήτα αυτον

20. ήπόρει

...ι

5ο

2!. εποιει

29. [αυτης]

·- και αρισάσης

ν ο Ι ο 3 Ι χ υ 8 ` ι

στειλαα εκρατησεν τον Ιωαννην και εδησεν αυτον εν

*Φυλακῇ, δια. .Ηρωδιάδα την γυναῖκα Φιλίππου

τοῦ άδελφοῦ αὐτοῦ, στι αυτην ἐγοίμησεν· 18 ἔλεγεν

γαρ ο Ίωάννησ τῷ 0Ηρώδη ὅτι ουκ ἔξεστίν σοι ἔχειν

`ν υναικα τοῦ άδελ οῦ σου. 19 ' δε 'Η ωδιασ
` η 9

ο ι- ο ..ο μ ο ι ε- `

ενει εν αυτω και. θελεν αυτον αποκτειναι· και ουκ, | ` 77· | ` . |

' 9 Α

·ηδυνατο· ο γαρ Ηρωδησ ειροβειτο τον Ιωαννην,

είδωσ αυτον ἄνδρα δίκαιον και. αγιον, και συνετήρει

αυτόν· και άκουσα: αὐτοῦ πολλα. ἐποίει, και ηδέωσ

αὐτοῦ ι7κουεν. 81 και γενομένηα ήμερα ευκαίρου9
.ο 4- σ- ί

ὅτε 'Ηρώδηα πιο γενεσίοιι· αύτου δειπνον *ἐποίησεν|

τοι-α μεγιστᾶσιν αὐτοῦ και. πιο χιλιάρχοια καὶ τοῦ

πρώτοι: τησ Γαλιλαίαι·, " και εὶσελθουσηιι τησ

θυγατρικ αυτη'“ο τῆι· 'Ηρωδιοίδοι·, και. όρχησαμε'νησ
να ε- Ι

' εσεν|| τω 'Η ώδ και τοιι` συνανακει ενοσ 2ὁ
` κι .ο η .- οι ν οι τ ο, ο`

δε βασιλευ: ειπεν τω κορασιω, Αιτησον με ο εαν
κ ` ε | 23 ` ο! ε ια ιν 60 σε

θελησ, και δωσω σοι· και ωμοσεν αυτη οτι εαν

με αιτήσησ δώσω σοι ἔωι ήμίσουι· της βασιλεία:

οιιἱι Ιοιιιιοοαο οι ιιἱο:ιἰι αιιιο ιο

ασκοπα ρι·σιιιατ Πατσιιἱιιαιιιο

ιιιισι·αιο 1·'!ιἱΙιρρἰ Ματια ειιἱ.αιιοι

ασκοπα απο: Η ιΠααιιιιι αοιοι

Ισιιαοοαε ΙΙαι·σιΙἱ. Νσο Μαι οι

σωστα ιιαστατιι ποιοι ιιιἰ. " Πα

ι·σιιιιιιι ιιιιιαιο ιιιιιιΠιιιιιιιιιτ ΠΠ αι

νσΙαΙιιιι απιαστο αιιιο. οσα για·

ιατιιιι '" Παι·σιΙαει αιιιιο ιοαιιι- .

αΙι:ιι Ισιιιιοοαο. εαιαοε αιιιο τι.

ι·ιιοι ιιιιιιιιο αι ιιοιιαιοοι. οι

αιιεισιιἰαι›ιιι αυτο. αι ιιιιι!ἱισ ασ

οποιο σωσει. αι ΙἱΙ›αοιαι· αιιιο

ιιιοΠαιιιιι.. "' στο.» το αιιοι Δια:

σρστιιιιιιιε ιιααἱιιἱειιαι. Πατσιιαε

ιιιιιιιΙιε σοὶ αιιαοιιοι ι`ααἰι ιιι-πισι

σώσε αι ιι·ἱοιιοιε αι ιιι·ιοιἱε (Μι

ΙἰΙ:ιαιια: " αιιιιιιιιια ιιιιιισιιιααι Μια

ιρειιια ΗατοιιιιιιΠιι αι οοιιιισεαι αι

οιιιαιιιεεαι Ηαι·σιιι ιοοιιιιιιιια τα

αιιιοι›αοιἱι›ιιε, τσκ ιιιι οιιαΠιια.

Γαια ιι ιιια οσοι! να. οι Λαοσ πιο.

8' ει οποιο ΠΠ ιιιιιιι Ωιιιαιιιιιι1

ραιιατἱε σου. οιπ. Μαι απο.

 

17. και εδησεν αυτον] μοι συλακη Α.

- φυλακη] τιιτιισοι. τη 3. Η. ' σοι. ΑΒ

ΟΙΑ. 88. 1ιιιαιοιιοεον. Οσοι. Η και

εβαλεν εις φυλακην 1). 69. α.6.|ῖΓ.ἰ.

87τ.Ρει.Μ8. Απο. | Οσοι”, Μ88.

σας. εστω· 8γι·.ΗαΙ. Μαοιρ!ι. Οσοι.

Δια. (8)·ι·.12.ιι. αουτ. Ιιιιιιαι ιβαλεν ιιι

1οιιι Ισασ εδησεν).

- την γυναικα Βοια.7].

- οτι αυτην εγαιιησεν] ότι εγαιιησεν

αυτην Ι). νιιΙα. α.(6).ι.·.ρο'. Ι Οσοιοι.

ο'. ' σοι. 921.

Ι8. ελεγεν] ελεγαν Κ 7):

- ο Ιωαννης] σοι. 6 Ι). "οποιοι αντιο

(σοι. ιιισα τω ."ρωδη) 88. (οι. Μαιι.

απο.

- οτι] σοι. 1). να!! '.9'. Λου. ]

Οσοι". α.ο.Ι. το!.

- σοι] σε 1). α. ' απο”, 1.ιιιι.ι·αι. Οτἰο.

οι. 671..

- εχειν] οσοι γυναικα Ι. | Οσοι", στο..

οι.

- την γυναικα του αδελοου σου] αυτην

88. (νία. Να". σε”. 4).

Ι9. ἡ δε Ήρωδιας ενιιχεν αυτοι] σοι. 88.

(οι. Μαι. Χιν.5).

- και Η] σοι. Ε..

- ηθελεν ΑΒ.ι()=Π στ. τα!. να; Απ).

τα!. | εζητει Ο.. α.ιι.α.ι!.ι.

- αυτον αποκτειναι ΑΒΑΞ". τα!. ια '

αποκτ. αυτ. ΠΠ. νους. α.ι:.ἰ. | αυτον

απολεσαι Ο..

19. ηδυνατο ΜΙ). τα!. | ιδιοι. ΑΔΗ.

20. δικαιον] ιιτσι›Ιιαιαιο 8γι·.Παι.οια.

- και αγιον] σοι. 1. "οι.ιιΙ.ειναιΠ.(α).ο,.ι.

- και συνετ.] σοι. και Β.

- πολλα Υιος. α;|.π'. ' σαι!. ε 69.

" οσοι. (εισαι οι.) ιιιιιιιιι ι'ιιαἰαι›ιιι." 6.9'.

“ Ποιοι οποιο οποιο" ο.

- εποιει ΑΟΠ.ι·αΙ. μια. 5_το·.Ρει.οιΠει.

Οσοι. Απο. Ειιι.]η·ιτορει ΒΕ. ΜαοιοΙι.

] σοι. αιιιιι και πιο. Δ.

' - ηιιουεν] ηκουσεν 69.

9!. γενοιιενης] ιιιιι!.δε 1).. (α).υ.α. Μαιο”.

Με.

- ότε ΑΙΜ. τα!. ' σοι. 1). αν. (οοο 6ο

(και οι ΥΜΕ. ιιαι.Ι οοο: Ιααιιοι

“ αιιοι.") ι

- γενεσιοις] γενεχλιοις 1).. ι γιινιθλιοιςΙ)'.

- εποιησιν ΒΟΠΤ.Δ. 69. [απο ' ]ζιοοιει

σ. Δ. Ι. 88. τα!. 8)·ι·τ.Ρει.8.:ΠαΙ.

- μη. αυτου] σοι. αυτου Η. Ι. νιιια.

α.!ι.)6 Ι Οσιιιι·ιι, οι. τα!.

- Γαλιλαιιις] αἱνἱιοιἰι 8)·ι·.Παι.οι;;.

89. και εισελθουσης] εισελθ. δε 1) στ.

(νιιια.) (α.ι:). ' Οσοιοι. 6.|;Β':.

- @της της Α0. 88. 69. τα!. ε)·ι·.ΠαΙ.

(ἰρεἰιιο ΥΜΕ. Ματια). ' αυτου ΒΒΔ

Δ.|σοι. αυτης 1. Με 8]·ι·.Ρει. Μαιοιιιι.

Ποιο. Απο. απο.

-· ηρισεν οσο.. 88. (ι·ἰιΙ.Δ Μίκα). ευη".

Μειωσα. ιιι-οι. (ΜΙ. Μαι. ιών. 6).] :και

αρεσασης ς. ΑΘΗ). Ι. το!. νους. α.ο.

το. (Βγττ.ΡειδιΒαΙ.) Οσοι. μου..) ]

(Ήρωδιαδος ορχησαιιινην και. ρεσεν

ιιι: Δ).

29. ο δε βασ. ειπεν Β(:.Ι.Δ. 88. (και ιιιι

νιιιις.9=). | :ειπενιὶβασ. τ. (Η). Ι. το!.

α.&.(1'Μο. Βγι·.ΠαΙ. απο. Ατοι. (“ιιιοα

ιΙἱιιἱι τσκ" ο. “απο” ιιιοιιιιο ι). ' ει

πεν δε ὁ βασ. Δ. (δγι°.Ριι.) Μαοιιιιι.

(του.)

-- εαν] σοι. ΒΔ. Ι. α.6.ι:.|: ι αν 69.

-· θελης] ·λεις ΒΕ. Ι. Η. ι εθελης Δ.

-· και δωσω σοι] ποια .5 εαν θιλης Η.

98. και ωιιοσεν.. ..δωσω σοι] σοι. Γ. οχι.

οι”. "καιωμοσ. αι.ιτ.] μια! βαττ. μου ι.

(ωιιοσεν] ωιιολογησεν Ρ). " οτι ο εαν με

αιτ. δωσω σοι] σιιι. Ι.

- αυτο] σοι. Ια. Ποιοι. πολλα 1). α.(&

Ηιοιιιιαι·ἱ" στο “ιοιιιιιιιο").]|'. Απο]

Ώσπου.. νιι|Β. ασ:

- ότι ο εαν και. τα!. Ι.ιιιι. τα!. (0. ο.!.

το!. Ι αυριο). ¦ ό τι εαν Β.Βιίυ.Δ. ότι

6 αν 69. ' ει τι αν 1) στ.

- με αιτησης] αιτησης με Με. Ποιο.

Ατοι. Ποιο. με 1.. 69. Η. νιιια. ο.

ι:.!. Δίστομο. Ι Οοοιιιι. 1688. σαφή.

Βγττ.Ρει.6:ΠοΙ. (Οσοι. Απο. αφτο).

[του] ' (αιτηση Δ).

-·-· εως ηιιισους Α¦.).ιο. ταἱ. ¦ έως ήμισυ Ι.

Δ. Ι έως ἡιιισου ο. ¦ ἱως ι)ιιισεως 8. ι

και το ἡμεισυ Ι). μια.

24. και ιιιιια εξελθ. ΒΒι·|ι.Ι.Δ. 88. Μαοιιιιι.

  

17. Πατοαιιιι.Ιαοι οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

  

ΗΜΟΠι.:.κιωιια·)“

Έ.

:ιικαι:κ

ω.ια-ι`φἶἶύο

" > 26. αυτ. ιἱθιτ.

.- 27. ὶνιχθῆναι

0 Α Α.- Α

μου. 2καὶ|| ἐξελθουσα εἶπεν τη μητρὶ αυτι”, Τί
ι | ΙΙ 0 ` ` σκ

2αιτησα›ιι.αι ; η δε εἶπεν, Την κεψαλ·ι)ν Ίωάννου του

; ο: Δ
βαπτίζοντοκ||. , καὶ εὶσελθούσα °ειὶθι)9'| μετα

#- ` `

σττουδητ αφου τον βασιλέα, ῇτήσατο λἔ·)ιουσα, Θέλω

Π Ο συ Α

ινα δεξαυτηκ δακ μοι|| ἐπὶ πίνακι την κεφαλην Ίω

| σε .- κ

αννου του βαπτιστου. 26 καὶ περίλυποκ γενόμενοι·
σ ` ` ` '·

ο βασιλευι` δια τουο δρκουτ καὶ του;- ° ἀνακειμ.ἔνου9”

Π 8 | ο να σ

ουκ ηθελησεν · οὶθετησαι αυτήν”. 27καὶ *ευθυο|| απο·
| · ` Ο | || ) | . ' |

στειλω· ο βασιλευσ · σττεκουλατορα ε·πεταξεν · ενεν

|| Χ ` ο κ ο κ# ο ` ι ,

και την κεφαλην αυτου. 'και απελθων απεκεφα

' ` ' σκ συ

λισεν αυτον εν τη Φυλακη, 2” καὶ ή|νεγκεν την
λ ι Α ι σε

κεψαλην αυτου ἐστὶ πίνακα καὶ ἔδωκεν αυτην ται

| ` ' Α

κορασιαι, καὶ το κοροίσιον ἔδωκεν αυτην τη μ.ητρὶ
ι οι 29 σ .

αυτητ. καὶ ακούσαντεο οι μ.αθηταὶ αυτου *ι)λθαν||,

` , ` Α 4·

και ηραν το πτωμα αυτου καὶ ἔθηκαν αυτο ἐν μνη

(Ποια κατα πιει. :” Ωιιιιιι οιιιιι

οιιι.εεει. (Μάι. ιιι:ιιι·ι ειιιιο, Φαιά

ροαιιιι? Ετ Μα ι!ὶκἰι. Οιιριιι

Ιοιιιιιιιιιε Βαριιειο.ο. 8 ()ιιιιιαιιο

ιιιτι·οιεεοι. ειαιιιιι οιιιιι Μπακι

ιἰοιιο πα παπι, ροι.ιι·ιι απο”.

νοΙο ι.ιι ρι·οιιιιιιο Με ποια ιιι

ι!ἱεσο οοριιι Ιοιιιιιιιιιε Βαριιιιιιιο.

36 Ε: οοιιιτικισ.ιιιε τοκ ρι·οριοτ

ιιιειιιτιιιιιιιιιιι οι ιστορια· ιιιιιιιιΙ

τοοιιιιιιιοικοο ιιο!ιιιι οιιιιι αοπ

ιιιειο.ι·ι:. *η κι! ιιιιεεο κροοιιΙα

απο ρι·ο.οοοριι ιιιΠιιι·ιι σοφια

οιιιε ιιι ααα). Ει ιΙοοοΠανιι. οιιιιι

ιιι αιτοοι·ο. Μ οι. ιιιιιιΙἰι αιμα.

οἰιιιι ιιι ιΠοιοο οι. Διακ Μια! Ιου

οΠιιο. οι ριιι:Πιι Διακ πιατα ειιιιο.

ω Ωιιο ιιιιιΙἰιο “Μαριώ οι” να·

πατατα οι ι.ιιΙοιιιιιι. οοτριιο ααα:

οι ροιιιιοτιιιιι Μια! ια ιιιοιιιι

πωπω.

!

μεια›.

ου· -
25 1καὶ συνάγονται οι απόστολοι προ: του 'Ιη

σουν, καὶ απήγγειλαν αὐτῷ πάντα* ὅσα ἐ·ιτοίησανπ

"0.80 Πι. οοιινοιιιοιιιοο προο

ιοΙἰ ω Ιοιιιιιι τοιιιιιιιιιινοτιιιιι

ΠΠ οπιιιιιι ‹ιιιιιο "καιω οι. αο

 

Βια. ΕνιιΙα. ο. Διακ] “οι Μι" ένα]

:ή οι ς. ΑΟ!). τοΙ. α.!ι./217”.. 8)·ιτ.Ρει.

διΒοΙ. Ποια. (νἱιΙ.Μιιιι.κιν.8. οιιιιίι·ο.). .

86. οξιλθουσα] ιλθουσα Δ.

- αιτησωμαι ΑΒ.Βοα.(:1)Ι.Δ. 88. Ο. '

2·σομαι 9. Η. Η. το!.

- του.βαπτιζοντος Β.Βι|υ.ΕΔ. ε)·τ.ΠοΙ.

(σαι. του Β.Βἰι:.) 2του βαπτιστου ετ.

Λου. 88 (πιο). το!. τν. (υἱιἰ. Μαι!. κιν.

8. οι και. 25).

85. ιυθυς Β(?Δ. 88. (Ζιυθιως τ. Λ.τι:Ι.)

νιιιι;._Μ)". 8).ιτ.1Μ.&.Πω. (ΜΙΒ. Δια.

(ασ). /Ει.!ι. ¦ στα. ΠΕ. Ι. ιι.Ιι.ι·.ι.Ι.

ΝΗΜΑ!.

- μετα σπουδης] σαι. 1). α.υ.ι:.) (Ματια,

ναι. _|:

- προς] ως Η.

-·- ητησατο λιγουσα ΜΜΟ. 88. το!. ναι.

Σ 8)·ι·.Πι:Ι. Μοιιηιιι.· (Μια. (ΣΕΦ.) )

"την ΒΔ. Ι. α (ιι)_η].ι. (ΜΜΜ.)

Απο. (ααα. "Η 8)·τ.1.'α.) [ι:].

- θιλω ιυα] 0111. 1). ιι.ο(σ)Γ.ι.ΙΟοιιιτιι,

νιι!8. _ι2

- ιζαυτης δως μοι Βο.1.Δ. νιι!8. αν.

(πω. 8)·ι·.1'ει. ΜοιιιρΙι. ΑΜΒ. (Λο:

ιιιἱΜ Ο. ' :μια δως ιΞαυτης τ. Λο".

Ι. 88. το!. (8)·ι·.ΠιιΙ.) Ατιιι. [ο] ¦ Με

μοι Ι). ' στα. ιΞαυτης 1).): (ἱοιὶι. (να).

Μοιι. κιτ. 8).

- ·ιτινακι) αι. ΜΗ Ι). (και. Μαι.)

- βαιττιστου] βα·ιττιζοντος Σ.

26. και Ρ) Οια. 1) 07.

'26. γενομενος] γιναμινος Δ.

- βασιλευς] Μι!. ως ηκουσιυ 1)οι·. ο.

!”..9'.ί. | σουτ”. να; αν):

- και τους] και οια του;; 1). 1.αιι.(0κι:.ι:).

Οια.

- ανακιιμενους Β.Βι|_υ.Ο.(ιιι τὶι!.)ΪΔ.

5)·ι·.Ι.'ει. ' ῖσυνανακιιμινους €. Λου).

το!. και. (ναι. Μιιι.ι.ειν.9). | συνακιι

|ιενους κα: κ.

- ηθιλησιν] ηθιλον Ι.

- αθιτησαι αυτην 13ΟΙ.Δ. | :αυτην

ασιτησαι 'ὅ. Α1). Η!. τι'. ] αντα

θετησαι πιο ο!).

27. και] αλλα 1). νιιΙα. σ.ο.|ἱ!".ο'.Ι. δικ.

Ρετ. | Οοιιιι·ιι, ο. Βιιτ.Πι:Ι. τοΙ.

- ιυθυς ΒΟΙ.Δ. | :ιυθιως Φ. Α1).

το!. Ι σαι. νοκ'. ι.·1)'.υ'.ἰ.Ι. (απατα,

α.ἰι./).

-- αποστιιλας] απολυσαι; 1.

- ο βασιλευς] οιιι. 1). Ι. Μα. ) Οοιιι.τιι,

το!. (απτο α·ιτοστιιλαι; Κ).

- σιτικουλατορα ΑΒ.Β"Ξι.(Β)Ϊ.Δ. Ι. 88.

09. 1:Εοιικιιιευταν. 8)·τ.ΠοΙ.ιιια.

σκοπο. (-τοραυ 1).. στιλ.) Ι ζ-τωρα

9. Για. (σιι·ικολ. 1)).

- ινιγκαι ΒΟΔ. ¦ :ινιχθηναι €. ΑΒΕ.

το!. Ι ιχθηναι σει.

- την κιφ. αυτου] αυτ. τ. ικα. Κ. (8ο

ιι:ιιιιιιιι 8)·ι·.Ρει.) Παω. "τι ·ιι·ινακι (ΣΔ.

ΥΜΕ. ασ'. (νἰιΙ.ι·οτ. 28). | (Μπιτ, Α

ΒΙ)Ι.ι. το!. α.!ι./:!”'.ί. το!.

·- και απιλθων Β.Βιιυ.οΕΔ. 1. α.ο.83.ί.

8)·ι·.Ριιι. Μοιιιρ!ι.8ι:Ιιιιι. (Μαι.) Ι "οι"

(ιιιιιιιιιιι) ΥΜΕ. ο. ¦ ιι δι α·ιτιλθ.

τα. ΑΙ). το!. (ΙΜ). Β)·ι·.Πο!. θα”.

ΑΜ. ¦ ω ηυιγ. τ. κιο. αυτου] οιο. 88.

28. αυτου] οιιι. 1). ο. (8οιιιιιιιιἱο Β_γτ.Γιι.

Δια.)

- αυτην Η] οτα. ΕΔ. Ι. (που 88). Ιι.ι:.

8)·τ.Γει. Δια. Ι απατα. το!.

-- εδωκεν 2°] ηνεγκιν Ο. 88. Μοιιηιιι.Μ8.

| Οοιιιτα. ΛΒ.ιΙ)Ι.Δ. Ι. το!. τν. (Λι·ιιι.

ιιιι·η. Μαι. ΜΒΜ).

- αυτην 24,] οι”. 1). 88. Ισα". (ΦΚΟ. 6)).

8_γι·.Ριιι. Απο. ΑΜΒ. ' Οοιιιτιι, ΛΙΜ.Π.Δ.

Ι. το!. ο! 8)·τ.ΙΙι:Ι. Μοιιιμιι. (και.

29. και ιικουσαντες .8188. τι. νι.. ] ακου

σαντος δι 1). Μοπη›Ιι.)ν. ' [πιο. ι.

α”.

- ηλθαν ΒΕ. 88. ' :Ζηλθον κτ. Λου.

το!.

- μνημειω] 'ιι-Μπι. Τιμ δι. Η. Ιιι.| οι".

Ε!2. ΛΒ.Βου.ΟΙ..Δ. 88. 60. :ΕΕ-:ΠΠΚ

αιωνα

80. παντα] μια. και 8. Α. το!. δικ.

Πο!. θα”. ' στα. Β.Βο|ι.ΟΠΕΔ. Ι. 88.

αν. Μα.. $)·ι·.Ι'ει. ΜοιιηιΙι. Ατιιι.

Μαι.

- ιστοιησαν και όσα ιιἱιδαἔαν] ιδιὅ. κ.

όσα ετσι. Η. | (ιστοιησιν Δ).

 

21. αι. ΗΜ οι. '80. ω. και Ο!. ' αι.οοιιιιιιιοιιι.οο

οι. Η”. οι οιιιιιια οι.





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. τι. 31.

1)· π σποτ-ατα. Μ(.2'",') ΕΕ τιἰιΒΔ. ι , ` , ] Ι ' Μ Ι ` Σ '9 , ,, νοτιιιο καποιου τα Ματια...

01.33~€96" αυτοι κατ ιδιαν εις ερημον τοπον, και αναπαυσασθε Ιοοιιιτι οι τοηιιιοτιοἰιο τιιιιιἱΠιιττι.
ΕΞ' ω ι ο ι ι ι Η ατι: οτιιττι ιιοτιιου. -

ολίγον. ήσαν γαρ οι ερχόμενοι και. οι υπαγοντεο .ΠΒΜΗΜΈΜ...,.:8:.8”:3,

ι ` › ι 4 2 › ι υπ 521.( › ··~ - ι· “Η τα, Η· Διανα) ·

ιΚ"(λαιιιι.τ.ι:ι.ι-ο. πολλω9 και ουδε Φ97ειμ ευκ(χώρουμ ', και Τιιτ:ο::1οτι:οξιιτι:ινιιιι›ἱοτιιτιιΕξ

"Μ- 9="·'7~ ι9ον εὶι· ερημον τοπον τω πλοίω κατ ιδίαν. “" και ωσπου “και” @που τα
'Που. 6: ι-ι8. ., _ ( Ο , ς ( *Αν η + , ι·ιι1οι·ιιτιι 008 @οποιοι οιοοαιω.

Μιιιι.ι6:3α.οιο. ειδον αυτουι· υπαγονται` και εγνωσαν πολλοι, τα..." Μια, οι μια"... .το

οορ. 8: τ.οιο.

82. [τῷ πλοίωμ

Η' ·37 και προηλθον αυτούτ,'.

ὅχλον, και εσπλαγχνίσθη

οὐκ πρόβατα μη ἔχοντα ποιμένα, και τ7ρξατο διδα

σκειν αὐτῶι` πολλοι. 85 και. ηδη ιδρατ πολλητ γενο

μένηι· προσελθόντετ αὐτῷ οι μαθηται αὐτοῦ ξἔλε·›ιον||

>Έ:ρημότ ἐστιν 6 τόποι, και ηδη ωρα πολλή·

ἀπόλυσον αυτού” ΐνα απελθιίντεο εἱτ τοι)τ κύκλιρ

τι ι

Τ

Η

οι

οτι

36

οι·νροι)ι· και κάμω οινοράσωσιν εαυτοιο

" .- | 8

87ο δε αποκριθειο εἰπεν αι;τοιτ, Δοτε αυ·νωσιν *.

` Ο ` .- οι | ' | , Α

και πεζῖ) απο πασων των πολεων συνεδραμον εκει

8!

ο" ο

· επ αυτού9
Η

*τ

οιτιτιιιιιικ οἰνιιιιιιι›ιιιι οοιιοιιττο.

τιιτιι "Πιο οι ρτιιοι·οιιοτιιτιι οσο.

κα) ἐξελθὸυ εἶδεν ? πολὺ” Μ Ε: ο:‹ιοτιο «του ιιιιιιιιιιτι ιατ

, ὅτι ησαν

Μια Και: οι ττιαοι·ιιιο οτα ευρα

ουκ, αυτο οταυ: κατα. οι". "οτι

ιιιι!ιοτιιοιι μακιιιτοιιι. οι. απ'τα

ιΙοοοι·ο Νιου ιιιιιιιιι. ΜΜΜ Β:

ι·ιιττι ιιιιτι Μοτο Ματια Ποιοι, τις

οοιικοτ·ιιτιι ιιιιιοιριι!ι οταυ ι!ιοοτι

κι. Βοιωτια ικα Ιοοιιιι Μο. οι

ιιιττι “στα μτιιοιοτιι·ιι: Μ Ματια

“τι”. οι οιιιιιοι τα ρι·οκιτιιτιο

τα” οι του οιιιτιτιι ΗΜ οιιιοιι

φτου ττιιιτιιιιιοοιιι. '7 Κι τοτροιι

Φα_ ιιοτιο τι". του, .Ποιο οτι [πιο]

 

80. οσα 2ο] οττι. Ο.. 1. Μια. (“ιτιιοτιιοιΙο"

ο). | Φωτο.. ΑΠΡ!). το!. ια.

8!. λιγιι Β.Βιαι.(.πιΔ. 88. (Ι.ιιιι.)ι Σιιπιν

ια. ΑΙ). το!. α.

- αυτοις] ατο. ο Ιηιτους 1). 69. Η".

(οπο. ιιοτε._ιτι.) | (Ξωτικα, το!.

-- ιϊμιις αυτοι κατ. ιδιαν ΑΒ.τοΙ.Δ. 88.

το!. 5)·τ.Πο1.'οιιι. αυτοι Ι. Μι. Μοτο”.

ΑΜ. ¦ υπαγωμιν 1). (ιι).ο.#".ἰ. .2288. ¦

οιιιιιιιο “σπιτια α. οοιιττιιιττι (ιιιτιιιιιιι)

νους. (ιιιιοοιιιιιτι το ι!οιοτιιιιιι τιοο ατι

87τ·.Ρετ..)

- ιις] ιπ' ΕΔ.

- αναπανιταιτθι ΑΒ.Βι.·,ι.ΟΔ. 69. Μ. '

ξαναπαυιοθι €. ΒΕ. το!.

-- οἱ υπα·ν.] οττι. οι ΚΜ. (? Ο”.

- ιυκαιρουν ΑΒ.Βιξη.(ΕΔ). 69. ΕΚΟ”

να (ιυκαιρου ΕΔ). ' ζηυκαιρουν 9.

Ο. Η. 88. ΚΜ8ου. | ιυκαιρως (ως.)

ιιχον 1).

88. και] ατο. αναβαντις εις το πλοιον

στο. ἱτιίτιι) 1). Ι.ιιτ.τ.. (οιιο. ο).

-- απηλθον] -θιν 69. ΒΕστιντ. ¦ σιτυ

"τι, το!.

- ιις ιρημ. τοπ. τω πλοιιιι Α. (Ι). το!.

8,νττ.15ι.8:Ποι. ατα. (τιμ κ·λοιαριιιι Ι).

ι ιν τιμ πλοιιρ ιις ιρημον τοπον ΒΒΔ.

(88 στο. ιν). 69. Νοτη”. Ακτη. (και.

Μιιιι.ιιιιτ. Ι8). | ιις ιρημον τοπον αιτι

ιιιττι 1). Ι.:ιι.ι.

88. ιιι)ον] ιιιῖαν 1). | ιδοντις ι. (οττι. και

ιιιιιο ιγνωοαν).

- ι:ιπαγοντας] μανια οχλοι ε?. 89. στο.

ΜΜΕ. ταν. 18. Πιο. ι›:. Ι Ι ). ] οττι. ΜΕΣΑ.

1. 88. ιικι3ιικιτευνττ. μια.. 8)·τ.Βο1.

Μοτιιριι. Αι·ιτι. και. (τιποτα. πολλοι

8)ιι·.Ρει. οττι. ροιιιοιι). Η οττι. και και. 1. ι.

88. ιγνωιταν Β'Βι:|ι.1). Ι. ' Σιπιγνωσαν

€. ΑΒΕΕ.. 88. το!. ΜΗΚΗ. αυτον 9. 89.

Γ. το!. ' ααα. αυτους ΜΔ. 88. ΚΜΙ.Ϊ.

_|ῖ 8)·ττ.Ρει.8ιΒο!. Μοαιριι. απο] που

|ιιιυιιιι Β!). 1. να; α.ιι.ο.Ι. Ατττι.

- πολλοι] οττι. 89.

- πιξη] πιζοι Σ.

(“ροιιοειτο" τι).

- παιτων των] παντων Ι).

- συνιδραμον ικιι και προηλθον αυτους

ΑΒ. τοΙ.νιιις. ιζ Β_ντ.ΗοΙ. Μοττιριι. Αι·ττι.

απο. μα και προιτηλθ. ΣΔ. Ο!). Γ. (αυ

τοις Δ. αυτιρ 69. αυτοι Γ). | αυνιιῖραμον

και ηλθον ικιι Ι. | ιτυνιδραμον προς αν

τους 88. ' 0111. και προηλθ. αυτ. Ι). (ΗΜ.

οι. 8)·τ.1,κι. ντι!. τυπο). Η ]·ιιι1ιΙ. και των·

ηλθον προς αυτον €. 88.!! 8:ττ.ΠοΙ.

2Ετ.ιι.¦ ιτ.τιι1. και συνιδραμον προς αυτον

Λ. ¦ ΜΝ. και ιτυνιιιτηλθον προς αυτ. 69.]

πιω. και συνηλθον αυτου 1). (ι.(ο)!".ἰ.|

οττι. ΒΒΔ. 1. νιτΙα.ο.Ι. 8)·ι·.Ρει. Μοτο”.

Λι·ττι. ' (οοιιοιιι·ι·οι·ιιττι τα οι νοτιοτιιτιι ιι.

οοιιοιιττοτιιτιι "ή οι. οοτινοτιοτιιιιι ἱΙΙιτο ι.

οι. οοτιοαττ·οτιιτιι ἱΙΙι.το ο. οοτιοιιι·. ἱΠιιο

οι οοτιι·οιι. ιΠιτο 1783. ιιτιιονοι·ιοτιιτιι

οιιττι ιΠιιο Β_γτ.Ρει.)

(Η. ειδιν] και ιιιῖων Ι). (α.υ.ι:,π').ἰ. Η μια.

ὁ @στους 9. Δ. το!. ΠΊ. 8)·τ.ΗοΙ. Ι

οποιο. το. ΑΠ. οριο. Βιι·.Ρει. ΑΞιτι.]

Μ. ρου: πολι. οχλον 1). να. α.ιι.Ι. Ι

στα. ΒΕ. 1. 88. 09. ο'. Μοττιριι. Απο.

- πολυν οχλον] οχλον πολυν 88. νιιΙς.

οι. ο). ' απατα, Δια. Ιι.[ο].

“ ροιιοειτοο " Τα".

84. και ιαπλ.] οττι. και 1). α.ιι.ο!`·'.ἰ. ι

Οοτιιτιι.. νους. _/Σ

-- ιπ' αυτους .ΒΙ)Κ. | υπ' αυτοις 8. Α

1.. το!. (οι. Μιιιι.τιιι·. τι). | ΗΜ απ'.

οτε α. (Οοτιιτιι. νους. υῷἰ).

- ι)ιιῖαοκιιν αυτους] αυτους διδασκιιν ΑΚ

Ι'. Μις. αυτ. ιΟυιιιττι, το!. Αυι.Ι.ιιιι.τοι.

85. και ηδη] ηδη δι 1). ιι.

-- γιινομινης 1).

- αυτιρ οι μαθηται αυτου ιλι·)·ον τιτ..ι.

88. Μοττιριι.| :αυτοι οι μαθηται αυτου

λιγουιτιν 9. Ε. κι. 8)·ττ.(Ρ5ι.)δι.Πιτι. (αἱ

ι:οτιιο8 μια..) ] οι μαθ. αυτ.λιγουιτιν αυτη:

ΒΚ. (ισ. ] οι μαι). αυτιιι λιγουιτιν Λ. ι οιιι.

αυτου Ι. 09. ο. Ακου' οττι. αυτι|ι ναι. ιι.

Λι·ττι. και. | (και. λιγουαιν ιιιιιΙ. αυτοι αν.

- ιοτιν ὁ τοπος και] ιστιν τοπος Η..

- ηδη 9,] ή Ι.. ¦ (η ωρα ηδη πολλη Ι).

88. κυκλιρ] ινγιιττιι 1). Μια.

-- αγρους και κωμιις] κωμας και αγρους Ι.

- κωμας] εις τας κωμας ινα 1). (στα. και

κωμας Δ).

- ἱαυτοις] αυτοις Ι..Κ. | ἱαυτους 88.

Ο!). Μ. (ιιγοραοωιτιν ιαυτοις αρτους]

καταλυοωιτι Ι). ΜΜΜ. ἱαυτους ααα.

αρτους ε. Α. το!. πιο. οκτώ!. @τα

1'ει.8ιΗοΙ. .Και στο. Ι ευρω). ' οττι.

ΒΙ)Ι..Δ. αυτή. Μοιιηιιι. Αττικ

- τι ιραγωιτιν ΒΒΔ. νους. ιι.ι:.#η.ιβ.ι.Ι.

Μοττηιιι. ' τι φαγιιν 1). ι τι ιγαρ" ιρα

γωοιν 9ουκ ιχουιτιν" :. Α. τοι. Οι)!

8)·ττ.Ροι.8ιΠο!. (Απο.) Παλι.
 

81. Μακη". οι. ' οι. ιιοο ηιτιιιιιιττι αιτιιιιιιιο.·ιιιιιι

οι. ' 82. πατατα οι. τ 88. ααα. οι. (ιιιιι.ο οι.) και. τ

84. ι.ιιι·ιοτιιτι ιιιι:ιιιιττι οι. ' πιω ι.ιοι:οι·ο οι. |

85. ρπιοι.οτιιι. Η. ' 87. “Πο οι. 'στο. νου Δια.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

| Π _ λέγουσιν [αιδ

"Η,

| 40
ΧΟρ'Γφ.

  

··αρατιθιΒοιν

43. κλάσματα ιδιό

ἔ·ῖι δικα

-- @οίνων

  

·|-|·

ιἴυδρ€9.

97. ὁ δι] και 1). Μα. ΣΕΦ.

- αυτοις Η ΜΟΔ. 09. το!. τν. ) σαι. Α

18· Ι.33. [μπω. ι Μιτου;; Η. α.(ι·).ἰ.

(πιο ιιιτιν [πωσ. ¦ απατα, να. ι.

Α--- και λιγ.] οι δι λη. 83.

η; αυτοι] σαι. Ι.

-- αγοραοωιιιυ] -ιτο)ιιν Ϊ... Ι. Το!. α.υ.

' τι -α!...ς'. | (ΜΜΜ, πως. [9,.

Π·--- διιναριιυν ιὶιακυαιων ΛΙΝΑ. Ι. 38. 63.

` 32011Κ8Πν. .·|ια.ιι.!ι.|ῖυ'.ἰ. 8ττ.Πυ). ι

άδιακ.δυναρ.τ. ΠΝΓ. νιιιι.:.(,'|.ι·.!”.9".
]_ δ 8]τ.).=ει. Ατιιι. του. (νἰιΙ.8υ!ι.τἰ. 7).

.Σ - αρτους] αυτους .τα 33. ' αυτοις Δ.. |
*ο Δτους αρτους Δ'.

._ (ή διιιοοιιιν .ιιι. πιο. ιιι.-.ται μια. ι δωσω·

το 'αν Β.Βι.·|ι.Ι). :18. 88.”δωμιν σ. 1. Τα.
·· ιζ .

αυτοις φαγιιν] φαγιιν αυτοις 83.) αυ

Διαιωι-ΜυΕ'3ζ.ιιψ....=ι.Γ~Ε

' Ο

.ήή.

ι.

..τι'·.<.33σ.

Α τους φαγ. Ϊ.. Μαι!. ινα ἱιαοτος βραχυ

δ. ν Μο 69. «κι. σωμα”.

ιιι.ι δι λιγα αυτοις ΑΙΜ-Ι.. το). η”. πιτ.

) και λιγα αυτ. Η. νιιιΕ. (ιι).|:ιβ. Λεια.

Η: [δ. Λι·ιτι.] Πωσ. ι) !ηοους 1). ο.

" :Ϊ _ - ιιρτους ιχιττ ΑΠ. Ι. 83. 69.τι:Ι. νιιΙΒ.

” ι.ι.ωαρ.9=.ι. 8)·ττ.Ι.,ιι.&Πο!. Μοιιηιιι.

Απο. (τα). ΜΜΕ.κτ.8-8). | ιχιτι αρτους

ΒΙΑ.Βιιι. (τω. ο”. ΠΠ. 5). ) (ιχιτις Η).

- ιδιτι] 'φτασω. και :. ΔΔ. το!. ΥΜΕ.

ο./!". 8)·τ.Πο!. ) σαι. Β.Βο|ι.υΙι. Ι. 83.

Η. 8)·τ.Ι.'οι. Μαιου”. Λται.Ζο|ι. ΣΕΦ.

-.και γνωση] σαι. και Ι.)γνοντες δι Α.

- λιγουοιν] Μι!. αυτοι Λι). ευ. Μ της.

τα α.ἰι./1Ρ.ί.Ι. 5)·τ.'.'ει. Λτιιι. .ι`Ει)ι.

(τω. Μαι. κιν. 17). ' Οοιιιτιι. ΙΜΙΑ. 1.

83.τοΙ. Μας. ο. Μαιο. Μοαιριι.

' ` τιντι] Μι!. αυτους 1). ιι.ι:$1Ρ.ἰ. 8".

έκατον καὶ ξκατα|| ττευτήκοντα.

| Η κ ` | ο ! ο Ι ο `

π ·ιτευτε αρτουι· και τουι· δυο ιχθυαι·, αναβλεψαι· ια· του

Τ ` τ

› ·. ουρανου ευλόγηο·εν, καὶ κατέκλασ·ευ τοιὶε· οΐρτουε· καὶ

ἐδίδου τοῖτ μαθηταῖι·*, ΐνα ·παραθῶσιυ αὐτοῦ, καὶ

καὶ ἔΦα·νου παυ
- ` Φ Ι |

και ηραυ κλασ·ματων δω

τ 3 τ ιι κ ι ` -- ο ι

δεκα κοΦινουι· ττληρωματα , και απο των ιχθυωυ.

καὶ ἡο·αυ οἱ Φαγόυτα· τους οἴ)οτουι·Φ πεντακισχίλιοι

` | ' | 3 | Α

_ τουι· δυο ιχθυαι· ειιεριο·ευ ττασιυ.

τα· καὶ έχορτάσθησαυ,

τοἶι· ὑμεῖι· Φα·νεϊν. καὶ λέγουσιυ αὐτῷ, °Απελθόυ·
| Ο

τει· αγορασωμεν °δηναρίων διακοιτίιου'| ἄρτουι·, καὶ
ξδώσο ” Ώ Α ”· 88'δ`λ| , ” Π|

μεν αυτοιε· Φαγειυ, ο ε εγει αυτοις, ο·

σουτ δίρτουι· ἔχετε ; Μπέμπαΐ ἴδετε. καὶ γυόντει· λέ

γουσιυ, Πέντε, καὶ δύο ὶχθύαι·.

ἀνακλῖυαι ποινται· συ ττόσια συ ττοο·ια ἐστὶ τιδ λω ό
` ' | |/ ` = 6

και 8αυσιττεο·αυ ττρασιαι στραο·ιαι,

:39 κι τ

41.

48

43

Ρετ. Μιτου”. (Μια Μπιτ. κιν. ΙΤ). )

Ουιιιτιι. το!. ναι. 6.921. το!.

39. αυτοις] στα. 1) στ. ¦ Οοτιιτιι, στα. ἰἰἱ.

·"Ψ.809'. μια. ὁ Ιηαους Ι). ιι.ἰι./ῖυ'.

Ι (ΜΜΜ. νιιΙα. τῇ'. το!. Οια). ΜΜΜ.

- ανακλιναι Διυυα.1π..ι. 83. το!. Οια).

Μ.5!0-. ¦ ανακλιθηναι Β.Βο|ι. Ι. 69.

Ο. ()ι·ι2).Μ.-"8".

- παντος Με Οτι!). ἱἱἱ.509'. (πιπι:αναιιλ.)

'στα. Λτιιι. | αυτους 83. (πασιν που:

ανακλ. Οτι!). Μ. 4730.

- αυιικοαια ου).ι·ιτοοιιι οπο. ἱἰἱ. 479€ ι

πως( Ι.. | κατα την συνιτοοιαν 1). ΗΜ.

(σαι. ιι).

40. ανι·ιτιοαυ Β.Βι:|ι.Δ. Ι.ΒΡΟΠ17:Μν.|

Ξανιιτιιτον σ. ΔΙΠ.. το!. Οτἰο. πισω.

- ττρασιαι πραο·ιαι) τοπιο! ΕΔ. ' ιιι ματια

να”. ως”. σπιτιου Πι μια” ο'.

'Δυτικοί ο. ο" ι:οιιιιιΙ›οτιιἱιι _|ῖ οοιιτἱ

ι·ἰιι 'κιτ ι:οπιιιυι:τι·ιιιι ί. (οτα. ιι).

- κατα Μαιο. (Μοπη›Ιι. και ῦΚΑΤΑ ί.: 1ἶ νοοιιυιιΙο Οταουο 50ττιπο).

Ξανα :. Α1). το!. (τω. Ι.ιιι:.ἰκ. Η).

Η ιιι.: 33. (η). Η. 478”. 2·· σκι. 38. ιι.Ι.

0ι·ἰ9.ϋἰ.

41. τους στιν" (νία. στα). ἰἰἱ.510°).] στη. '

τους 1). (ιιιοκ ιινιβλιψιις Λ).

-- ηυλογηοιν ΕΔ.

- κιιτικλιιοιν] ικλαοιν Ϊ.. (νὰ). Μαι.

αν. 30). | κλασας ιιϊωκιν τοις μαθηταις

τους αρτους 83. (τω. 1)[ΜΕ.κὶτ.19).

- αρτους] μπαι. ττιντι Ι). Ιι.ι:.

- ιιαθηταις] μια. αυτου :. ΑΙ) στ.

τα. (Ευα.) 8)·ττ.Ρει.8ιΠο!. ΣΕΦ. | στα.

ΒΙΑ. 83. δα'. ΜοιιιρΙι. Λττιι.

και εττεταξεν αὐτοῖς

8

καὶ λαβιὶ›ν τουι·

πιο.τιιιυου.το. Ει Ματια” οι.

Ειιιιιοε οτιιιιιιιιιι διακαή” αιι

οι:τιιἱι Επιασε., οι. ΜΜΜ” οι:

ιτιιιιιαιιωτιι. Ή Ε: ι1ἰοἱι ιιι.

(Μο: μπαι ΜΜΜ κι οι υι

αυτο. Η απο υο:ιιονὶειοαι,

ιΙἱοιιιιι. Ωιιἰιιι·μιο, οι δυο: οικου.

39 Ει μακαρι: ΠΙΝ ιιι Διοικο

Ι›οτο (πατατα οπιπο .ΜΜΜ

οοιιιιιυοττιἰο ευρω· ααα Βιο

τιιιτιι. ω Ευ ιΙΒοι.ιΙ›ιωτιιιπ ια

ματια ροτ οοιιιοποι οι μια· ιματι

‹μιαιτοποι. " Η. ιιοι:οριἱει ιματι

ηιιο ροτιἱυιιι οι Μου... ααα”

ατακα". Πι οποΙυττι οι:ιιοι1ἱ:ιἱι. οι

Γκευ. μου; οι .και ιὶἱιοἰριι|ἰι

ευ” ιιι ροτιοτοιιι τυπο οσο, οι

@οι τυποι Μιάου. Μπιλυ”.

" Ετ. πιοικιικτινοτιιιιι οιτιιιοι οι

εαυτο." οιιιιι : '3 οι οιιιιιιΙοτυπι

τοΗαυἰιι.ι Γτιιααιοτιιοτυαι Μοδι

οἰτιι οορΜποι Μουσε. οι αι: 'ιιι

οἰοιιο. “ Ετιιιιι ΜΜΜ φα αποτι

ι1ιιωνοτιιιιι ιιιιιιιοιιο πιἰΙἱιι τι·

τοτιιαι.

κ Ι|

κατα

 

41. ιταραθωοιν Λ!). 1. 33. το!. ¦ παραπ

θιοο·ιν ΒΜΜ.'.

- αυτοις ΑΒΕ. το!. ο. τν. ' κατιναντι

αυτων Η. (ΠΠΚ.) ) τιμ οχλιιι Μ..

- ιμιριοιν] Ραπτη. και 8. | τταριθηκιν

Μ ΜΒ. “πρωι Ι').

Η. τταντ. ιι.ιχορτ.] κ. ιχορτ. ·ιταντ. Ι. (τω.

Ι.ιιι:.ἱκ. 17). "οι". τταντις 38. Ατιπ.Ζο!ι.

-18.ηριιν] πιω. το πιρισιτιυον των Ευ.

τα". (νἱι!. 1)ίαιι.κἱν.20. κν.87). ¦ Μι!.

τα. πιριασιυματα 38. Μα. (υπ. οι).

το!. αφ. τἱἱἱ. Β.

- κλασιιατων διοδικα ΑΙ). 88. 89. το).

Μα. 8τττ.υει.(&Πι:Ι.) Μοιιηιιι. (τα).

Μπιτ.. κιν. 20). ' κλαοματα διοδικα

Β.Βι|υ.Ι.“ι:.Μ. Δττιι. ' δωιδιιτα ιατιιιιτο

Ι. [ΑΜΠ

- ιτοοινους ΑΠΣ-..3. 33. το). Μι. (τω.

ΜΜΕ.) ' ιτοοινιιιν Π. Ι. (Η).

- ττληρωματα ΒΒΔ. !.09. Ι :πληρως

ς. ΑΙ). το!. μια. ιι: νία. (οπι._|ῖι). τα!.

Μιιιι. ΜΜΜ.) (Η. 38).

- ιχθυιυν] ρταιιιιι. δυο 09.

4-8. ησαν] στο. Ν..

- τους ιιρτους] οιιι. Ι). Ι. νιι!ε. α.Ιι.Ι.

Λι·πι. (τω. Μιιιι.κἰτ.2Ι. :κι·.38). ) Οου

ιτα. ι·ώ | τους ·ιτιντι αρτους Μ.

- ·ιτινταιι.] ·"ττιιοτιι. ιἱιοιι (3. Η. Λται.

(να. ΜΜ.ι.:ιἱν.2Ι). | στα. ΑΕΠΠ.Δ. 33.

09. 1ιτοιικΜευντ. μια. $χττ.Ρει.

&ΠοΙ. Ματια”. .ι`Ει!ι.

- οι! θα] Μι!. ρι·ιιιιιιιτ Γυ.ι:τιπἰιιιιι οι Πικ

τοι ΜΜΜ..

 

(Η. δυο. 0.100. Η. ι ΠΠ. οι. | 40. ουι. 'κιτ 8. α.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. νιιι

26 “'51 Καὶ :εύθυι·,| ήνα·)ικασεν τους μαθητιὶιτ αὐτοῦ

έμβῆναι εἰ; το πλσῖσν καὶ πρσάγειν εἰς τὸ πέραν πρι”

Βηθιταϊδιἱν, ἔτος αυτοι· 2απολύει|| τον ὅχλον. Μ καὶ

αποταξιίμενος αυτοΐι` άπῆλθεν εἰς τὸ ὅροι· προσεύξα

σθαι. 47 καὶ9 όψίαι· γενομένης ην το πλοΐσν έν μέσα

τῆι ὅαλάσση9, καὶ αυτοι· μόνοι· ἐπὶ τῆς γῆς. 48_καὶ

=ἱδιὶιν|| αὐτῶι βασανιζομένους ἐν τῷ ἔλαύνειν, (ην

γαρ ὁ ἄνεμ.09 έναντίοι· αὐτοῖς.) * περὶ τετάρτην Φυλα

κην τῆι· νυκτὶκ ερχεται προτ αυτους περιπατῶν ἐπὶ

Τῆ9 θαλάσσης. καὶ τ)θελεν παρελθεῖν αυτούς· 49 οἱ

δὲ ἱδόντες αυτον περιπατοῦντα ἐπὶ τῆι` θαλάσση9,
.

50 παντες

Α Β 1). Σε

Ι. [Σ] Δ.

1. 93. 09.

ιι1ιο111ειιιεσπ._

'"Ιιιιια.ι.ιιοο-36.ξτ

Μου. (ΜΒ-αι. β

ι2”ΐ

θα δ

48. [και] περὶ

. 9 (99” Ε: ιιιιιἰιιι ι:σιεςἰι οιι

σιριιΙσο εποε ιιεςοιιιΙστο πανω"

ιι: ιιτοοοοιιοι·οιιι οιιιιι "Με ιτε.

ιιιιιι οι! Βοι.ὶιειιἱι!ιιιιι, ιΙιιιιι ἰρω

ιΠιιιιιιςτοι ιισμιιιιιιιι. .σωρο ει

οιιιιιιιιιιιἱειειιοιοσε.ιιΙιΠιιιι τοση

και στοκ. '7 Μι ω ΙΞι απο πιο

σπαει. σπα που” ἱιι ιιιοιιισ πως

οι ιριιιι εσιιιιι ἱιι αυτα. 9' Ει. ή

ασια οσο ιιι.οστιιιιιοε ἱιι τοιιιυέιιη

ασ, ετσι οιιιιιι ιιιιιιιιιε ι:σιιιι·ιιι·ιιιε

Με, οι ουσ: ιιιιιιτιιιιιι ι·ιςΠιιιι·ιι

ιισι:ιιο του" οι! οσο ιιιιισιιιιιιιι

οιιιιιιι· πιατα οι ΜΜΜ Μαιας

τικ: οσε. 9' Λι “Η ιιι νιι!ι:τιιιιι

οιιιιι ιιιιισιι!οιιιςιιι ευρω· "απο,

ριιισνοι·ιιιιι ριιιιιιιιιοπιιι 9550. οι

σκο|ιιιιιιινοτιιιιι : 5', οιιιιιοε σου"

ι:ιιιιι νιιιοτιιιιι οι οσιιι.ιιτιιιιιι ειιιιι.

Η: ειιιιιιιι |οοιιιιιιι οιι οιιιιι οιιἔδοξαν Φάντασμα εἶναι καὶ α.νέκραξαν·

` 9 ` 2 || ` 9 , θ ` 3 9θ` || ,λ 'γαρ αυτον ει αν , και εταραχ ησαν. και ευ υι· ε α

._ λησεν ματ, αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, θαρσεῖτε, ένα)

50. ο δε ευθ.

Ξη ο

οι «Μι ΗΜ. ΟυιιιιιΠιο. οι;σ ειιιιι.

ιιοΠιο "πιστα " "9.0 Η: ια

οι:ιιιΙἱι οι! Πωσ ἱιι ιιιιι·οπι. οι. σου

ς ειρ.ι, μι) ιροβεῖσθε. 51 καὶ άνέβη προς αυτους εἰς τὸ

 

45. ευθυς ΒΒΔ. (Μια: 83). ] :]:ευθιως €.

Α1). το!. .Οτἰς.ἰἰἱ.489ΐ. Μάι!. εΕιγερ

0εις Ι). α.ο.ο.#'$.ς'.ἰ. | Οσιιιτιι, νους!

ΜΙ. Οιἰρ.ϋἰ. .

- το πλοιον Οτίς.ϋἰ. ' σιιι. το Ι. 88.

- προαγειν] προιταγειν 13.'. "ο.ι1ιΙ. αν·

τον 1). 1. 09. Σκια. (“ιιιιιιι οοο" β) Ρ
8ττ.Ρει. Μοιιιριι. Απο. Βια. Οτίρ.ἱϋ. Χ

482'. (ι·ἰιΙ. Μιιιι. ›ιἱν.22). ' Οσιιιι·ιι,Α

ΡΗ.. το!. (Με: 88). 8)·ι·.Ηι:Ι.

- το πιραν προς] στο. 1. (τ. περι. εις

Οι·ἰς.ὶϋ.)

- Βηθιταιδαν 13913. 09. (Γ).ι°ιιΙ.νιιὶε. ο!

Απο. ' Βηθοαιδα Ι. Οτἰς.ἱἱἰ. |

Βηδοαιδαν Δ. 6. | Βηδοαιι)α ΜιιιιιΡὶι.¦

Βηιτααιδαν 1). ιι.(ι). | Βησαιδα Δστ.

(Με: 88).

-- εως αυτος Μει5. νιιΙς. ακμή!. το!. '

αυτος δε 1)Ο'τ. 0. | έως αυτους Ε |

έως ιδειν αυτον Δ.

- απολυει ΒΙ)Ι.Δ. Ι. Ι απολυσει 09. Ε.

ΧΧ". | Σαπολυιτρ €. Α. το!. (ιιιΙ.Μιιι.ι.

:ιἰν.92). ·

·- τον οχλον] τους οχλους 1. 09. (ειπα

ριιιιι:ιιι ιι!. ρώσοι). Δι·ιιι.Μ88. ΖΕι!ι.

(για. Μια.)

40. απηλθιν] ανηλθεν Ι.

47. ην] οπι. Δ. μια. παλαι 1)Ο'τ. Ι. ι..

- εν μεσω] ιμμεσιμ ΑΜΒ". | στο. εν

10'. ' (εν μεσο τη θαλαοιτη 1)).

- ιπι της γης] μπαι. ην ΑΠ. | αι.

ην Μ. Μοαιριι.

48. ιδων ΒΒΕΔ. νιιΙε. “Μπι Μοπιριι.

ι:ειι)ιν 9. ΑΧ.ιι:ι. (ι). 8τττ.Ρει.&

Ιω. Απο. .πιω (ιιιτοιιιι ι.·).

- ιν τιμ ελαυνειν ΑΒ.ι1βΧ. ΜΙ. νου)

Φωτο”. Απο. ¦ και ελαυνοντας Ι).

Οιας”. (87ττ.Ρει.8ιΠοΙ.) [υ`Ει|ι.]

"ρτοοιιι. εν τω πλοιιρ Δ.

49. ο ανεμος εναντιος] εναντ. ὁ αν. Δ. Ι.

(νία. Μιιιι.:ειτ.94). | (Μπιτ, το!.

- αυτοις] σαι. 1. (οι. Μπιτ.)

αιροδρα 09.

- περι] +ρτοκιιι. και Θ. ΜΧ. κι. νους.

(ελ/'Γιο. 8)·τι·.Ρει.8ιΙ·ΙοΙ. Αι·ιιι. Βάι.

] οπι. ΒΒΔ. α.(!ι). [Μοιιιιιιι.]

- ερχεται] Μιλ ο Ιηο·ους 1). ουχ”

(_ιβ).ἰ. 87ι·.Ρει. ' Οοιιιι·ιι, πως. ο... το!.

- προς αυτους] οπι. 1). α.0.ι:.#".ἰ.] Οοο

ιι·ο. νιιιε. Με.

- περιπατινν "τι της θαλαοιτης] επι της

θαλ. περιιτατ. Ι. ¦ περιπατ. εν τη θα

λαοορ 88.

- και ηθιλιν παρελθειν αυτους] οπι. Ο

«κι. Μαι.) "ηθιλιν] ηθεληαεν 1).

" αυτους] αυτοις Ι...

49. περιπατουντα επι της θαλαοιτης ΑΒ

Χ. Χ. 09. το!. Μια. 8)·τι·.Ρει.8:ΗσΙ.

Μοιιιιι!ι. Λι·ι·ιι. και | επι της θαλ.

·ιτεριιι·ατ. ΒΒΔ. 88. μια. Μιιιι.κιι·.20

ιιὶιἰιιιἱιιιιι ἱιι νοτοστιιιιι στιΙἱιιιι νιιι·ἱοιιιε ἱιι

οει: Μ ιιιιιιοιι ι·οι·οἱοιιο.ι ρι·ιιοιοι· @τι

οσοι οι·ιΙιιιοιιι ιιΙιοι·ιιιιι Ιιιιοοιιι, οι Μο

ιιΙιοι·ιιιιιι Με ι'ιιοἱΙσ Ιἱιιιιιιι ιιιιοοιιιιιιι

πιο Μιιτσι οποσ Μιιιιιιιιοι Μαιο μια.

οιιιιιΙο. εἰι.).

Η πιω.

- ειἶσΞαν] Ρο" φαντασια: Ι.

- φανταορα ειναι Α1)Χ. (Ι). 09. κι.

Με. Απο. ' οτι σανταιτιια εστιν ΒΙΑ.

88. (για. Μιιιι. κιν. 26).

90. γαρ αυτον ειδ.] 0π.ι.Π.α.9.ι:Ρ.ἰ. ιΟοΠι..

νιιις._/: "ειδαν Β. ] Ξειδον 9. ΔΕΝ!.

.90 και ιιιιισ ιυθ. ΛΙ)Χ. Ι. 09. το. Σου.

[ι:.ιι.Ι.] 8)·τι·.Ρει.&ΗςΙ. Απο. ικα. Ι

0 δι Β.Βιιυ.Ι...Δ. 88. Μοιιιριι.

-- ευθυς Β.Βιι).1.Δ. (Σιυθιως τ. ΑΧ.

τοι.) τν. | οπι. 1). 88. ι:.ἰ.

-· ιιιτ' αυτων και λεγει αυτοις ΛΒ.ιτ.Χ.

1. το!. νιι|ς._|: νν. 1 προς αυτους λιγων

7] (φωσ-Μ). (ΑΙΜ.) ι προς αυτους

και λεγει αυτοις 89.

- θιιραειτε] σαι. Ο.

5!. προς αυτους] μπι. πλοιον Β. ιι(ιιι ι·ἱιΙ.).

ι.·.ἰ. Μοτο”. | Οσιιιτιι., νιι!8. Μ το!.

- λιαν] οιιι.1)στ. Ι. 6. (Λτιιι.ιιιιυσιιιιι

οιι. νει.) ' Οσιιιι·ιι, το!. νους. ο.ι·.ι|[

το!.

- εκ περισιτου ΑΧ. 88. 09. το!. (εκπι

ριαοως Ι.) καιω. ι:.(/). 8)·τ.ΠοΙ. Λι·ιιι.

¦ περιαιτως Ι). 6. ι οπι. ΒΒΔ. ιι(ιιι να!)

8)·τ.Ρει. Μοιιιιιιι.(ιιι να!) Ξυλο.

- ειιυτοις] αυτοις Ι..

- εξιο·ταντο] εξειτταντο Η.. ¦ ιἱιπλησ·

ιτοντο Ι. Η μισο. και ιθαυμαζον ετ. Αυ

Χ. 88. το!. (α).υ=/ἶ $)°ττ.Ρει.&Ποι. Αιιιι.

ΣΕΦ. (ναι. Λα. ἰἰ.7). | οπι. Β.Βι·|ι.ΒΙυ.

ΕΔ. 1. νιιΙς. οι!. Μοιιιρ!ι.

.92. τοις αρτσις] τοις αυτοις Δ. ("ιἰε

Με" Δ Μι. Ξ).

-- αλλ. ην ΒΒΔ. 88. Μ'πης8. ε)°ι'.Πω.

ως. Μιιιιιιιιι. (σοι ιιιιιοιιι ἱΠοτιιιιι οιι

ιιιτ.ιιιιι στο: ι). ' την γαρ τ. ΛΠΧ. 1.

το!. (μια.) ειιττ..ι'ει.Δ:Πο!.(ικι.) Λεια.

ΖΕι!ι.

- αυτων ή καρδια Μ3.ΙΜ.Χ. 99. ΕΞΩ·

  

46. 61. ιιιινιι·ιι (Η. | 48. ευρω πιο” σι. [49. Μ.

| 60. Μια-ω" ενια οι. ι Δια". οι. ι.·ι.
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:_ :ο · 1Μο 8211.

- ημιξιιτταντο [και

_ωιωβ6!ζ°ν] -Ξ0

η 9,' 79!) β

.~- ητττοντο

_ Η. ΙΙΙ, °

. -|Ππιι.ι5:ι-πο. ι

 

γην ιις Δ.

ικτοπιο..Μοι..

το!.

"''$Μη.ι

ΜοιππΙι. ΖΕιΙι.

- αυτον] ΜΗ. οἱ ανδρες του τοπον ικα·

νου ΑΔ. Ι. 88. (69). Ο. (0.9". 'ὁντ.Ρει.

ΑΜ. (στα. ικιινου 69). πι. Μπι. Χἰτ.

85. Ι οπτ. ΒΙ)Ι.Κ.

Πο!. ΜοιπρΙι. ΠοιΙι. ΣΕΦ.

55. πιρικ=ραμον ΒΒΔ. 88. 69. Μι:πηιΙι.

απο.. (οι οποπττοτππι $)·τ.Βιιι.) Ι Σπε

ριδραμοντες τ. ΛΧ.ι·ι:Ι. 000!. (οι οιππ

`

-ΒΚιΙ8υντ. Ι :η καρδια αυτων 9.

ΒΙΑ. ι. ου. μια.

?; 58. διαττιρασαντις] πιω. ικιιθιν Ι). 6.0.

3_ Ρ.(Ιπι10Μ.α.ί). Ι οιπ. πως. [ο. τοΙ. '

-- ηλθον "τι την γην Λ!). Ι. ΜΙ. Μπι.

Β,ττ.Ρει.8ιΠοΙ. ΜιππΡΙι.(ο ΜΙ. 8ι:Ιπν.)

-.ΒιΙι. ' ηλθον εις την γην Χ. Ι ηλθον

ας γην 69. (οιπ. την γην Ατιπ.) | "τι

την γην ηλθον εις ΙΙΙ.. 88. | ιττι την

- Γοννησαριτ ΔΒΔ. 88. ΜΙ". α. Ι 1Ι`ινη

ιταριτ 2. Β (πρ. που.. :ι:ι.Ι οι!. ΟορΙπιΙποἰ

απο παπι αει ι:οΙΙοιοτ ΙπιΙ›οι ππππι ιππ

ιπιπ 3. πιο ιιιἱιππ Μπιι.κπ·.84). Ι Γιν

νηοαριθ Β.17ΙΧ. Ι. πσκευν. Λα.

_/:η.··· $ντ.ΗοΙ. ΜπιππΙι. Ι Γ'ινηοαριθ 69.

Υ ΕΠ. νπΙις.(.'|. (.ΈΙ.Ιι.) Ι Γιννηααρ 0. ο.
Α 8,τ.Ροι. Οοποπιπ· οφ". (οπι. ι).

- και στροοωρμιοθηοαν ΑΒΒΧ. 88. τοΙ.

; νπΙα. 1η'. δ).τ.ΙΙι:Ι. ΜοιππΙι. ΟοιΙι.

Ξ ·2ΕιΙι. Ι οιπ. Ι). Ι. α.υ.ο.[Ρ.ί. 8)·τ.1°ιιι.

Ϊ Ατιπ. (για. Μιιιι. :ιὶν.8-8).

· 5-8. αυτων] Ια πιο. Β.ΒιΙυ.

- ιυθυς ΒΒΔ. 69.

- "τιγνοντις ΛΒ.τ1”.Κ. τι:Ι. (Μπι. Αππ.

|ιιτιγνωααν 1). μια. 8)·ττ.Ριπ.διΠι:Ι.

ττλοῖον, και ἐκόττασεν ὁ ἄνεμοο· και λίαν [ἐκ πανια·
να , ~ ιΙ ου γαρ συνηκαν επι

σου] ἐν ἐαυτοῖι· ἐξίσταντο .

τοῖι· ἄρτοιτ· ξάλλ. ή” δαυτών καρδία|| ·πεττωρωμένη.

β.. , . -
27 0 Και δια·ιτεραο·αντιει` ηλθον ἐττΙ. την γην 2Γεν

`

νηο·αρετ|| 6και. προσωρμίσθηο·αν. 5* και ἐξελθόντων

› Ι ` 55 *πε

αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου 3ευθυι·|| επιγνοντες αὐτον
| || Ρ, ` 0 τα ||

ριεδραμον ολην την °χωροιν ἐκείνην, .καν ·ηρξαντο
9 ` στο δ | ` να

επι τοιτ °κραβαττοιτ τουι` κακωτ ἔχονται· ·περιφέρειν,
Ρ' τα ¦

οπου η'κουον ὅτι [ἐκει] ἐστιν. “5 και ὅπου αν εὶιτε·
| ι Ι 8 . 0 Ι! | δ - τ || .Ο Ι Ο

ττορευετο αι· κωμαι` η ει; ττολειτ η εκ αγρουι·, εν
σε 1 Α ο | ` η

ταιτ αγοραιο 2ιετίθειταν| τουι` οισθενουντατ, και απροκα
.' ` Α πιο κι κ τα

λουν αυτον Ϊνα καν του κρασττέδου του ιματίου αυτου

'6 κ τα ο 2 τα || .3 Α ο ν

αψωνται, και οσοι αν ηψαντο αυτου, εσωζοντο.

281"'Και. συνάγονται τρικ αυτον οι Φαριο·αῖοι

οποπττἰεεοπι $ντ.Ηι:Ι.) | περιοραμοντις

δι 1). ο. | και ικτττριδραμοντες Ι. (και

περιοραμοντις Η". ΑΜ.) ΙΙ πιω. ως 69.

55. χωραν Β.ΒΙ|η.Ι.Δ. 88. 8]°τ.

Γει. ΜοιπρΙΙ.0τ. εαπ. (ΣΕιπ.)| :στερι

χωρου ε. ΑΠΔ!. τοΙ. ο. ΜΜΜ. Δια.

(ΙΜ. Μπα.. χιτ. 8.3).

- και ηρΞαντο ΒΒΔ. 88. 69. 8]·ι·.Ρει.

ΜοιππΙι. (“ οι ιπιπΙοτππι" ΕΕιΙι.)Ι'οιπ.

και 3. ΔΙ)Χ. 1.τοΙ. (ι·πΙ.Ι.πιι.τοΙ.εππιπ).

- τοις κρ.] σαι. τοις 1). Ι. 69.

- κραβαττοις ΑΒ. Ι. 88. 69. ΡΠΚΜΠ

υπ' κραι:Ιατοις Β.7]:ΧΔϊ..Ι γραβατ

τοις Ι). Ι :κραββατοις €. Β'7]ἶΕΠ5.τ.

- τους κακιος εχοντας περιφερκιν ΑΒΕ.

ΜΙ. νπΙΙ;. ιν: (οοιΙΙ.) Ι οιριιν παν

τας τους κακιος ιχοντας ΙΙ). α.6.ΙΡ.(ι).

ΜιππρΙι. (Ατιπ. ΗΒΗ.) (οιπ. παντος ί.

Λτιπ.ΖοΙι. ΣΕΦ.) Ι ιπΙιΙπουτο ποπ πια

πικαπ” @που παπι, @τοπια οσε Ιπ

πτπΙ:ιιπιἱο 8)·τ.Γει. ιιιΙτΙποιιτο πι Ετα

Ιππιπι ιποΙο πιΤοοιοο 8)·τ.ΠοΙ.)

- τιμωρια] @μιν Μπι ΜΜΜ. Ι. Μ.

Μεπη›Ιι. (πι αποτο). ΟοιΙι.

- οπου] ρτιιοιπ. ττιριιοιρον γαρ αυτους Π.

ιι.Ιι.#".ἰ. απο. Ι Οοπιτπ. ΥπΙ;.ς. οφ ΜΙ.

- ηκουον] αν ηκουυαν 1). !

- ότι ικα εστιν ΑΧ. 88. 69. τα. 8ιτ.Ι.Ιι:Ι.

ΜοιπρΙι. Λτιπ. Ι ότι ιοτιν ικα Ι. Ι ότι

ιοτιν ΒΒΔ. 8)·ι·.Ι:'ει. Ποιο. που. οιππ

πιο να. ιη”. ΙΙΙπιπ οι” ἰ.Ι τον Ιησουν

ειναι Ι). α.(υ)!... απο. Ιηαους Μ"Τ_[) '

56.ιἱπου αν ΑΙΜ.. 69. το. Ι οπου :αν Ι

ΚΔ. 88. Γ. Ι οποτ' αν Ι. | του αν Ι). |

- ιιοεποριυιτο Β.τ1)Χ. ΜΙ. Ι ιιοιττοριυ

αυτο ΔΕΙ". | ιιση·οριυονται Δ.

Ι Σιυθιως 8. Α1).

οι).

ι·ι:Ι. νιιΙε. α.6.|: 8)·ι·.

 

ιιο.νἰι νοπιπτ.: οι ρων ιποαἱε Ιπ

ιτα οι ειπροοο.πι. ·" Νοπ ιιπππ

ἱπιοΙΙο:ιοτο.πι οι: παπἱΙπιπ : "οι

οπππ ποπ ΙΙΙοι·ππι οΙ›οο.οοπιππι.

8' αν” Ει απο παπα-τοπιο

εοπι, ποι·νοποι·ππι Ιπ ιεττο.πι

(Ξοπποεπτοιπ οι ορρΙΙι:ποτππι.

5' θππιοπο πεταει οποοπι πι:

πανι. οοπιιππο οοεπονοτππι

οππι. Μοι ροτοπττοπιοο Μινω

ειιπι τοι;ἱοποπι ΙΙΙ:ππ οοοροι·ππι

ίπ ατοπο.ιιπι ποπ οπἰ οι: ιππΙο Ιτα

Ι›ι:Ι›ππι οποππιιοττο πΙ›Ι οποιο

παπι οπιπ ααα. 8 Ει αποσπο

οπο ΙπιτοΙΙ.πιι Ιπ ποσο νοΙ ἱπ

ΠΙ!" οπι Ιπ οἱνἰιο.ιο.π. πι ΡΙο.ιοιπ

ροποΙπιπι ΙπΙΙτιποο, οι περιπου.

οποιοι· οππι πι τα Ιπποι·Ιππι

νεοιπποπιι οἱπο ι.ο.παοτιεπι. οι

οποιοποι ιιιπ8οοππι οππι "Δια

ποΙπιπι.

Ι (79,96) Βι οοπτοπιππι οι!

οπο: ποιου οι οπἰαιππ πο

 

.96. κωμας] κωμην Ρ.

- ττολιις η] Μια κιομας Μ. @θα (τον

λιν Μ.).

- "εις" ττολιις η '"η" αγρους Β(Ι.)Δ.

88. (ΣΜΙΘ) ο. 8)ιτ.Ηι:Ι. (3691. Απο.

(ας αγρους 0ιπ. Η.. 92). | ως αγρους η

ας τας ·ιτολιις 1). (νπΙ8. α.υ./:Γ.9').

Ι ως πολιις η αγρους Ε. Ι :·ιτολιις η

αγρους σ. ΑΧ. το. Μοπη›Ιι. Ι πολιις

ιαπιππι Ι. Βγι:1)ιι. πιο..

--· αγοραις] ττλατιιαις 1). νπΙΒ.~||9.9'·2~|. εχττ.Ι.Βι.8ιΠι:Ι. ΜιππρΙι. Ποιο.

Ι Οοπιι·π, ΑΒΕ. τα. Απο. απο.. (ο

πιτιππαπο Ιοι:ιἰ.οποιπ πιω).

- ιτιθιοαν ΒΒΔ.

Ι. 88. 69. τοΙ.

ααθινουντας] ασθενεις Ι.

του Ιματιου] ποιοι αυτου Ι'.

ιιψωνται] ἀψονται ΠΚ.

αν ΑΒιΙ.Χ. τοΙ. Ι ιαν ΠΙ'. Ι σαι. ΒΔ.

Ι. 88. (τω. Μπα. αυτ. 86).

- ἡψαντο Β.οιΙη.ΒΙο.Β0τ.Μ. Ι. 88. 69.

αφ". πιο. Μπα.) Ι ζἡπτοντο 2. ΑΚ.

το!. πως. 6.ι:.ιΙω $_γα·.Γιπ.8ιΠοΙ. Ι ηττ

τωντο Η.

-- αυτου] αυτον Β. Μπι. Δ. α.υ.Ι7'.ἰ.Ι

Οι.›πιτπ, νπΙΒ. ο.|ζη'·=·

- ιοωζοντο ΛΒ.ιΙ)[.. ΠΠ. (ΙΑΝ.) @τα

1'ει.δι.ΗοΙ.ι διατωζοντο Ι. 69.|ιοι.ιθηοαν

88. ο. | διιοωθηοαν Δ. “ΠΕΔΙΑ”. τη.

:ιτιθουν €. Λ1)Χ.

Ι. οι φαρ.] 0111. οι Ι.

 

69. ΙπιοΙΙοκοτππι Η. Ι απ· οοτππι ΟΙ. Ι 58. το·

ποτππι οι. Ι Οοποιαι·οιπ οι. Ι .66. "ποια οι. Ι

56. απι οπιιοι.οπ οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. να 2.

Δου.

1.ιιι.

1.:ιο.οο. .Ποπκιιιεοντ. με” Α |

κοιναιο χερσιν,

. .ιν

ἐσθίουσιν.
..ο `

- κρατειν, βαπτισμουτ π

"α κίοον καὶ κλινών]

9

5. οἱ μαθ. σου ου

ττοριττατ.

66 δἔ* εἶπεν αν

8. οτι] οντος

'δ οι): 18.

|οτ ο

αὐτῶν πορρω απέχει οτ ἐμοῦ· 7 μάτην δὲ ο·έβονταί

καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν α

.- | ο Ι ο ` 2 |

και τινεο των γραμματεων, ελθοντεο απο Ιεροσολυ···

2 καὶ ἱὸόντεο τινδιο τῶν μαθητῶν αυτο

Δ

5 Α καὶ|| ' Α

,

..ο -ον Η

υ οτι
4- ' )| , | δ Π | ||

τουτ εστιν ανιπτοιο, °εσθιουσιν

του;`|| αρτουο*, ° (οἱ γαρ Φαρισαῖοι καὶ πάντα· οἱ

.Ιουδαῖοι. ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψων;ται το.. χεῖραο, οὐκ

' ' Α .

εσθιουσιν, κρατουντεο την παραδοσιν των πρεσβυ

τέρων. 4 καὶ =οἱπη οἱγοριἶιο έαν μὴ βαπτίσωνται, ουκ

παρέλαβον

| Χ τι Χ

οτηριων και ξεστων και χαλ

επερωτωσιν αυτον οἱ

Φαρισαἱοι και. οἱ γραμματεῖο, Δια τί ξού περιπατοῦ··

(τιν οἱ μαθηταί σου|| κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσ

βυτέρων, άλλα Φκοινοιἱο`|| χερσἱν ἔσθίουσιν τον ἄρτον;

τοῖο [ὅτι] Καλῶο Σἔπροφήτευσεν||

(Ησαΐαο περὶ ὑμῶν τῶν ύποκριτῶν, οδο γἔγραπται,
- ..ο - ο.. '

"Οιἶτο; δ Λ.αὁς τοις χείΛεο·ίν με το”. δὲ καρδια

ΜΜΜ. νοτιὶοοιοο Μι Ηιοι·οοοιι·

του.. 2 Ει απο νιιΠοοοιιι ουδ..

Ποιο οκ ι.ΠεοἰριιΠε οἰιιο οοπιιιιιι

ΜΜΜ πιιιιιιυιιο, Μ σο: που απο.

πιο.ιιιιιιοοτο ΡΩΜΗ. ιιιιιιροι·οι·ο

τιιιιι. 3 ΡΙιιιτιοοοι Με". οι οπι.

που ομοια. "οι οτοοτο Μακάο:

ιιιιιιιιιο, που ι·ιιιιιιιιιιοο.ιιτ. “πισι

τοο ιτιιιΠι.ιοτιοπι οοιιἱοτυπι. . οι

ιι απο "Μ Βορι.ἱ:οιιιιιτ που

οοπιοι!ιιιιι : οι. :Μο ιιιιιιιο. ευη:

ιμιοο ιτοιὶἱιο. “οι ΗΜ ΜΕΝΑ”,

υιιριἱεπιιιι.ο οιιΠοιιπι οι.υι·οοοτυπι

οι οι:τοπιοιιιοτιιοι οι. Ιοοιοτιιπι.

Α (πιω Εκ ιιιι.οι·τοποοι. οιιιτι Πιο

ι·ἱοιι.ιιὶ οι εοι·Π›ιιο. Φωτο Μαιου”

τυἱ που ιιιιιυιιιιιιιι Μαιο. "...ο

ι.ἰοιιοπι οοιιιοτιιπι. αν! σουκου

“οι” "Μπορω πιοιιιιυου.ιιι ρο

ιιι:ιιι? '·' Αι Μο ι·οορουιΙοτιο οω.

οἱο. Μπιτ: ιιι·ορ!ιοι.οι·ιι. Μου” δει

"Που Ιιτροοτιιιτ. Μου: οι:τηπιιαι

σει. Γοριιιιιο Μο ΜΒΜ πιο οο

ποιοι... σοι· ιιιιιοτιι οοτιιι·ιι Ιοτιςο

σει ο πιο : 7 ἰιι νιιιιυπι ιιυι.οπι πιο

οο!ιιιπ, ι1ο‹:οιιιου ιιοοιτιιιιι.ι μικ

μ.ε διδάσκοντες διδασκαλίας, ἐντάλι.οατα ανθρώπων.

Μ

2. ιδοντις] ιιδοτες 1).

- αυτου] ...οι "στον Δ.

- του" κοιν....εσθιονοιν ΒΒΔ. 88. (8”.

1,8..) (Μοαιρἱι.)[ :ιιοιν....:αθιοντας (οι

. οαι.οτι") ιο. Α1)Χ. το!. α. (.Έοιιι.τοΙ. οι

νια.αιοι:ιδικο.το νου. 6.ο.ά.[$οἱ'. Η στο.

κοιναις οι τουτ' εστιν |ι.ο. 8ιττ.Ι.)ει.. και..

- τους αρτους ΠΟΣΑ. 88. 69. ¦ 'στο.

τους π. ΑΧ. το!. ΜΜΜ. ιμερψαντο

€. 1.88. ου. ΕΚΜΒου. νους. α.ι:ώ#.

92.!. Βγττ.ΡειδιΒοΙ. Απο. (η.ιιμψατο 88.

Ρ).| αι1ι!.ι:ατιγνωσαν 1). ι οι". ΛΒ.τ.Χ

Δ(ορ.νοο.)ΣΟΗνΓ. ο. Νοτη”. απο.

Βου.

Β. οτυγιιο ΑΒΙ..τοΙ. 8)·ι·.Ποι.πι€.0τ. Οι·ἰρ.

ΜΑΝΑ. “οτοοτο" νυΙα._/Σο'.Ι. Μοτοριι.

Ποιο. ΑΜΒ. "ρι·ἰιιιο" ιἰ. “πιουιοιιιο"

α. "οιιοἰιιιΙο"ο. “ριητἰΠο"ο.17ζἰ. “οτα”

αποτο" ο'. ι1ΠἰΒοοιοτ Β:τιτ.Ρει.8ι:ΗοΙ.ι.π.

ι πυιιιιη 130,. ' στο. Δ.

- νιψονται Ε.

-· καθιουαιν] ·ωσιν Ι'. "ΜΜΕ αρτον Ι).

α.ἰι.ο·#ί. (Απο.) ΣΕΦ. τον αρτον ΕΡΤ-β

Ι αποτο.. το!. νιιΙΒ·. _|ἱο'.!. Οτἰυ.ὶἱἰ.

- την παραδοσιν] οπι. Ε.

4. απ' ΑΙΠ)Ϊ.Δ. Οτίο. ἰΞἱ.494°. [ :απο

ς. Χ. τοι.

- αγορας] πιω. οταν ιλθωαιν 1). α.ἱι.(ο).

(0.21!. Απο. Ι αποτο, το!. νους. ο'.

τν. Οτίο.ἱἱἱ.

- βαοττιαωνται Α1). 1. 38. 89. ΙΡ. το!.

Ιιοριιιοι.ι αυτο" ο. στα. ἱἱἱ. ιβαττιζων

ται ΔΒ.(ιιι: ΜΜΕ'. Ι›οριἱιοοιιιτ (Σοκ.)

ι βα·ιττιι`ζονται Ι.. | βατττιοονται ΧΚ]

ραντιαιιινται. Β. (μπαι. “ρτἰιιο" Απο.)

4.. .η αιτερ Β.ΕΙι.·. | Οοοπτο,τοΙ. Οι·ἰο.ιἱἰ.

- παρελαβον ΑΒΕ. το!. Οτἰρ.ἱἱἱ. ι ελα

βον Β.ΒΙΙο.ΒΙο. '' Μια. αυτοις 1). που.

οωΙ. Ι οποιοι, τοΙ. α.Ιι. Οτίο.ϋι.

- ιιρατειν] τηριιν 1)] Οοιπτο, τοΙ. Οτἱο.

πι.

- χαλαω." Λ!). Οτιο.ἰἱἱ.

- και κλινων ΑΣΠΕ. το!. 0ι·ἰο.ἱἱἰ. ' στο. ~

ΒΒΔ. Μοαιριι.

5. και υπερ. ΒΒΕ. Ι. 88. ΥΜΕ. α.υ.ι:471.

@ακίδα ΜοπηιΙι. (οω..) ' :επειτα

ιιτιρ. π. ΑΧ. το!. 1. 5)·ι·.ΠοΙ. απο.

Απο. ¦ οποιτα.. Και υπερ. (.οιο) Δ.

·- αυτον] οπι. 89.

- και οἱ γραμματιις] οπι. Δ. (ι·ὶι!. Μοιτ.

:ο·. 1).

- δια τι] ρτοοιιι. λιγοντες ΒΔ. 69. α.(ο).

και. (νἱιὶ. Μου.. κι: 1). ' οσοι”. τοι.

νους. ρα:

- ου περιττατουοιν οἱ μαθηται σου ΒΒΔ.

88. Μοαιριι. απο. | :οι μαθ. σου απιο

ου περιπατ. ε. Α1)Χ. τα Σκια. @τι

ακουω. Οοο!ι.Ατπι. (νἰι1.οτιἰ.ἱτι Μου.) '

- ιιοιναις Β!). 1. 83. νιιΙΒ. ο”. Μοαιριι.

Απο. " ΜΝΗΜΗ." ο. | Σ ανιτττοις €. Α

ΣΚ. το!. αυτοι. $ντι·.Ρει.8.:ΠοΙ. Οοιιι.

ΟΣΕΠ.) μια. ΜΜΕ.. 20'. 20). ¦ κοιναις

χοροιν ανι·ιττοις 89. | (μια: εαυτο αλλ'

Γ). "...οι ταις 1).

 

.5. τον αρτον] 0221. τον ΚτΠ:

6..ὁ δε] ταου!. αποκριθιις :. Λ1)Χ. το!.

μια. 8_γτ.Πι:!. Ποιο. Απο. (ι·ἱιΙ.Μιιιι.

ΜΑΣ!). ¦ οιιι..Ι.Π..Δ. 8.3. εχτ.1,οι. ΜουιρΙι.

που.

- ..τη στο. Β.Βι!υ.ΒΙο.Ἑ.Δ. 38. νους. ο.

ο./.#ἱΙ. Β)·τ.1)ιπ. Μουηι!ι. ΣΕΦ. απο.

να...) οι Μιιι.ι.κν.7). ' Ουιπτο, ΑΠΣ.

το!. ο. 8)·τ.Πι:Ι. οω. Λται.

-- ι·ιτροφητιυοιν Π.Βο/ι.1)[.Δ. Ι. 88. '

:ιτροιοητιυσιν τ. ΑΒ'?:|ἶΧ. το!.

- Ήοαιας περι ἰιμων] ·ιτιρι υρων Ήααιας

Λ. ο!. εντ.Ριπ.(οιΙιΙ.ρτοριιοιο). Μοαιρο.

(Λου.) νο!. Μο". :ιν.7. Ι 0οιιιτιι, το!.

- των υττοκρ.] οω. των 1).

- ώς γηραιτται ΑΒ.ιΒΧΜ(.οἰο). Μ.

πως. _|ἶ!|'. τι: ' και "τον 1). (ιι.Ιι).ἰ.

(ΜΜΜ ο#ο'.) ' ώς "τον Ι. Απο.

"...οι οτι ΒΕ. Βιιτ.1.>ετ. | Οοιιιτο, Α1).

το!.

- οὐτος ο λαος ΑΪ.ΧΔ. Ι. 8.3. 00. τοι.

8_γτ.ΗοΙ. Μοπιμἰι. (Μου. Λτπι. ΣΕΦ. σου.

Ποιο. οι! Ουι·. ι. ιο, ιιιιι τυποι. οι! Μοτο:

|οοιιυι οποιο οι! Μιια.:ον.8 τοερἰοοτο

Νικου: | ο λαος ούτος ΙΙΙ). νους. 6.8.

[απο. 5_ντ.Ροτ. απο. Μο". κιτ. ο). Ι

οπι. οντος ο!.

Ϊ - τιμα] αγαπα .Ι)Οτ. α.!ι.ι:.1 εαυτο. το!.

νου; Φακο'. (ΣΕΦ. ο". απο. ΜΜΟ.

- αυτων] αυτου Μ.

 

5. ιιιοοποαουοιιο Ο!. | Τ. οι. ρι·οοοορι.ο (Η.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

του

_..]Μο.τοστ-..ιιΜΜοινω

-τ-τ--ΐ7-νήτη."

 

 

ι'

“Με 1 Οσοιττι, του. 6@

6. αοεντες] μου. γαρ €. ΑΧΔιιιιο. τα!. ΜΜΕ. τα 8_γτ.Ητ:!. Ατοι.

το... [1. 8γι·τ.Ριιι.8ι11α!. στα. 1 σττι.Β - τη] στο. Δ.

ΒΒΔ.. α.6.ε,ῇζί. Μαιοτι!ι. Απο. ν1Σι!ι. - μητρι] ιιι1ι1. αυτου Κ. 8)·τ.Ρει. Ματορ!ι.

- βαπτισμους ξεστων....πολλα ποιειτε αΕι!τ. ! Οσιιιτιι. τα!. Ετσι. 8_ντ.Ηα!. Οσοι. - ελεγεν] λεγει σου!. (στο ο. 8_γτ.

τοσοι ανθρωπων ΑΧ. 88. τα!. ΜΜΕ. 1". Ατττι.

8γττ.Ριιι.8ιΗα!. Ποιο. Αττο.1.1εα. (βαπ- - ο εστιν δωρον] στο. 8)·τ.Ρει. ΖΕι!ι.

τισμου Α. αλλα] στο. Α. το!. τα. 18. - .; εαν] στο. 6 Δ. 69. | 6 αν 1).

·ιτοιειτε] στο. 8γτ.Ρει. αοιο πολλα ΡΚ. - εξ ιμου] στο. εξ ε. 1)..

ει σε τα!. ναι. 18).

9. και ελεγεν αυτοις] σιιιΡΒ.Βιιη.

- εντολην] βουλην Δ. (9 τοιιιιι1οιιιτοη - τιμ πατ. η τη μητ.] στο. Δ.

αυτα. Οατι|ι. ιιι. οτι. 1ισιιι!ι. Η!. 109).

- τηρησητε ΑΣΧΔ. 88. τα!. (τηρητε Β. '

Ρόι.) νιι18. 8)·τ.11α!. Ματοτι!ι.(ιιι ν!ι!.) [

Δια. 1 στησηται στο. 1. (“ετοιιιιιι!ε" - μητρι] ]°οι!ι!.αυτου ε. ΑΧ. 88. Γ. τα!. ' 8]ττι·.Ρει.8;!Ια!. Ατοι.

ιι.ο.ι.·φαι). 8γτ.Ρει. (1σι!ι.(ιτι τω.) Αττιι. !

Ι ειναι. Οσοι. (“ ιτιιι!ιιιιο" α). ι

ι τ 19.ΜωυσηςΒ.ΒΙίο.ΠΔ.88.69.ΚΜ.ντι!ο. Ατιτι. ]

01. Με". τα!. Ματτιμ!ι. | *Μωσης 9. Α 18. τον λογου] την εντολην 1. (οι. Μιιιι. ·

1ζ..τα!. Δια. Οσοι. πιο).

8 ι κ .γ ` ο λ τι λ .- ` τ

αΦεντετ την εντολην του θεου, κρατειτε την παρα·

δοσιν τῶν ανθρώπων, [βαπτισμουι· ξεστῶν και ποτη
| .Η .η

ρίων, καὶ ἄλλα παρομοια τοιαυτα πολλα ποιειτε.]
9 ` τα ο σ· το : συ λ ο λ ..

και ελεγεν αυτοια, Καλωσ αθετειτε την εντολην του

θεοῦ, ίνα την παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. ιο *Μωυ

σῆα” γαρ ειπεν, °Τίμα τον πατέρα σου και την

μητέρα σου· και ΙΙ'Ο κακολαγῶν πατέρα η μητέρα.

θανάτῳ τελευτάτεο· Η ὑμεῖο δε λέγετε, ,Βαν εἴη,

ανθρωποι· τῷ πατρι η τῇ μητρί, Κορβᾶν, (δ έστιν

Δῶρον,) δ έδινε ἐμοῦ οΪκρεληθηο, 1ηοὐκέτι οἱτρίετε

αυτον ουδέν ποιῆσαι τῷ πατρι! η τῇ μητρί 1, Η οίκο·

ροῦντεο τον λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶνπαρεδαικατε· και. παρόμοια τοιαῦτα πολλα ποιεῖ”.

1.1 ` . τ ο ν τι κ υ .οι

και προσκαλεσαμενοο °παλιν τον οχλον ελεγεν

αὐτῶι, 8.Ακούσατέ" μου πάντεο και 2σύνετεί. 15 οι!

δέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ανθρώπου εἱσπορευόμενον είε·
8 | Β | 9 ` '9 9 ` Φ ` 9 .ο

αυτον, ο δυναται αυτον κοινωσαι· αλλα τα εκ του

ἀνθρώπου εκπορευόμενα||, [εκείνα] έστιν τα κοι

Πτι. Ματοιι!ι.

- αυτον] αυτην 1'.

του. το”. 8]·ττ.!.Βι.&.Ηα!. Μαοιτι!ι.

Οσι!ι.Α·:ι!ι. 1 οοι.111)Ι.. 69. Γ. α.!ι.ι:.ἰ.Ατοι.

8_τττ.Ρει.8.:11α!. Ματορ!ι. Οσοι. Αἰι!ι. 1

σοι. ΕΚΠ.. 1. 69. Μιι!α. α.6.α$17.ιβ.ι.!.

αετου. !ιοαι!οιττο. . Βα!ἱοιιιιαο

ιατι αοιτο τοτιοι!ιιιιι σαι ιαοαιιε

ιτοι!ιιιοοαοι !ιοτο1οιιιο. Βαριο

οιιιιιι ιττααστιτοι οι αο.!ιατιτο. αι

Μια ετοιι!!ιι. Με ααα. τοιι!ιει.

1' Κι ι!!αα!ιοι 11115. Βαοα τττιιιττο

Μάιο τιτοααορτιιττι σετ οι πιο!!

ιισιιαττι ταειτοοι εατναιιιι. Η' Μο

καε αοἰτο στα. Πσοστιι ριιιτατο

ιιιιιτο οι τοαιτατο ιιοιοι. οι σο

ιοιι!αι!ἱιιατιι σαιτ! στο τοσοι,

ιιιστια οιοτιιιιιιτι Η τσι ιιυιατο

Διαιτα, οι ι!ἰκατἱι !ισοισ σπιτι

το" τοσοι. Ωστοσο. οσοι! αει δο

οιιτο. ηιισι1αιιτοτιιια σκ τοα ιι!›ἱ

μτοιιιατιι. Η αι ιι!ιι·τι οσο απο

απο αιττο ιιιιἱαιιιιο.ττι ι“ιιαατα ριιιτι

ουσ ιιιιι τοσοι, Η ταεαιοι.!ατιταε

ται·!›ιιτο ι!α! ματ ιτοι1ιιιοοαοι

ναειτατο οποιο ιττι.ι!!ι!!ειἱε: αι

οποιοι !ιιιιιιιιιτισι!! τοιι!ιιι ασια.

Η Ει ο.ι!τσαειοα !ιαττττο ιιττ!ιιι.ιο

ι!!αα!ιιιι πιο. Αιτι!!ια τοα σττιοατι

αι ιτιια!!αςἱια. '8 Νιου αει απο.

!ιοττιιοατο ιιιιτσἱαοιι το αυτο οσοι!

Μετα αι.ιοι αοιοσιοιιο.τα. ται!

αυτια τισ !ισοι!οο ιιτσααι!ιιιιι, ἱ!!τι

 

6. αντεχει απ' ΑΒ.ιΧ. το!. | απεστιν απ' 10. σου 99] σοι. 1). 69. Ατοι. (τω. Μο". 18. υμων] ατω. τη μωρα 1). α.!ι.ι:$ο'.ἱ.

Ι.. στα. Ποια. 1.16. | απεστη απ' Δ. 1 Μαι).

αοεστηκεν αφ' 1). 1 “ αει τι" νο!ι;. α.υ.ι:. - τελευτατω] τελευτιιτω 1).

Μαϊ!. “α!ιατιιι”17”(ιιρ.Β!αο.)“Μπιουτ Η. εαν] ός αν Α. 88. (νἰι1. Με". αν. 5). -- παρεδωκατι] παραδεδωκατε Δ.

α"_#(τισ.8ιι!ιαι.) ! α·ιτεχει μετα απ- 69.. - ανθρωπος] στο. 88. (οι. Μιι.ιι.)

7. διδασκαλιας] στο!. και 691. νιι!Ε.Οί. - πατρι] ειδα. αυτου 1). α.σ.ι'¦ἱο'.ἰ. 8".

Για Μαοιρ!ι. Οσοι. του.. | Οοοιττι., τα!. 14. παλιν ΒΒΙ.Δ. νους. (α).6.πυ'···Ι. 8γτ.

Πα!.τοι;. Μαοισ!ι. οι. (στο. ο). ι :παντα

€. ΑΧ. τα!. 1: 8τττ.Ρτιι.8ι.Πα!.ικι. Οοι!ι.

Ατττι. Μιτιιαττι. δ !ησους Ι'. 8]·τ.Ριιι.

8ιττ.Πα!.τος.ι Οοοιτιι. τα!. νους. 1: 8γττ.

Ρει.8ι11α!.ικι. τα!.

- τοταυτα] στο. Δ. | οσοι πολλα 1. 69.

Ν... ] τα αυτα 1). (ιιι-οσοι. ται Ο..)

Ρει.) ! Οσοιτιι. νιι!α. 6.ι:$$ς'·;'. 8]ιτ.!!α!.

-- ακουσατε 131981!. ! Σακουετε το. ΑΧ. τα!.

-- μου παντες] σοι. Δ. (ναι. 91ιι.ιι.αι·.

10). ! σοι. παντες 1.. Μαοιιι!ι. ! μου

ΜΜΕ.) ! ασια αοεντες 1). α.ἰι.α.Β.ἰ. (τοι. 19. τισ !οἱι.] μια. και 8. ΑΧ. τα!. νττ18. παντα Η.

πολ. ποι.] ο ποι. τοι. πολ. οσοι. Οοο· [9]. 8γττ.Ρει.διΗα!. Ποιο. Ατοι. | του!. - συνετε ΒΙ.Δ11. | συνιτι 1). ! $συνιετε

ιτα, !ι.ι:). | οοο |ιαίιετιι ΒΒΔ. 1. Μαοιρ!ι. ότι Το. 1 στο. ΒΒΔ. 1. 69. α.ίι.α.πἰ.

Αττιι. το ασι1ι1. 9188. οτοοιιιιιιι. (εοοι`ατ Ματτη›1ι. ..Βια

"οι βαπτισμους ποτηριων και ειστων. - ουκετι] ουκ ιν Ποτ. "ιισο” α. 8)°τ. - 6 δυναται αυτον κοινωσαι Α1)Χ. 1.

88. τα!. ναι-99. (ο δυναται κοινωσαι αν·

τον ΠΔ). ται! 6 ποια εισπορ. Δ. α). 1

το κοινουν αυτον 1!.

- πατρι] τσάι!. αυτου ει. ΑΧ. 1.88. το!. - τα εκ του ανθρωπου εκπορευομενα 11

ΒΒΔ. 88. 1.ιιτι. Ματομ!ι. (Οσοι.) (.ι1Ξι!ι.)

! :τα εκπορ. απ' αυτου τ. ΑΧ. τα!.

ε. ΑΧ. τα!. (ι·!ι!. Ντιπ. :ιιι. 10).

16. ουι1εστιν τι..

-- εκεινα] στο. ΒΒΔ. Μαοιτι1ι.Ψ. ' Οσο

ιτιι. ΑΗΚ. τα!. Ματσε. 1 οι! οτι. να. στο.

Μαοιρ!ι.)ν.αιΜ88.

 

8. τοαοο!αιιοτι 01.! 10. το! σπιτι οι
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. να 18.

Δ Β 1).

Ε Σ Δ.

1. 88. 89.

ΠΠΠΕΜΓ. 

21. μοιχ. πορν.φον.

22. κλοπ.

η Η ΜΜΕ. 15:αι-α8.

.- ` ν 16 ν ν τ τ τ

νουντα τον ανθρωπον. Ε ει τα· εχει ωτα ακουειν,

οικουέτω.]

29 Η Και οτε εὶο·ῆλθεν εἱι` οἰκον απο τοῦ ὅχλου,

; 2 , ` υ χ ο Α Δ ` Ι "

επηρωτων αυτον οι μαθηται αυτου ·την παραβολην .

18 και. λέγει αὺτοῖτ, Οίΐτωτ και ὑμεῖο οἱο·ύνετοί ἐο·τε;
` ν

οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν το εξωθεν εὶοπορευόμενον άι· τον

ἄνθρωπον ού δύναται αὐτὸν κοινωο·αι; 19 ὅτι οὐκ
.- ο κ

εἱιτπορεύεται αὐτου εκ τὴν καρδίαν, ἀλλ, εἰι· την
| ` ο λ › 8 το 0 Ι 2 αθ τ

κοιλιαν, και ει5· τον α‹ρε ρωνα εκπορευεται, κ αρι
θ | Χ | 20 ` ιν ` ι λ

ζων παντα τα βρωματα. ἔλεγεν δε οτι Το εκ του
Ι .- σ

οἱνθρώπου έκπορευομενον, εκεινο κοινοι τον ἄνθρωπον.

21 ἔσωθεν γαρ ἐκ ή; καρδία; τῶν ανθρώπων οι δια
τ ο ο ναλο·νισμοι. οι κακοι εκπορεύονται, °πορνειαι, κλοπαί,

| Α Η ν τ Ι ο |

Φονοι, μοιχειαι , πλεονεξιαι, πονηριαι, δολοο, ασελ·

γεια, όιρθαλμ.οι` πονηρότ, βλασφημία9 ὑπερη‹ρανία,

0 το Β'

οἱΦροσύνη. 8' πάντα ταυτα τα πονηρα εο·ωθεν εκπο

ρεύεται και κοινοι τον ἄνθρωπον.

εππι ποια: οοππποπὶοοπι Ιιοπιἱ.

ποιπ. Η ει φπα απο αυτα

οπι1ιοποι, οποιοι.

" (πιω Εκ οιιιπ ἱπιι·οἰεοοι πι

ιΙοτπιιτπ ο παρα.. ἰπιοττοιμωω

οιιπι ιΙιεοἱριι!ι οιιιε τοπια".

" Β: Μι ΗΜ. Με οι τοι. ιπρτοι1επ

τον ακα? ποπ πωπω. @πω

οιππο οιιιτιποοοπο ιπιι·οιοπιι το

Ιιοπιἰποπι ποπ ποιοοι οπιπ οοι·ιι.

ιπππιοιπ·ο. '9 ηπἰο ποπ ιπετοιι

ἰπ σοι· οι” εοιὶ πι νοπιτοπι, οι

ἰπ εοοοοοιππ οκἱι. παταω” ω".

Με απο? *0 Ι)ιοοΙπιι ιιιιιοπι

ιμιοπἱπιπ @απο Πο !ιοιπἰπο εκ.

οιιπι. Μο. οοιπππιπιοπιπ. ποιπῇ.

ποπ·ι : Ή Μι ἱπιπο οπιπι ι1ο οοτοο

Ιιοιπιπιιπι οοι;ιιιιιιοποι πωπω

ιπ·οοοιΙππι. πιΙπΙιοτἰπ. [απια

ιιοποε, ιιοπιἱι:ἰιΠα. Ή Μπα, πνο

ι·ιιἰπο. ποηπιιιιιο. ιΙοΙιιο. ἰπριιι1ἰ.

Μι, οοιιιιιε πωπω, Μπορ!ιοιππι,

ιεπροτιπιι. ε.ιπΙιιιίο.: τ' οιππιπ

Μα: Μαιο πο Μια: ρτοοοοποι

οι οοιπιπποιοοπι ιιοπιιποπι.

24. Έκεῖθεν σε ά

ναοτας

80 24] και ἐκεῖθεν οιναστατ άπῆλθεν εἱτ τα ὅρια||
Μ Ετ Μάο ιιπτι:οπο απο ἱπ

Πποο 'ΓΣΠ οι ΒἰιΙοπἱο: οι ιπ
 

Ι5. τον ανθρ.] 0111. τον Β.ΒοΪι.

16. οιπ. τετ. ΒΒΔ.. Μοιπριι. | Οοπιτα, Α

1)ΧΔ'. 1. 88. νεται.

17. εισηλθεν] -θον Π. ΜοιπρΙι.(αρ.ΨἱΠε.)

[ οι”. ο Μιτου;; 8. επτα.

- εις οικον] ειρ την οικειαν 1). ' εις τον

οικον Δ.

-- επηρωτων] -τηο·αν Ι. 88. ο. 8ντ.Ρει.|

Οοπιτιι, Σπα. το!. 8ττ.ΗοΙ. Ι ρτοεπι.και Μ.

- αυτον] σαι. Δ. Απο. ·

- την παραβολην Β.Βο|ι.ΒΙο.ΒΙνΔ. 88.

Μι. (Βαν. ποπ οιπ. περι ποιο την

παραβολην). ' :περι της παραβολης

π. ΑΧ. το!. τν.

18. ου νοειτε] ουπω νοειτε ΕΔ. Ι. Π.87τ.ΒοΙ.ιπε. (για. Μπιτ.. αν. 17 νετ. Μο!.

α). | Οοπιτα, ΑΒ!). το. Μπι. τοΙ. 8".

ΠοΙ.ιαι. τοΙ.

- εξωθεν] οιο. Δ.

19. ότι οι:: ΑΒΕ. το!. πιω. ο./Σ!.9Μ- τα

[ ον γαρ 1). α.ο.ἰ.

- εισπορευεται] ειοερχεται 1).

- αυτον ραπ καρδιαν ΒΔ. Σεπ] σουτ”,

ΑΒΕ. το!.

- αλλ.] αλλα ΔΔ. 69.

-- τον αφεδρωνα ειεπορευεται] τον οχετον

εξερχεται 1). ι (ΜΜΜ, το!. "οιο. τον Ι.

8.

- καθαριζων ΑΒ.Βο|ι.Ι.ΧΔ. Ι. 69. ΕΕ'

ΟΗ8. Οτίο.ἱἱἰ.49". κατά τον Μάρκον

ἰλεγε ταῦτα ο «πατήρ καθορίζων πάντα

τα βρώματα. απο. Ποιον. αν. (νο1αρ.

Μαιο ἰὶἰ. 257) ὁ οωτήρ ο πάντα καθα

ρίζων τα βρώματα ¦ 1:καθαριζον €. 88.

ΚΜΠ]ἴεΓ. ματια” ν”ιιΙΒ. α.ο.ο.ιὶ$ '

καθαριζει ρω. Οοιιι. (Απο.) οι μιτ

Βιιι ί.

20. ελεγεν] -γον .ΗΟΜΕ | ται. γαρ 38.

- εκεινο] εκεινα Ι). Μ". (οι. Ματια".

κι).

21. των ανθρ. οι διαλ.] οἱ διαλ. των ανθρ.

Δ. ' οπι. των ανθρωπων Ι. (τον ειν

θρωπον Μ).

-- οἱ ιεααοι] οιπ. οἱ 1)..

-, 22. πορνειαι κλοπαι φονοι )ιοιχειαι Β.

.Βο|ι.Ι.Δ. Μοιπριι. ΕΠΙ. ι πορνεια κλεμ

)ιατα ιιοιχειαι φονος υστ. ¦ 1μοιχειαι

πορνειαι φονοι κλοπαι €. ΑΧ. ο!). το!.

νιιΙΙ.ι. 8)°τ.Πο!.] ροιχ. πορν. ιιλοπ.

φον. 1. 88. 8]°τ..Ροι.. ΑΜ. | μοιχ.ιελοττ.

πορν. φον. ιι.ἰι.ο.ιἰ.ἰ. (οιπ. φον οι.)]πορν.

ιιοιχ. φον. ιιλοπ. απο. ' ιιοπιἱοἱοἱα ιι

οιι!ιοι·ια Μπα Οι·ἰο. Με. Η. 817..

22.πλεονεξιαι ΑΒ. τοΙ. νιι!;;. Β_γτ.Ηο!.

Μειπρπ. Ποιο. Δτπι. ¦ .Σια Ι). α.ο.(ο)./.

Και. 8τι·.Ρει. (ΣΕΦ. απο. ρτο πιοτο

οι: πο.)

- πονηριαι ΑΒ. τοΙ. νιι)Ε. 8ντ.ΗοΙ.

Μοπιρπ. Ποιο. Απο. | πονηρια 1). α.

Μωβ. 5)·ι·.1)ει. νται. (οσοι δολοι; 1).

οιο. Ι).

- αοελγειαι 69. να.. Ι. Μπορει.

- βλασφημια ΑΒ. το!. νιιΙ8. α.ιὶ.|'#

8.τττ.Ρει.8ιΠοΙ. Μοιπρο.Βοππι. Απο.

.2Βιιι. ' -)ιιαι Όίἴτ. 64.298. ΜοιπρΙι.Ψ.

Ποιο. ' οιο. Δ.

92. ίιπερηφανια] -νιαι 1)(:τ. ο.

28. παντα] οιπ. Ι.. | ροει ταντα 88. ΚΙ'.

8)·ι·.Ρει. θα”.

-- τα πονηρα] 0111. Ι. | απ. τα Ε.

- εκπορενεται] -ονται ΔΟΚ. (απτο εσω

θιν Δ). .

2-$.και ει:ειθεν απατα; ΑΧ. Ι. 69.τοι.

κλπ... 5]·τ.ΗοΙ.ικι. θα”. Λτιπ. (ΕΜΗ.)

"οι" διο. α.ἰι.ο.ἰ. (στο. ειεειθεν). ι και

αναοτας ει:ειθεν Π. _/#Π'. ] και·ειθεν δε

ιινανται; 33. ΜοιπρΙι. ] ει:ειθιν δε ανασ

τας ΒΒΔ. 8)·τ.ΗοΙ.ιπι.τ. ' απο.. .ιπ

τοκιι δικια. οι" 8τι·.Γει.)

- απηλθεν ΑΕΠ). το!. | εξηλθεν ΕΔ. ]

ηλθεν Μ. ΑΜ. Οτίο.ἰἰἰ.502"·

- όρια ΒΙ)Ι.Δ. Ι. Ο!). ()τίο. ἰἰἱ. Με' Σια·

θορια Α3. ΑΧ. το!. (Μαι 88).

- και Σιι)ωνος ΑΙΜ. Ι. 83. το!. νιι!ε. οώ

9'~2· τι: τοΙ. μια. Μιιιι.:εν.2Ι). ' οιπ. Ι)

ΕΔ. α.(ι#ἰ. 0ι·ιο.ιιι. οι..

- οιιιιαν] *επ-παπι. την €. 1). Οτίο.ιιι.

50%). ' οπι. ΔΒ.Βι.·|ι.Ι.ΧΔ. 1. 83. 60. Β

τοπκπεσντ. Ποιο. (ιΙοιπιππ αποπ

ιΙ.τιπι $)·τ.Ρει.)

- ηθελεν] ηθελησεν Δ. 60. νιι!8. ...ια

_/# ααα. | Οοπιι·π. τω. ο. 8)·ττ.Ρει.

δ.:Πι:Ι.

19. Μπα Ο!. ' Πι τοπιτοιπ παο”. οι. ' 2111185·

Με οοειιοι..ιοπεο οι. Ι ιαιριιαιοιι.ιαο οι.
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.να 31. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

να”. α. 8. ο.

Επι. Ρ. Β.

Καππα. ΙΟ'

' σου. Μπι. απο.

24. [και Σιδῶυος]

| οκ

Τυρου καὶ Σιδωυοο. καὶ εὶσελθα›υ εἰ; + οὶκίαυ ουδέυα
8 η να -

ηθελευ γιίωυαι, καὶ ουκ ήδυυήθη λαθειυ. 20 ἴοὶλλ,

ο ο λ!! 9 Α φ '

ευθυο ακουσασα γυυη περὶ αυτου, 77ο είχευ το αυγά·
' Α Α ι | Α

τριου αυτηυ ττυευρ.α ακαθαρτου έλθουο:α προσέπεσευ
λ ` |δ , σε Ο · ` Χ 9 || · |

προς τουε· στο αι· αυτου· °η^ υυη δε ηυ Ελληνα,

0 , .

'Συρα Φοιυίκιο·ιτα|| ται ·νέυει, καὶ ήρώτα αυτου ῖυα ΤΕ.

27 2καὶ

οποιοι” ιὶοπιππι ποπιἱποπι πιο·

Ιιιὶι εοὶτο, οι ποπ ροιιπι Μπακ.

Β ΜΜΜ· οπἱπι 8ιπιὶπι οι αιιώνα

88 8ο, οπἱπε ΜΜΜ: Ηπα ορι

τἱιπιπ ἱπιπιιπιἰπιπ. ἰπιτπνἰι οι

ρι·οοἱιἱὶι πό μπαι είπε: 8· σοι

πιιιοπι πιιιΙἰοτ πωπω. διπο

ρποιιπἱωπ Βοπετο. (πιω οι το

αποπι παπι οι ιὶπιπποπἰπιπ οἱοο

τοι 80 Μια οὶπε. 2' @αἱ “Μάι

ΠΠ. 8ἰπο μπαι ιππική Μισο:

·ίοἔή!.·.τμ'Ε-

του·πκαι·.··.που”.μας,

..Ύ

:87.βαλ.τοιςκυναρ.

  

δαιμόνιου 3ἐκβάλ1η|| ἔκ τῆι· θυγατροι· αὐτῆς.
Μ (| τι ” Α .

ελεγευ αὐτῇ, ΑΦει· πρωτου χορτασθηυαι τα τέκνα· ι

ποπ πει οπἱιπ Ι›οπιιιπ πωπω:

ιπποιπ ΗΙἰοτπιπ οι τπἰιιοτο οπ

πἱοπε. "Αι ΗΜ ...Μπα οι1 Ι * ι αλλ || Α ` υ .- υ - - . -

Ου γαρ εστιυ Κ Ο” λαβειυ του αρτου τωυ τεκνωυ πιο". οι. Πιιαπο. ι.ὶοιπἱποι παπι

καὶ :τοῖς κυυαρίοιι· βαλεῖυ“.

λέγει αὐτῷ, Ναὶ κύριε·
καὶο ` |

οι οο.ιοΠἰ που ιποποπ οοιποαιιπι28 Ο δι : Ιθ λ

η ε απεκρι η και 8ο :παπι ριιοτοιιιιπ. 29 Ε.ι ιιἱι

Τα κυμαρια ύπ.οκά.Γω ΠΠ. 1)ι·οριοι· παπι: ιιοτιποποπι

"πιο : οιιἱἱι ι1ποιποπἰοπι 8ο πιο.

τῆι τραπέζητ 8ἐο·θίουο·ιυ|| απο τῶν ψιχίωυ τῶυ πω· πιο °°Βτωπ οΜΜάαπω

δίωυ. 99

89. ἔκ τ. θυγ. σου

το Μια.

σου. 80

οποιο, ἱπνοπἱι οποΠπιπ ιποοπιοπι

καὶ εἱττευ αὐτῇ, Δια τοῦτον του λόγου οποτε. Ιοοιπιπ οι οποιποπιππι

ι, · 3 λΙλ θ ` δ | Ο Η | ΒΧ885°ι

ωτα” ε ε η υ ευ το αιμουιου εκ τιμ· θυνοιτροι`

καὶ ἀπελθοῦσα άι· του οἶκον αὐτὰ` ευρω

2το παιδίου βεβλημέυου ἐπὶ τη`υ κλίυηυ καὶ τὸ δαι
| Π

ουιου ε ελ λυθόο#.μ· η

81 81'Καὶ πιέλιυ ἐξελθιὶυυ ἐκ τῶν ὁρίωυ Τύρου
Μ ο” "Μ Βι “σπιτι οιιὶοπο πο

ἰἱπἱοπι τω νοπιι μια· διαοποπι

 

Ω!. ηι)υνηθη ΑΒΕ. το]. | ιδυνηθη ΔΗ. '

ηδυναοθη Β. (Μπι 88).

25. αλλ' ευθυς αιιουσαοα γυνη ΒΕΔ. 88.

_τῖ 8)·ττ.(Ρει.)&ΗοΙ.πις. Μοιπρπ. | γυνη

οι ιυθιως (ώς Β.) ακουοααα 1). νιιὶΒ.

δ.ι:.ἰ. | :ακουααιτα γαρ ·)·υνη 9. ΑΧ. Ι.

το!. (α.9'). 8)·τ.ΗοΙ.ι:ιι. (γαρ ποπ ΜΜΜ

α. @στα ΑΜ. /Ειὶι.) ' ή γυνη 68. Μ.

(πιιιΙἰοτ οπἰιπ απποιὶπιπ οιι)ιιι πιο πιω

οπι ορἰτἱιππι ἰιππιππαιππ ειπιὶιπ οι πο

ι!ἰνἱι ο').

-- αυτης ΑΒ.ιΕ. το!. ' οπι. ΒΔ. 1. 69.

(Μπι. 88).

·- πνευμα αιιαθαρτον] ιν ·ιτνιυματι απο·
θαρτιρ 89. Δ

- ιλθουσα] ιιοιλθουαα ΕΔ. ¦ πιω. και

1).Δ. α.ιἰ_/ζ

- ·ιτροοιιτιιτιυ προς τους ·ιτοδας αυτου

8188. α.|ἶο'. Τα. ¦ προοι·ιτιοιν αυτῳ 1.

69. (Αι·ιπ.) ' πι! οιιιπ (ιππιππι) ἰι.ι:.ἰ.

26. ή δι γυνη ην ΒΒΕΔ. Ι. 88. α. δ)·τ.

Ρει. Μοτποπ. ' την δι ή γυνη ια. ΑΧ.

το!. Απο-[9890). 8)ιτ.Ηοι. Οοιπ. Απο.

[Βια] | οττι. ή Π. | 018,) γυνη ο.

ι:.!ΐζ

- Έλληνις] 'Ελλην Δ.

- Συρα Φοινιιτιοαα Β.Βο|ι.Χ. οι». (ΕΙ:)

Ο(Η)Μδι.".νΙ.".Γ. 8)·τι·.Ρα.(ΜΙο1. πι

νἰι1.) Μοιπρπ. Ατιπ.υι να!. (·ιτηοαα Β

1811)) Συροφοινικιααα ΑΒ.ΒΙ(π.(Ε)Δ. Ι.

Κετπο.'.νιπο. (Μπι 88). απο. αι». '

Συρα Φοινιιτοα Π. ο.) :Συροφοινιασα 'ὅ.

πως. 8.0.ά$!9Μ·(. ¦ Φοινιαοα ΕΟ::

ί. (Φυν. ΙΡ).

28. "βαλυ ΑΒΕΧΔ. 1. 88. Β(ἱιἰοΚδυν

ΓΤ_|. [ Σιιιβαλλο τε. Β.ι. απο (πω ροιι

θυγ. αυτης) τοι. ο ο". ' ιιιβαλλιι Μ.

- οι ΑΒ.. το!. (Μπι 88). ' απο 1). ο!

(Οι: νιιΙς. α.ο.ι!./:9'·'·Ι). ' οττι. Ε. 1. πο.

27. και ιλη·ιν ΒΕΔ. 88. ιἰ. Μοιπρἱι. (.. .ιλι

μυ 88). πω ι!ἱκἱι. νιιΙα. Ι:.ι:@(ο').ἰ.Ι.

(πώ (πιο ΗΜ .Καπο απ). ' και λιγα 1). ο.

ο'. (8)π·.Ρει. πιω. δικια). ' :ο δι Ιηοους

ιιιτινα. ΑΧ.ιἰο (ποπ οπι. Μιτου;) Ι. 69.

τοι. (1.). 8χι·.Η‹:Ι. Ποιο. Ατιπ. (ΣΕΦ.)

- αυτο] οιπ. 1. ο. (νἱιὶ. Μπιι.οιν.26).

- ιατιν:ιιαλου Β.Ι.Μυ.ΠΕΔ. Ι. Επιι. 5)".

Ρει.&ΗοΙ. ¦ :καλον:ιστιν τ. ΑΧ.-τοΙ.

(Μπι 88). 0081. Ατπι.

- τοις ιιυναριοις βαλιιν Β. Ι. | Σβαλ.

τοις κου. α. ΑΙ).ι·οΙ. απο. Μπιι. προ).

28. απικριθη·και λιγα αυτῳ ΑΒΕΧΔ. το!.

(νοΙα.ΟΙ.) Δα. (Ιι.ο.!).92.) Ποιο. (ΑΝΑ.)

ι αιτικριθη αυτιρ λιγουαα 1). α./.ἰ.)απι·

κριθη λιγουσα Ι. σο. (Μ). (ΑΜ.)

- ναι] οπι. 1). ο!). (παπί. ΑΜ. | σοπ

ιτπ. το!. νως. α!ο'·'·

- και] μια γαρ 9. ΑΕΧ. τοι. νιιι8.

“ωτ- Βιιτ.ΠοΙ. Ποιο. (για. Μπι.ι..κν.

27). | οιπ. ΒΔ. 88. ο!). Η. 8υτ.1)ει.

Μοιπρπ. ΑΜ. 3381. ' αλλα και 1). ο.

ι:.!).ί.

-- ιαθιουαιν Β.Βιἰυ.ΒΕΔ. 1. 88. 68. ι

$ιοθιιι ε. ΑΧ. το!. (οι. Μπιι.πιτ.27).

28. ψιχιων] ψιχων Β.

-· παιδιων] ττιδιιιυ 1). "1188. "οι νἰνιιπι"

8υτ.Ηἱοτ.

28. ιδια τουτ. τον λογ. ὐπαγι ΑΒΕ. κι.

απο! 8)·τ.Π‹:Ι. Μοπιοιι. Οοιπ. ΑΜ.

πιο.. | υτταγε ιιπιο δια Ι). Ι. ιι.ο.ι:ώς'.ι.

88.188 ' οιπ. τον 1).

-- το δαιμονιον:'ια της Ουγ. σου ΑΠΣ.

Ι. 88.τοΙ. Μις. α.τ.|ἶ9=.ἰ. 8)·ττ.Ριι.&

Πο!. Μοιπρπ.8οοπτ. Οοι|ι. ΑΜ. @81.

νἱι!. νοτ.26. (ιιι] απο Γ). | οι· της θυγ.

α. τ. δαιμ. ΒΕΔ. Μοπη"ι.".

80. τον οικον] οπ1. τον ΒΕ.

- αυτης] οπι- Ι). Ι. 8#ἰ. ' (ΜΜΜ, α.ο.

[ ἱαυτης 88.

- το παιδιου βιβλημινονι·ιτι την κλινιιυ

και το ιδαιμονιον ι.ζιληλυθος Β(Ε)(Δ).

(88). νιιια. (υ.ο=/)!.υ'.ι.Ι. 8_γτ.Ριι. 8".

Παπ. Μοιπρ!ι. (ΣΕΦ.) (ιιτι] υπο Ε.

οιπ. το ποιο Μαι. Δ. της κλινης 88). ι

την θυγατιρα βιβλημινηυ "τι την αλι

νην α. τ. δαιιι. ιΞιλ. 1). (Ι). (της κλι

νης Ι). ' :το δαιιι. ιΕιλ. κ. την θυγα

τιρα βιβλημινην "τι της ιιλινης ·:.

ΑΧ. το!. (ο). ΜΜΜ!. Παπ. Απο.

- ιληλυθος και] ιληλυθόται κ.

8!. ιΞιλθων] πω. ο Ιηοους Χ. 59. ΡΟΗ

ΥΓ. (ο). 8)·ι·.Ρει. 8)·τ.Ηιοτ.

 

..35. πιο παπι” οι. ι 86. "οι "πια οι.

28. απο 811 Οι. ' οοπιοαππι που πιο”. Οι.

29. πω”
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΠΙ. 82.

Α Β [ο] 1).

Σ Χ Δ.

1. 88. 89.

ΕΞ'θωεσνΓ.

82. ιιο7ιλάλου

85.[ιυθέως] ι)νοιγ.

0!

τι

86. ιῖττωιτιυ

'Πίστα. η. οτα-@Ἑτ

τ.ι:τ3. στσ.·τ

σ. 6:80, στο.

Συ. οπο. στσ.

8ο. 6: τ. στο.

Μ. ΚΔ '

8·ιἶλθεν δια ΣΙ.δῶΡ05'|| Σάο” τὴν θάλασσαν τῆτ Γαλι

τ τ ` τ στο τ τ Ι 82 κ κ

λαιαι` ανα μεσον των οριων Δεκαττολσωτ. και Φε
ο ι- ` Ο `|| ; | τι `

ρουο·ιν αυτο› κωοδον και μογγιλαλον , και παρα
κι· Α τ Α ` οι η·

καλουιτιν αυτον ἴνα έττιθη αυτα› την χαρα. “3 και
Ο | . ` Β ` δ α` .ν 8 Ο Ι .ν

απολαβομενοτ αυτον απο του οχλου κατ ιδιαν εβα

λεν τουσ δακτύλουτ αὐτοῦ εὶο τα ι3τα αὐτοῦ και
τ .ο Η | ι το 8.1. κ τ τ

τττυσατ ηψατο τοι` γλωσσησ αυτου, και αναβλεψασ

$ ` Ο ` ! , ` | 8 -- 8 Ι

του τον ουρανου εστεναξεν, και λεγα αυτοι, ΒΦΦαθα,

8 ἔστιν Διανοίχθητι. '30 και' ξ·ιονοί·γησαν|| αὐτοῦ αἱ

Ο τ ` τ Ι τ ` το 2 τ οι `

ακοαι, και ελυθη ο δεσμοι· του γλωσο·ητ αυτου, και

ἔλάλει όρθῶσ. 36 και διεστείλατο αυτοι-τ Ϊνα μηδενι
*λέ ωσ- !|. Η δ` Φ ο Α 8 ,Μ Ο τ κι|

γ ιν οσον ε αυτοιο ιεστε στο, αυτοι

μαλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. 87 και υπερπεριο·
στο στο |

σου` ἐξεπλήσσοντο λέγοντετ, καλου` παντα ττ·εποίηκεν·
` ` ` Α 3 | ` 9 Ο | Α

και του;` κωΦουτ ττοιει ακουειν και αλαλουτ λαλειν.

82Π.Εν ἐκείναιτ ταῖτ ήμέραιτ *πάλιν ττολλοί)||

ου τουτο θο.ΙἱΙο.σιτσ ἰτττστ οποιοι

Ηττα Ι)σσερσΙσσο. Η Ετ ωστι

σου: οι "πάστα στ τττιττυτο. στ

ιΙσρτσσοττιιιτ συτττ οι ἰτητσττο.τ ΠΠ

ιτιιιτιοτιι. :Η Ετ οιΙρτσττσοιΙσττε

συτττ ιΙσ οποσ οσσττττττι του.

Μουσε ειτοιτ το σπασω”. στ

σειροσττο τσουπ Ιἰττετιστο στου,

Ή στ. ειιοριστσοτι ἱτι σιτσ!υτττ τουσ

τττιτἰι. οι τι" ΠΠ. Πατάω, φοιτ

σετ οιΙορστἰτσ. " Ει "αυτο συστ

τττο οσοι ιτοτσε στου. στ οο!ιτιτττττ

ο:: ντττσιτΙυτττ Μιτου” σἰυτ. στ.

ΙσιμισΙ›οιυτ τσσισ. 3., Ετ στασ

σσττἱτ ΗΜ τισ σοὶ ώσπου"

"δω φτασω σωστο στο στασ

στρισσοι, τουτο "τουτο στο. ρατσ

ΔτοαΙιοτττ.. " στ σο αττιρΗτισ σιτ

ττττττιστιττττττ στσσττιστι Μι” Βσ

τισ αυτου. ἴσσἱτ, οι πουτσο τσσιτ

ουι.Πτσ στ τουτου Μουτ.

' Ιττ ΠΠ: σου" ἰτ.στοτο απο

“που τττττΙττι σποτ ττσσ Μυστικα

 

8!. ηλθιυ δια Σιδιυνος ΒΠΪ.Δ. 88. ια".

· δτττ.Ηἱστ. Μστττρττ. .ΖΕτ.Ιτ.| :και Σιδιιιυος

ηλθιυ ς. ΑΧ. το!. 8τττ.Ρτττ.8ιΠσΙ.

(ῖισιττ. Απο.

- τις ΒΒΙ.Δ. Ι. 88. 69. ¦ :Στρος ~ΐ. ΑΧ.

το. (στττ. την θαλααοαν .ΖΕιττ.)

- ιιιοον] ιιιοων ΧΕ.Κ.

- Δικαιτολιως] Ραπτη. τιμ; Π.

82. καιρον και ΒΒ:|ι.Ι)Δ. μια. Αττττ.Ζοττ.

Μια. ' .στα και :7. ΑΙ.. το!. 83.·ττ.Ρτ.τ.

δσΠσ!. Δίστομο. Οσιττ. Λττττ.Μ88.

- ιιογγιλαλου ΒΙ.ΧΔ. 88. σο. ΣΒΒΕ

|:ιιογιλαλον €. ΑΒ. Τ_/ἶΠ. Ι. το!.

- τταρακαλουσττυ] τταρτκαλουυ 88. ντττε.

ΟΙ. Βιιτ.Ριτ.

- αυτον] αυτοι ν.

*- τητ· χαρα] την χοιραυ 1). 'τας χαρα;

Δ. 88. ο.

88. αιτολαβομινος] επιλαβομτυος οτ. |

λαβοιιινος Δ.

- απο] οι: ΔΓ.

- ιβαλιυ] εττιβαλι 69.

- αυτου Η] σοι. Ι.. ο.

- ·ιττυοαι;] τττττσ ιβαλσυ 1).-ο.ο.ο.ἰ. (Οστι

ττιι. του. Απ). ! απτο ως τα ωτα σο.

-· γλωοσης] χειρος Δ.

84. ιοταναΞιυ] αυτοταυαΕιυ Γ). 89.

- τσφαθα ΛΒ.τΪ..

τοιμθα Ποτ. οποιοι. ιού. Μπισσάου

στιἱτο α. οποιο Βάι!. ι. σπιτικο ι!. σρ

ρτιστα_τ. | ιττοαθα Δ. Μστττρττ.Ψ. ασ·

"θα Μσττητττ.)Ι8. στ›ττττιιιτι. τοτττπιτ.στι

αυτ.

84.. ο τοτινοιανοιχθητι] στττ. ετα-1,58. 8)°τ.

Πἱστ.

85. και τη μια. τυθτως 9. ΑΧ. ποντοι.

σα. 8νττ.Ρετ.8.:ΠσΙ. απο. Απο. ΣΕΦ.

'στο. ΒΠΙ.Δ. 88. ...τοι Μσττητττ.

·- ηνοιγησα·ν ΒΒΔ. Ι. | :ττυοιχθησαυ [ι.

[ $διη·νοιχθησαυ 9. ΑΧ. τσι.

- αυτου αι ακοαι] αι τικ. αυτ. 1). του' .

(Μουτ. ΛΒ."Ιαι τσ!.

- ιλυθη] τττοστττ.ευθτωςΙ..ευθυσΔ.(ΖΕΠτ.)

- γλωττης Δ.

86. δισοτιιλατο]-συιτιιλατο Δ.

- μηδιυι] στα!. ιιηδτυ Ι). στο. σττρ.ἰ. Η).

- λσγωστυ ΒΒΔ. 88. | $8τττοτοτυ Θ. Αυ.

το!. στο. Μπιτ. το. 20, στ σου. του. 80

τι”. Ποστ.)

- ὁιτου οι.. ..διιοτιλλιτο] στο. 1). Δ.σ.!):τ.

(οι οι 1).. !ι.σ#ί). [ Οσττττο..τσΙ. του.

αφο..Ι.

-· αυτοι.: τη τρττιστο. αυτος €. οτι.το!. 8τττ.Ρετ.διΗσΙ. Ποιο. Απο. ΣΕΦ. '

σου. αυτος 88. | στο. ΛΒΙ.ΧΔ. Ι. ντιτε. 2.

τη'#1. Μσττη›Ιτ.

- ι'ιιιττιλλιτο] διιοτιλιτο Χ. ' ιυιτιλιτο

στο· Δ.

- αυτοι ΒΠΙαΔ. 88. _|.(τ·ἱιΙ.υ.ο#ἰ.ουρτο). .

8τττ.Ρει. Μσττητττ. (ΞστΙτ. Αττττ.'.σττι. €. Ι

Ό

 

 

ΑΧ. Ι.τσΙ. ντου. αρα. 8ττ.Πστ. 20.”.

. - περιοοοττρον] τττριοττοτφως Ι).

τσ!. ΜστιτρΙτ.8σΙττν.ι Ι

- τἴ.τττληοοουτσ] -ττουτο 69.

-- τττ·ττοιηκτυ] «το. οι; Β.Βτω. Μσττη:ττ.

τι.: 'το. -

 

87. ττοιτι αιτουιιυ] ακουειν ποια Δ..

-- αλαλους] τρτττστττ. τους 9. Α1).τσΙ.'

σαι. ΒΒΔ. 38.

Ι. τιτοτυαις] Μα. .τι 1). ιι.Ιι.ι·Ά|Π. 8ττ.Ρετ.

(ἱστ.τι. (ΣΕω) | Οσττττο, το!. του.8)·τ.Πσ!. Μουρ”. Απο.

- τταλιυ ττολλου ΒΒΕΔ. Ι. 88. 69. ΠΜ.

Μα. Μστττρττ. Οσι!τ. Απο. ΖΕιττ.α·ιταιι

ττολλου ·ἔ. Α. το!. (·ιταυττολου Χ). 8)·ττ.

Ι Ριπ..&Πστ.

- ιχοντιιιυ] του!. αυτων 1).

- προοκαλισαμενος] τσάι!. ο Μπους ετ.

Χ. τσΙ. Ά (“σιτττι Φτου" Μποστ αυτο 9”.

Ι στο. ΛΒ.Βοτι.1)ΕΔ. Ι. 88. ΚΜ. Μι.

(σκσ./). 8)·ττ.Ριπ.8ιΠσΙ. Μστττρττ. (ἔσω.

Λττττ. ΖΗΝ.

-- μαθητας] μου. αυτου Έ. ΑΒ.τΧ. 88.

το!. "2. Β)·τ.Ι.'ει. ΜστττρΙτ. Λττττ. .του

(του. Μο". :τν.82).ι στο. ΠΣΔ. Ι. νου;

ααα/#1. Ηττ Πο!. (Μια.

- λιγα] Ρτιτστττ. παλιυ Δ.

τον οχλου] ...τα τουτου Ϊ.. (ουσ-ώ!).

τ. Βι·τ.Ροτ.. Μσττητττ. | Οσττττιι, Μ85.

του... Βιιτ.Πσ!. Απο. Δου. ' του οχλου

τουτου Η.

- ηῦη] μου ψαρια; τ.

- ἡιιτραι Λι)Ι.Χ. 88. Ε1:0ΠΚΜ50ντ.

ιζήμιρας 5. Δ. Ι. 69.¦ήμεραις τριοι Β.

- τριις] Μι!. εισαι 1).

87. υττερτττριοοιιις]υττιρικτττριοοωςΒ.ΠΠ. - προοιιιυουοιυ μοι και ΔΕΚΑ. Ι. 88.

Α Μ.ι.Ισρτοσιτσατιωτ Οι. ' 38. Νήσο!" στο. Ο!. '

(Η. Ε ττητττστ.ττο οι.

Ι. σου. ΠΠ. οι.
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νΙΙΙ. Ο. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

Υπι18. α. 6. ο. (κι

8,". 1). Ε.

Μινι.

000-α Απο. Βια.

8. τινὲς γαρ

- άπο ιιακρ. ιἰσίν

5ο

6. [και] ιιιχαρ.

Η λ ο! · ` ` ν Ι ν κ

οχ ου αυτοι και μη εχοντων τι Φαγωσιν, προσκαλε

| ` , .. ι

σαμενοο* τουι· ιιαθητιὶ99 λέγει αυτοιο, : Σπλαγχνί·

ν ` Ο ν

ζομ.αι επι τον ὅχλον, οτι ή|δη ιἡμέραι" τρειο προσ

, Ι ..μενουιτίν [μοι] και οὐκ ἔχουσιν τι Φοίνωσιν. ο και

,` , | ` Ω Α . Α '

εαν απολυο·ω αύτουι· νήστειτ εκ· οίκον αυτων, εκλυθή·

ο·ονται ἐν τι; οδον Σκαι. τινά|| αὐτῶν 'ἀπο|| μακροθεν

τν 4. Α 0 η

ηκαο·ιν. και οιπεκρίθησαν αυτῳ οι μαθηται αυτον

.τι ιι Πιθ τ ν ι τ τ

οτι ο εν τουτουτ δυνηιτεται τικ ωδε χορτασαι

ιν Ο ' ο

αρτων επ ἔρημίαο; °και. Ο·ι)ρώτα|| αυτούι·, Πόο·ουι`

ἔε.Γεν . οδ`98'ἱ ν ΦΕ τ 6 `:

χ αρτουι·, οι ε ειπαν , πτα. και παραγ

| || - σε οι σκ

·νελλει τῳ ὅχλῳ αναπεο·ειν επι τιμ· γη;" και λαβὸν

` τ `

τουι· επτα οΐρτου9 ευχαριστήσω· ἔκλασεν, και ἐδίδου

τοι; μαθηταΐο αὐτοῦ ινα =παρατιθῶσιν#· και παρέ

‹1ιιοιΙ πιο.αιΙιιαιτουι, οοιινοου.ιἱε

ιΙἱ8ι:ἰριιΙἰ5 οιι. ΠΙΝ.. 2 Μἰιοι·οοτ

ευρω· οικω, φαι απο απο ιτι

ιΙιιο οιιειιιιοιιι πιο Με ΜΜΜ.

ιιιιοιΙ πιο.παιιι:οιπ, :' οι εἰ αιω

ιιιιτο οοο Μουσε Ια ιΙου:ιιιαι

ειιιιιιι. @ΜΜΜ ἱιι νἰιι : αιιιι1απι

οιιἱιιι οι: Με 8ο Ιουεο νοιιοι·ιιιιι.

^ ΙΙ: τεεροιιαατιιυι αἱ ιΙἱικ:ἰριιΠ

επι. [Μάο Ιειοε ροιαι·ἰι ουκ Μι:

5ΜΙΠΒΓε ραιιἰοιιο ἱιι οοΠιιιιΙἱιιο?

Δ Ετ ἱιιιοι·ι·οαανιι οοο. Οοο: ρα

ιιοι νιωθω? Ωω αἱιιια·ιιυι

Βαριοιυ. 6 ΙΣι ρταοι:ορἱι "παω

ιΠιι:ιιιιιοοτο αυριο. ιοπιιιιιι οι

ιιοι:ιριαιια οοριοπι μια” μετά”

@απο Γι·οαἱι, οι (ΜΒΜ ιὶἰει:ἱρυΙιο

πιο οι ιιαροιιοτοιιι. οι ιιαροιιιιο

ται" ιιιι·ι›ιιο. 7 Ετ Ιιιιοιιοαυι

ριεοἰι:ιιΙοε ριιιιοοε : οι ἱρεοιι Βο

ιιοιΙιιιιι οι. ἱιιιιιιἰι ιιιΙροιιι. ' ΙΕ:

πιιιααιιοανατιιοι οι πιατα." Μπι..

θηκαν τῷ ὅχλῳ.

.Ε 88

'7 Κ : 'ο' ΙΙ › | ν ι κ

και ειχαν ιχθυδια ολι·να· και
αλ τ ο ι `|| '; 2 κ νι | ||

ευ ο·νησατ αυτα ειπεν και ταυτα παρατιθεναι .

κ ιι υ ` $ν | ` 9

και εΦαγον και εχορτασθησαν, και ηραν περισ

| | Ο ` |

σωματα κλασιιατων επτα σπυριδατ.

οι ιιιιιιι.ιιΙοτιιιιι αιιοιΙ ευροτιινει·αι

ιΙο ίι·αειοοιιιιι. εεριειιι ομοια”.

' Ειναι ιιιιιοιιι φα ιιιιιιιιὶιιοανο

Ο ιὅιταν δε

 

το!. νιιΙα. α'.Ι. 8ττι·.Ρει.8ιΙΙι:Ι. Μοαιρ!ι.

Ψ.8ιδο!ιιν. (5001. Απο. /ΕιΙι. (για.

Μι.:ιν.82). απιαστο ιιιιιιι οι! ' προα

μενουιτιν και Β. Μοαιρ!ι.Μ88. | απο

ποτε ώδε ειαιν και Ι). α.ἰι.ἰ. σει να"

(μισά Με ιιιιιι οι. ι·#

2. ιχουαιν] εχωαιν Ι.ΧΔ. 88.

8. και εαν] καν Ι.. | οπι. ιαν Β.

-- εαν απολυαιιι....εκλιιθυοονται] απο·

λυιται οι ου θιλω (ροκ: οικον) ,η ικλιι

θιιιοιν οι ότι (ροιιι οιΙαι) Ι). α.υ.(1ἴ).ἰ.

(νἰιΙ. Μιιιι. αν.82). Ι (Μισο, Μ88.

να. ι·$ το!.

- οικον αυτων] Ρι·ιιοπι. τον 69. ¦ οπι. '

αυτων Ι). _πἰ. (Η. α. οπι. ιι; τ. οικ. αυτ.

ι).

- και τινι; ΒΙ)Ι.Δ. Ι. 38. (ΜΜΜ.)

Μοιιιριι. (ότι και τ. Ι). καρτα. ιιιιοιιἰαιο

ι1οιι!ιιιτι α.ο.ι:.ἰ.) ¦ :τινες γαρ 9. ΑΧ.

ι τω. νιιΙα. _/Σ 8ι·ι·.ΙΙι:Ι. σου.. Απο. .ΣΕω

"ΜΜΕ εξ Ι). ι:./!ῖιβ.ἰ.Ι. 5)'Π'.ΡοΚ.&ΙΙ(:Ι.

| απατα. ΙΙΙ88. αν. τω.

- απο ιιακροθιν Β.ΒΙἰυ.ΒΙ..Δ. Ι. 88. 89.

Σα". 8ντι·.Ρ:ι.8ιΗ:Ι. Ι .οπι. απο κ. Α

Χ. τοΙ.

- ηκααιν (8ι.) Α1). Ι. 88. 89. Β(ιιι. Υιό.)

κι.. Επι. 8νττ.Ι)ει.&ΗοΙ. Ωω”. Απο.

Βια. ι ηιιουαιν (ΕΕ.) ΧΙΙΙ:ΙΟΙΙΙ(ΜΙ.ΙΓ.

'Μαν ΒΙΑ. ΒΙοιπρ|ι.

4. ότι ποθιν ΒΙΑ. ' .οπ1.οτι επ. ΑΙ).

το!. (νἱιΙ. Μιιιι. αν. 88).

- τουτους] οπι. 1. ¦ οπι. Μι· 8)·τ.Ραι.

- να] οπι. Ι). Ο!). ΙΙ. νιι!Ε.ΜΒ. Μάτι.

Ποιο. ' (ΜΜΜ, ΒΙ5δ.ἱ. νωΒ.οι. οι Δια.

το!. Ι ποιο ουν. 1.1: (ιιιιιο τοντουςιι.

Ροει αρταιν Ο.

4. αρτων] αρτον Ι. Ι.ΙΙΙΙΙΙ'. ¦ ΜΗ. Πουοιιιιιοε 8)·ι·.Ρει. ' [πικαπ. αυτους Ι.

- επ' ιρηιιιας ΙΙΙ)Ι.. τοι. Μια. το!. Ι επ' ¦

ιρηιιιαις ΑΚ. | υπ' ιρημαι; Δ.

5. ηρωτα ΒΒΔ. | Σεπηριιιτα (Ξ. ΔΙ).ι·ι:Ι.

Ι ι·ιι·ηρωτηυιν Μ. νιιΙι;. @πίνω 8".

Ρα.. (απατα. α.ι:. 5·νι·.ΙΙι:Ι.)

- ιχιτε αρτους ΑΜΙ.. Ι. το!. Ποια. Ανω.

| αρτους εχετε 1). 38. Σα". 8)·ιτ.Ρει.8ι

ΗΜ. ΜΜΜ. Βια. (νἰιΙ. οαρ.νι.38 οι.

Μα". αν.84). ' οπι. αρτους Χ. .

- ιιπαν Β.Β£(υ.Δ. ¦ :ειπαν 'ὅ. Λου. ι

το!. Μάι!. αυτοι Ι.. Η. Β.γτ.Ρει. ΣΕΦ.

Ο. παραγγιλλειΒ.Βο|ι.Βἰο.Ι)Ι.Δ=.(παραγ- '

γιλιι Β.ΒΙΙ.υ.Δ.) Οτἰυ. ἱἱἱ. ΜΟΗ. αι: Μια ,

Ιιιιιιοι·ἰιι Μια οιι ιιιλεύει αλλά παραγ- ¦

γέλλιι· νιιΙ.οι Μαι.ι.:κν.85. | :παρηγο Ξ

γιιλιν ς. ΑΟ. το!. νν. (απο "ορο μαι:

ει:ιιιοικι μοι· μια". ι:›ιριἰιαιιιιι).

- της γης] την γην Ι. 88. (Υἰι.Ι. ΜΜΕ. '

κτ. 85).

- ιυχαριιττ.] Νασαι. και ΟΙ)8ν. α$9'. _

8ττ.Ρει. Ποια. ΑΜΒ. | Οοπιι·ιι. ΑΒιιΙ.Χ.

Ι. 88. τα!. νιιΙι;. να!). $_γι·.ΙΙι:Ι. ΙΙι:11ηιΙΙ. 1

Απο.

- παρατιθιιιοιν ΒΟΙ.Δ. 88.69. ΙΙΙ( Ήτα- '

ραθιιιιτιν 27. ΑΙ). το!.

 

7. ιιχαν Β.Βιἰυ.Ι).8. ¦ :ιιχον ι€. Λο. Ιω. ]_

- ιυλογιιαας] ευχαριατηοας Ι).

- αυτα χασει ιυλογ. ΙΜΙΑ. Μαιου!»

`.

μου..) ' αιιιο ιυλογ. Ι. 68. ΙΙ. Ι.ιιι.ι.

8)"Π'.Ρ5Ε.διΙΙι:Ι. 000.”. ΔΙΠ!. [ ταυτα

αυτο ιυλογ. ΑΙΙΙΙ. | .ποπ να..." ισ. Ι)

Χ. 88. ι:οιιευνι~.

. και ταυτα παρατιθιναι Β.Β“υ.ΒΙο.ΙΔ.

Μοιιηι!ι. (οπι. και ΙΙ.Βο|ι.) | και ταυτα

παραθετε ο. | και αυτα παραθετι 88.

[αυτα παραθειναι ν. ι και αυτους

ικιλιυαεν παρατειθεναι Ι). | παραπ

θηναι και αυτα Δ. ' 1:παραθιιναι και

αυτα €. Χ. 60. Ν... το!. (παραθηναι

ΕΠΙΚΟ. 5)·ι·.ΙΙι:Ι. απο. μου..) (οπι.

και Β_γι·.Ι)ιι.) ' παρατιθιναι τῳ οχλῳ

Μ¦υιο. ' παραθιιναι ι.ιιιιιιιιιι Ι. Μια.

Αντα. (τω. μια. ια. 16).

. και εφαγαν 1301)Ι.Δ. Ι. 88. 1.3". 8]τ.

Ρετ.. Μι:ιορ!ι. ΑΜΠ. ' σαι!. δι Β.ΒιΙ_υ. '

Σεοα·νον οι 2. ΑΧ. οιι. το!. ΜΜΜ.

Οιοιιι. [Δι-121.]

- £χορτασθησαν] ΜΗ. παντες 88. ΚΑΙ.

απο. Μακ. κιν. κτ. οι αφ. νι.)

. - περιααιυιιατα] μαρια. τα Ο. ΜοιυρΙι.Ι

πιριιταιυοαντα 88. (οι. ασια”. 12). ι

το περιααιυιια των Ι).

- κλαιηιατων] οπι. Δ. ¦ ι:λααιιατα 88.

--ἱπτα απυριῦας] υπ. έιττα Ι.. 6. αου

ριδας Ι). | Οοιιιι·ιι, το!. Ιω". το!.

: - α·ιι·υριιἶας Α1ΒΟΙ.ΧΔ. Ι. 88. το!. | σου·

ριιῖαι; ΑΕΠ. Μάι!. πληριις 83. Η. ι.

(για. Μιιιι.)

2. ιιιι·ι›ατιι οι. Ι 4. ΙΙιιιΙο “Ιου οιι” μια". οι.

0. ωρα οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ναι. 10.

Α Β Ο 1).

Ι. Χ Δ.

1. 38. 69.

ΗΟΜῖΠἴΓ.

το”.

Ήε

ι"ΜΜΕ.ιδ:ι·.ι. οξ 11 ι

128040. 6

Συ. ια:6ς.-56.
 

12. [αὐτοῦ]

- [ὑμῖν]

σημεῖον.

δια

'' Μ ιι. ωδ- · ι οΗ.: :..._Μ απηλθεν εἰς το πέραν.

Ιω 'Εξ τῷ πλοίω. Η

Ίαὐτῷ, ζητοῦντεο παρ

'2, ρανοῦ, ττειροιζοντεε` αὐτον.

·πνεύματι αὐτοῦ λέγει, Τί γενεα αυτη θζητεί ση

μεῖον||; άμῆν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ ·μενείὶ ταύτρ

' Ι ο Ι ` ο 1 ι

[οι Φα·γοντεο] ωτ τετρακισχιλιοι· και αττελυο·εν αυ

|

8810 Και :εύθυο|| έμβατ εὶι· το πλοίου μετα τῶν

μαθητων αὐτοῦ τ)λθεν εὶτ τα μέρη Δαλμανουθα.
__ ` ' Α ' "- ` ·| Α

και εξηλθον οι Φαρισαιοι και ηρξαντο συνζητειν

αὑτοῦ σημεῖον απο τοῦ οὐ
ο

ι 12 ` ο

84 18 Και απο αυτοι): 8πάλιν έμβια" εὶε·+ ·πλοϊον]

και επελάθοντο λαβεῖν

οἴρτους, και ει μὴ ένα ἄρτον οὐκ εἱχον μεθ' ἑαυτῶν έν
` ! ο τι ! 0 .ο

και διεατελλετο αυτοιο λε ων Ο ατε,
` | , ρ'

, . Η 'Η | ` "

βλεπετε απο τι” ζυμητ των Φαρισαιων και της ζυμης

: 'Ηρώδου. 16 και. διελογίζοντο προ: αλλήλουτ*, οτι

€14ι.ι

και αναστενάξαε` το;

πιο: ιιιιιιεἱ ηιιαιι.ιιοτ ιιιἰΙἰο.: οι

εΙἰπιἰεἱι. οσε.

"' Ετ “πιο” οεοοιιιιοιιιι ιιονοιιι

οιιπι ιΠει:ὶρι.ιΠε Μια νοιιιι Πι

ματια Ι)οιπιαιιιιιιιιι.. " (πω Ει

οκιστιιιιι ΓΙιοι·ιεοοι ει ι:οοροτιιιιι.

ουιιαιιιτοτο οιιιιι οο, ιμιιιοτοιιιοο

οι, Πιο εἰςιιιιπι ιΙο οιιοΙο τοπι

ιο.ιιιοε οιιιιι. Μπι” κι ΜΒ·

ιιιοοοοιιε "Μια Με. φωσ πεπιε

ταιἰο Μα φωτο εὶςιιιιπι Ρ Α

ιιιοιι ιΠε:ο νοΙ›ιε. τα @Μπιτ Βοιω

τιιιιοιιἱ απ εἰςιιιιιιι.

"' Ετ ιΙἰπιἰιωτιε οσα ο.εοοιιιΙοιιιι

ἱιοι·ιιιιι .απο “οι” Πρωτα. " κι

ΜΑΜ ειιιιι ευιιιοτο μια”. οι

πιει υιιιιπι ροιιοπι που καιω"

ΜΜΜ πανι. "ΜΜΟ Ετ. ρεπο

«εμενα Με ιΠοοιιε. Παω αι

νοιο ιι ι”οτιιιοιιιο Πιατἰειιοοτιιπι

οι ι”οτιιιειιι.ο ποσοι... Μ αι” Β:

οοΒιι.αυαιιι ιιι1 αΙιοτιιιτιιαι οι

 

9. οι φαγοντες] σαι. ΒΒΔ. 88. Μαι”. ι

σπιτια. .ΑΟΒΧ. 1. 69(εἰι:). 201. Με.

τοΙ. (τω. ι:ορ.νἰ.44).

- ..Η ὡιτει Μ.

- τετραχιοχιλιοι] ααα. ανδρες ΔΟ. α.ο.ο.

#3. (για. Μιι.ι.ι.:ετ.88 ει οαρ.νὶ.44). '

οιιι. Μ88. νιιΙε. _|: το!.

10. ευθυς Β(π.Δ. (Ι. 69). (3;ευθεως 9.

(Α)Χ. 88. κι.) νιιι8. α;|.9'·'· Μοιιιριι.

Απο. (Σια.) ¦ μια εμβας Α. Ι. 69.

ΚΑΠΗ. 5τττ.Ρει.8εΠοΙ. Ποια. Ι οτα. Ι).

Καπί.

- εμβας] ανεβη 1) (οι και αιιιο ηλθεν)

αώ (νεο. Μο". :εν.89). μια. αυτος

Β. ¦ ρταοαι. αυτος Ι). ο.ἰ. μπαι. .Ιο

οιια ι.·# ' ιιοιι νιώσω. ΔΟΣ.. ιο!. τους.

α./ἱο'.

- το ιτλοιον] στο. το 1.. Ι. 83. 69. Ποιἱι.

(στα. μετα των μαθητων αυτου-Μακαρι»

νἰε1. Μοει. αν. 89).

- ηλθεν] Μι!. ο 1ηοους Ι..

·- μερη] ορια :00,2 ι:$ ΑΠΠ.Πικ3. (για.

Μπι.. αν. 89).

- Δαλμανουθα ΑΟΙ.ΧΔ. 88.τεΙ. 8ντ.Ηε:Ι.

τιις.Οτοεοε. νιιΙ8.[ρα 8)·ττ.Ρει.8εΗι:Ι.

Μοαιριι.Ψ.8ι8οιια. (Απο.) του.. Ε Δαλ

μανουνθα Β. ' Μιλεγαιΐα 1).. Μαγαδα

1)'. Μαμά” ο.ο.(ι.·)!.ί. εαν!. οι).

Αυε. οι Παπ. (τω. Μακ. :εν.89). '

Μαγδαλα Ι. 69. ΜοαιρΙι.αρ.ΜατοοοιιιιΙ

Μαι. Οοι!ι.

Η. εξηλθον] -θουαν 1). (οιιι. και εξηλθον

88. ο. οι οι φαρια. ρω: ηρξαντο ΜΜΜ).

- ουνζητειν αυτοι, ζητουντες] ουζητουν·

τις 69.

Η. αυτοι] μπαι. συν 100:: νως. α.!ι.ο.

1"#9!.8. εε "6,, Ε

- ζητουντες παρ' αυτου] στο. .Δ.

- αημειον] ρειιοιιι. το 1).

·- απο] ει: 69.

Η. αναστεναζας] ατενειξας Μ..

- αυτου] σαι. 1). 1. αν:: κους. Ιι.ο".Ι.|

οοιιιτα,τοΙ. α.ο.!.πο'..τοΙ.μαυτου ΑΙ..

- λεγω] ειπε Γ.

-- τι] οτι Ο. οτα. ΜΑΜΑ.. ' Οοιιιτο, το!.

- ζητα σημειον Β(π)Ι.Δ. 1.88. Δεν. Τά.

α.ο.ο.ἰ.Ι. 8)·τ.Γει. Μοπιιι!ι. και. ¦ :τατι

μειον εττιζητει ς. ΑΧ. το!. νως.ε:ι.

Στά· 8)·τ.ΗοΙ. ΟοιΙι. Απο. στις. ϋἰ.

(οι. Μα”. Με. 4).

- υμιν] οτα. ΒΕ. ι Οοιιιτο., Λο!). το!. τν.

Οτίο.ἰἱἱ.

- ει] ου Δ. 6!). (τω. Μαιι.:ετἰ.4). ' Οοο

ιτο, τιιΙ. Οτἰο. Μ.

- ταυτα] αυτο Ι.ἙΒΓ. ' @πιει-ιι, το!.

αιμα.

Η. αυτους] αυτου Λ.

-- τταλιν εμβας ΜΗΝΑ. 83. 69. α.ἰ.

(?Αππ.) Πάει. ¦ Σεμβας τταλιν 9. Δ

Χ. 1. το!. νιιις./#ρ'·'· 8_ντ.ΠοΙ. Ποιο]

0111. πολυ [με. 8ντ.Ρει. Μοιιιρει.

- εις ττλοιον ΑΧ. 88. Ποιο". (εις

ιτο" ττλοιον εἴ. Β. Ι. 69. ΙΝΚΑ”.

οι. Πιτ. 10). νιιἱε.6'Ι. α.ο.ι:;|.ι/.ι'. τι:

τοι. (νἱ‹Ι. τα. 10). Ι στα. ΒΟΙ.Δ. Δεν.

Τά. #9'.

Η. επελαθοντο] εττελιιθεντο Β"'ΒοΪι. "αιΙιΙ.

οι. μαθηται 1). 6. | Μι!. οι μαθηται αυ

' του 69. Η. (οι. Μοιε.κτι.5). | Οοιιετιι.

τοΙ.

Η. λαβειν ρω: αρτους 38. Ο!). νιιι;;.6'Ι.

(τω. Μου.. κνἱ. 5).

-· και ει μη ένα αρτον ουκ ειχον ΑΜ.

το!. εως. @μια | ει μη ένα αρτον

ειχον Ι). α.(ο).ω).99.σ). Απο. Ι ένα

μονον αρτον εχοντες Ι. ¦ ενα μονον

εχοντες αρτον 89.

-· μεθ'εαυτων] μετ ειιυτων Ι). | σαι. δνε'.

1'ει.Μ88. '

15. διειττελλετο] διεατειλιετο ο!). ΕΚ. ι

ενετειλατο Δ.

- ὐρατε] οιιι. Η. Ι. Το!. α. Απο. ' (Σου

ιτα, το!. καις. &.ο.|ἱ!ἱ9=.ἰ. "...οι και

Ο. 00. καψει. αρ!. Μεπιριι.8οιιυι.

ΣΕΦ. Μι!. Μιιιι.:ει·ἱ.0). | Φωτο. το!.

Απε. ο". :ιιωμι..ιν. το!. [ιι.&].

- βλεπετε] οιιι. Δ. @#1 ¦ Οοιιιτα. νιάτα

αυτή το!.

- και της ζυμης] οτα. και Β.ΒΙΙν. | και

απο τ. ζ. Δ. Ι. Ο!). Ο. α[9'·'·

- Ήρωδου] των Ήρωδιανοιν Ι. 09. 0.

7ο!. ί. Απο.

16. αλληλους] 'πιω. λεγοντες ετ. ΔΟΕ..

το!. νως.”Μ- 8τττ.Ρει.&ΠοΙ. Νοπιμ!ι.

(Με. Απο. ΣΕΦ. (Νά. Μακ. κή. 7). ι

στο. Β!). Ι. α.!ι.οάἰ.

- ιχουοιν Β. Ι. ο. Μαιου”. | ειχαν 1).

α.ὐ.#.92.ἰ. ' 1εχομεν τ. ΔΟΕ. το!.

Μπαρτ. 5χττ.Ρει.&Ηι:|. Οοιιι. Λειιι.

πιο.. (εχωμεν Η). Μ: ροτιοιια των,

Με!. Μαι.

17. ὁ Ιηαους αν" λη. αυτ. ΛΟΒ.Δ'. (στο. ο)

 

Η. οιιειιιιιιι ηιι:ιοτιι. οι. | Η. ιικοειιιιι€ Κατω"

ιιιιτιιιι οι Δεν". ιι. ' Η. ροαοο οιιιιιοτο οι. ι Κι. οι.

οποιο Ο!.

1 60



  



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

ιι «κι.ν ι ο το ` λ ε ο ..ι ο

αρτουι· ουκ εχουσιν . και γνουο [ο Ιησουο] λεγει

Η

@έα αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτουο ουκ εχετε; οιἴπω

.χ°μν νοεῖτε ουδε συνίετε; +πετιτορωμένην ἔχετε τὴν καρ

μ δίαν ὑμῶν ; 18 ὁΦθαλμουι· ἔχοντα· ου βλέπετε, καὶ

αἶτα ἔχοντες οὐκ άκούετε ; καὶ οὐ μνημονει.ἱετε ; 19 ὅτε

τουοεπέντε οΐρτουο ἔκλαιτα εἱο του;` πεντακισ·χιλίουο

πόσουι· κο‹ρίνουι· =κλασμάτων πλήρειο|| ῆἱρατε; λέ

ι .- τ 20ο ι ι ο ι .

ο γονου αυτου, Δωδεκα. Οτε [δε] τουο επτα “ο

.5 τσιπ· τετρακιρ·χιλίουο. πέσουν οπυρίδαιν ΖληρορμΣατα

26_:οϋξΦιγουαιν κλαο·μ.αττον ηματε ; οι δε ειπον, Βπτα. Και ελε

' ·~ _ γεν αυτοιο, Ποιο δοἰίπω ο·υνίετε;

Η'' "7 85 22 Καὶ ερχονται|| εἱο Βηθο·αῖδάν· καὶ Φέρουιτιν

αὐτῷ τυφλόν, καὶ παρακαλουσιν αυτον ἱἱνα αὐτοῦ

'Σ αἱψ·ι7ται. 28 καὶ επιλαβόμενοο τῆι` χειροο τοῦ τυφλα?

98.δξήγαγεν 2ἐξήνε·νκεν|| αυτον ἔξω τῆι· κώμηο, καὶ πτύσατ εὶο

·· :ο των το. ὅμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶο το.. χεῖραο αὐτῷ, ἐπηρώτα

οοιιιοο οιιἰο. οικω: που ιιιι.οειιιιιιι.

'7 @πο ι:οαιιἱιο Ιοειιιο ιιἰι ΗΜ,

απο οουἱιειιἱο οιιἱιι ριιιιοε που

Βορειου? ιιοιιιιιιιιι οοπτιοοοιιιο

ιιοιιιιο ἱιιιοΠορἱιἱε? ιιιιιιιιο ευε

οιιιιιιιι ΜΜΜ οοι· νοοιτιιιιι ?

'8 Οοιιιοο ιιιιιιευιιοο που Μου.

οι αυτοι. Ματια” που οιιιιιιιο ?

ικα: τοοοτιιοπιἱιιἱ. '9 ιμιο.ιιιιο

οιιἰιιιιιιο ιιιιιιεο ως ἱιι ιιιιιτιοιιο

πιὶΙἱιι.. οι οιιοι οοριιιι:ιοε παε

πιοιιιοτιιιιι Μουσε ιιιιειιιΙἰειἰο ?

Πὶοοιιι. οι. Βιιοιιοοιιιι. Μ Ωιιιιιι

6ο οι οοριοιιι τοπιο: ιο ειιιιιιιιιοτ

πιιιιιι. ι:μιοι οροτιιι.ο ιτιιΕπιειιιο

τιιιιι ιιιΠοιἰο Ρ Ει ιιιοιιιιι οι.

Βοριοπι. Μ Πι ακουω οἱο, Φιο

ιιιοιιο ιιοιιιιιιιιι ιιιιοΠοεἱιιι ?

,ΜΜΜ Κι νοιιιιιιιι Βοιιιιιιιιιο.:

οι ο(Μιιοιιιιι οι οιιοοιιπι, οι τομ

Βο.ιιι οιιιιι οι ἰΠιιαι ιιιι·ιεετοι.

" Βι οιΙρτοιιοιιιιοιιο ιιιο.ιιιιπι αιο

οἰ ειιιιιιιιι οιιτιι απο νἰοιιιιι, οι

αφου: ἱιι οοιιιοι οιιιο ἱιιι.ιοοιιιιι

ιιιο.ιιιιιιιο οιιἰο ιιιιοττοκο.ιιιι οιιιι:ι

  

:···τοΙ. Λικ. .Ι·”νΙοἱ. οικω!!! το!. (οι. Μου.

πτἱ.8). | ροοι Ι.. νιιις.ΟΙ. ο! | στο.

.
ι. Μοιιηιιι.

.. `ι7.διαλογιζεοθε] Μα. εν ταις καρδιαις

“_ οικον ΒΙΤ. α.ο.ι.·#ο'. Βιιτ.Ηοι.. Απο.

Η: Δια. (οι οιιο. ιι.8; μια ν. 22). | πιο.

.' __εν δαυτοις 69. Μ. (τω. Μο.ιι. ::τι. 8). ι

”* 6.66. Ροοιοο. ολιγοπιιττοι 69. 87ι·.Βοι..

Δ.τιιι. απο. Μου..) | που ιιιιιιοιιι ΑΙΜ.

. το!. νιιις. 1: 8υτ.Ριι. Μοιιιρἱι. Οοιιι.

+ εχετε] εχομεν Δ.

. -- ουδε ουνιετε] οπι. Ι. ι και ιτυιετε Δ.

- “οι”. ετι κι. ΑΧ. 69. το!. ΥΜΕ.

' _ 8τττ.Ροι.8ιΗοι. “οἰο"ο.ο.ιἰ.ῇ"·.ἰ.(”οιιιο."

ο (Μάι.) ' οιιι.Β(Η.Π.Δ. 1. 88. α. Μοιιιριι.

· _ Απο. 11:16.

_γ κ- πεπιιιρωμενην εχετε την καρδιαν ΑΒ

. _ 0. το. νοκ. “τι ' πεπωρωμενη

(πετηρ. 1). οοττ.') εστιν ή καρδια .0.

. _ α.(ο.ο.ιἰ#ῆ. Βάι.

Ι8. και ου] ουδι Β. Βου. (νἰιἰ. Μιιιι.:ινι.

› - 9). | Οσοι”, το!.

' ιο. ως. ο" Δ. σε. (στο. ως". Μειιιοιι).

- - αρτους] Μιά. τους 1). ¦ Με. ους 69.

6.ο!ἰ.Α. Μουιιιιι.

· - πιντακιαχιλιους] ειδα. ανθρωπους Δ

(οπι. τους ιιιιο). α.ἰι.ο#ο'·=~Ι. ι οοιιιι·ιι,

νιιΙα. [Μ.

νους. οι.

88. νιιι8. 99η. 8γι·.Ριι. ¦ κλασματιον '

- ποσους] οσους Π. "ρι°ιιοιιι. και ΦΠΑ.

1. 88. Μ. ΑΜ. _|ὶ9'·η. ΑΠΔ. 3916. (οι.

Μαιο ιενι. 9). | Οοιιιτο.. ΔΙΚΕΣ. τοΙ.

α.ιι.οάι.Ιι. εχιτ.Ρει.διΠοι.

.ο

ἔ

' Μουιριι. (Σουι.

- κλαοματων πληρεις ηρατε ΒΟΙ.Δ. Ι·

ηρατε πληρεις Ι)στ. ¦ 2πληρ. κλασμ.

ηρ. €. ΛΧ.τοΙ. _/ἱ Β)·ι·.ΗοΙ. Ποιοι

οιιοιιιΙἱοιἰο οοριιιιιοι ίτοςιιιοιιιιο ρΙοιιοο

Μοαιριι. ηρ πλ. κλ. αρτ. Δτιιι. ΣΕΦ.

(πληρεις] πληρης ΔΙΚΗ!. | οιιι.69.

α.Ιι.ο.ιὶ#ἰ.Ιι).

20. οτε δε ΑΠΧ. 1. 88.τοΙ. α#ἰ. εμ.

Πο!. οσοι. Απο. που. | οτε δε

και Ο. | και ότι Β.Βο|ι. ο. Βια-1,8. ι

ότι ΒΒιι_ν.Β. ' ότι και Δ. νους. ρ'·'·

ο' οι" Μοιιιριι.)

- τους ὶπτα] οπι. τους Δ. "...οι αρτους

Ο. 69. Μι. νιιις. σου. απο. Απο.

Βάι. (τω. Μιιιι. Με. Ι0).¦θοτιιτο, ΑΠ

1). το!. α#ἰ.|ι. 8τιτ.Ρει.8ιΗοΙ. Μοιιιριι.

[Η.

- τους τετρ.] σαι. τους ΕΔ. | Μιά. αν

θριοπους Δ. τις'.

- ποσιον οπυριδων πληρωματα ΑΜ.

το. 01). διττ.(Ροι.)διΠοΙ. Μειιιριι.

(.ὶ0ιὶι. (ΑΜΠ.) [6]. (πληρωματων 19.).

Ι ποοας ορυριδας Ι). νους. α.ι:.ῇῖοΜ·ἰ.

Δτιιι. (νἰά. Μιιιι. κή. 4). (ποσους κο·

οιινους κλαοματων πληρεις Δ).

- οἱ. δε ειπον ΑΠΣ. 1. 88. τοι. Ιι.ο.ἰ.

8)ιτ.Ηοι. απο. Απο. (εμιἰ δικοτιιιιι α.

β. και λεγουιτιν Β.8ε|ι.Βιο.(.Π.. νιιΙ8.

ο'. Μαιου. που. (λιγουοιν ιιιιιιιιιιι

Β.Βιιιι.Δ. 9·.ι.ι. 8ττ.Ρει.) για. νετ. 19.

Η πάει. αυτοι απο. νιιιές. @οι Μεπιριι.

.Βιιι. (τω. νετ. 19). | Οοιιιι·ιι. ΑΙ)Χ.

1. 88. το!. α.υ.ο.[Βί.|ι. $τιτ.Ρει.8:ΠοΙ.

απο. Διοτι.

91. ελεγεν ΑΒ.ιιοΕΣΔ. 88. 69. το!. νους.

8)·ι·.Ηι:Ι. Μειιιριι. Διοτι. ι λεγα 1)Ε`Κ.

α.ο.ι:./άρ'·2·ί.κ. εχι·.Ροι. |

απο.

ειπεν Ι.

9!.πως ουπω ΔΙ)στ.Χ. 88. ΜτΙ”. νιιις.

α.ο#υ'·¦·ἰ.Ι. δι·τι·.Ρει.8ιΗοι. απο. ι ουπιο

(ΠΔ. Ι. Κ.. Καπως ου €. Β.ι.τοι. 6.4.

Μοιιηιιι. (που.) οι. Με”. ατι. Η. |

πως ουν ουπω 69. _|. (Απο.)

- ιτυνιετε Μπακ το!. ¦ νοειτι 180..

(οι. Μιιιι.) | ανννοειτε 1)..

22. ερχονται και. 88. 69. νιιΙ8. οι.|ι.

Μοεειριι. Ατιιι. ' τοιιοι·ιιιιι α.!ι.ο.|.β

δικο. ..4601. [ :ερχεται €. ΑΧ. τοι.

Βιιττ.Ρει.8ιΕἱοΙ.

- Βηθοαιδαν Α.Βοι.τοι. νιιὶε.οἰ. (Βηθ·

οιιιδα Ο. 1. 88. 69. Λικ. ως.) Βιιτι·.Ρειι.

διΙ·ΙοΙ. Απο. ΣΕΦ. Ι Βηοιταιδα Δ.'

Βιιδοαιδα |ι. Μοπιριι. ' Βοιοο.ἱιιο.πι οι

Βηθανιαν 1). α./#ἰ.Ι. (.ιοιιι.

- τυιρλον] ...οι δαιμονιζομενον Δ.

98. επιλαβομενος της χειρος] λαβοιιενος

την χειρι: 1).

-- του τυολου] αυτου Ι. (που οπι. 69).

- εΞηνεγκεν ΒΟΙ.Δ. 88. ¦ ζιξηγαγεν ς.

ΑΙ)Χ. 1. το!. νους. _τῖ τν. το!. (οιο

απο ο. αυτο ἱι.ο#9¦).

- επιθεις] οποιο. και 1. 69. Οι. Ιι.ι.·.

- αυτῳ επηρωτα αυτον.... επιθ. τας

χειρας ι·οι·.25.] οπι. 88.

-- αυτοι] αυτου ΔΔΕ. νιιὶε. [Ι. 871'.

Ρει. Μοπιριι. (.;οιιι. ' Οοιιιτιι, 13:01.).

το!. α.ιι.ο!ς'.ί. Βιολιά. το!. (στο. Α).

-- επηριοτα] επερ. 1).

 

Η αιι ΗΜ .Νιου Ο!. Ι ικα ιιιιοΙΙ. (Η. ¦ 19 οοι

οι οι. ι 28. Βοιιιοοιιιιιιιι οι. ' 88. οριπο!ιοιι

ιιιιιιιιι οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. νιιι. 2-3..

Α Β 0 Β.

Ε Σ Δ.

1. 33. θα

ια·αιτιοιιετινι·.

23. βλέπεις

33. ό·ιτέθηκιν

- και ὶνέβλιψεν

26. [μηδε εῖπ. τ. ό.

αυτου εἴ τι βλέπει. Η καὶ αυαβλέψαι` ἔλεγευ. Βλέπω

τρια οὶυθρώπουο, ὅτι έκ δε,υδρα ὁρῶ περιπατοῦυταο.

20 εἶτα πάλιν :ἔθηκευ|| ται· χήρα; ἐπὶ τοιὶι` οφθαλ

μου9 αὐτοῦ, καὶ *διεβλέψευ“, καὶ Σιὶπεκατἔιττη". καὶ

2ἐυέβλεπευ|| τηλαυγῶι· 2ατακα". 26 καὶ απέστειλευ
ο ` ι + 3 ο Η | ι ο ` τ

αυτου ει; οικου αυτου λεγα». Μηδε εκ τηυ κωμηυ

εἰ Μαιου! νἱιὶοτοι. 3· Βι ΜΝ

οἰοιιο απ. καιω |ιοιοἰοοε "ο...

ιιι·οοτοο οιοοιιΙιιοιοε. ” [ΜΜΜ

ἱιοτιιιο .ἰοροοιιιι οιιιοιιι ευρω·

τοπικα οιιιο. οι οοορἱι Με... οι

ι·οοιιιιιιιιε ο". Μι ιιι ιιἱιὶοιοι. Μετα

οποιοι. Μ Μ ιοιεἰι Μαιο Πιάσ

ιοιιιο Μαιο οποια, πιο.. ιο οι).

ιοοιο ι.ιιοιο. οι εἰ ἱιι ιιιοιιιο ἱη

τι·οἱοι·ἱε, οοιοιοι οικω..

τ. κάμω.

ΚΔ' πβ

'"Μπι.ι6:ια-οο.α

"Ειι. 9:ι8-αι.

38. οἱ δὲ ιῖπαν

29

|τη θ ι

β ει ο χριστοι.

καὶ αυτοι 2επ·ηρώτα αυτουι· ,
τ 9 ι κ ι ι ι τ ι .- κ

λε·νετε ειναι; αποκριθειο ο Πετροι` λεγα αυτοι, Συ

80 Καὶ επετίμησευ αὐτοὶ: ἶυα μηδευὶ

Ο |λθ δ` οι ` , π κ

εισε #3 μη ε απο”` τιυι,ευ το «ορο.
· οι ι οι ` ι κ ο36 νκαὶ εξηλθευ ο Ι·ιμτουε· και οι μαθηται αυ

τοῦ εἱο ται κώμαο Καιο·αρείαι· τῆι· Φιλίππου· καὶ ἐυ

τῇ όδῷ επηριότα τσοκ μαθητιὶιο αὐτοῦ λέγιου [αὐτῶι]

Τίνα με λέγουσιυ οἱ ιἴυθρωποι εἰυαι;

ρ ' 9 -. | || , | ` |

κριθησαυ αυττρ λεγοντεο , Ιιοαυυηυ του Βαπτιατηυ,

καὶ αλλοι 'Ηλίαυ, αλλοι δὲ ξότι εἶ9'| τῶυ προφητῶυ.

Υμεῖτ δὲ τίυα με

28

ι Ι ΙΙ ι

λε|·νωσιυ περὶ αυτο ί).

 

23.βλι·ιτιι ΑΒ.Β.ΕΧ. Ι. 69. το!. Ειιιι.

8ττι·.Βιιι.διΒοι. απο. Απο. ¦ βλεπεις

(Π)·θτ.Δ. Μοαιρο. απο.

24. ιλεγιν ΔΕΕΚ. Ι. το!. Βιι·.Ηι:Ι.

Μοαιρὶι.ι λεγει 1). 69. νυ.ὶε. α.όΆρ'·'· |

ιιιι·εν ο. από. 8]τ.Βιι. [!ι.33].

- ότι ὡς δινδρα όριο (δι. 1:12. Ι624.) ΑΒ

Ο.ΕΧΔ. 69. ΕτοιικΜ·ευνι·. (ο. 33).

Οοιο.|ιος δενδρα (οιο. ότι οι όριο) (£ἰκ.

1633.) (ΒΒΔ. Μπα)... κι". α.ό.ι:.|!.υ'·'·

|ι. 87τι·.Ρει.8ιΗοΙ. Μοαιρο. Απο. ΣΕΦ.

- ιτιριπατουντας] ιιοι.ο ὡς δενόρα Ατιο.|

πιριπατουντα Β.

25. ειτα ΑΜ. το!. πως. ο). 8.γι·.ΠοΙ.

δίωρο. Ποιο. ¦ και 1). ό.ι:#ἰ.ὶ'ι. βιο.

' σαι. 87ι·.Ριιι. Απο.

- ιθτικιν ΒΕ. | Ζιπεθηκιν ε.. Δ(.)ΧΔ.

κι. 01.33). νιιιε. ι...ιι)·.ρ:ι.ι. ¦ επει

θεις Βθι·. α. μια. τιιι.23).

- και διεβλιψιν και Βο.ΕΔ. Ι. κ.

Μισο. ¦Σι.Ι1.(εἰο). | και ενεβλιψεν και

Ο.. και ηρξατο αναβλιψαι και 1).

νιι18. ό.ι:$ἰ.Ι. | ζκαι εποιηαεν αυτον

αναβλιψαι και ε. ΑΧ. 33. το!. α[

ΜΜΜ. σαι. ¦ και εποιηαιν αυτον

αναβλιψαι και διιβλεπιν και 69. ¦ στο.

8_νι·.Ριι. | οι ομοια οι Νικο” οι Απο.

- απικατεατη (:ΕΔ. ¦ αποκατιατη Β. |

α·ιτικατεοταθη ΑΣ. 33. 69. Ποιοι

Μενα | Σαποκατιιτταθη 5. 1). Ι. Π.

- και ενιβλιπευ ΒΕ. 69(ι·ίο). διο-.Ροή

και ανιβλιπε Δ. ' και ανιβλεψεν ΡΜ. |

:καιενεβλεψεν ια. ΑΟΧ. Ι. 33.τοΙ. Μι.

Βι:Ι. Ποιορὶ1. ι ιἱιατι αναβλιψαι 1). Ειιιι.
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2.3. τηλαυγως]δηλαυγωςΟ(Ε)Δ. | δηλως33.

- άπαντα Βο"Ε.3. Ι. 69. (παντα 1)).

οιοοιο να.. ιι.6%1%ί. Απο. οιοοο 8)·ι·ι·.

Ρει.8ιΠοΙ. Μιιιορὶι. Λου. Ι :απαντας 9.

ΛΟ2ΧΜ(ιἰο). ιο!. Οπου. | οιο. 33. ο.&.

36. οικον] +ρι·ιιοιο. τον ιῖ. ΚΔ. το!.

Μιιιοριι. ' οιο. ΔΒΟΒΕ. 33. ΕΠ·Π(8

νι'. Οσοι.

-- λιγων] και λιγα αυτοι Β. | (Μουτ,

το. Ευα. [ο].το!. "Μιλ όπαγε εις τον

οικον σου και 1). 69. νοια. α.ό.|ῖ#ζ

ρ'·¦·Ι. (ιιἰιΙ.ἱἰ.ΙΙ, οιο.) νιι1.Λιιο.ιιι/ι·α.

| οιο. ΛΒΟ. ι·οΙ. Μι. νν.

- μηδε ιις την κωμην ιιοιλθος ΛΒΟΕ.

' 1. 33. (69). το!. ο. 8ιτι·.Γει.&ΗοΙ.ιιιι.

' Ποιοριι. σου.. Απο. .και απο εαν

! 69). ' οι ο ἰιι νἱι:ιιιο ιιιιτοιοτιο γιορ.

' (ό).(_/)$ρω·Ι. Βγι.ΒοΙ.ιο;;.' οιο. 1). ι·.κ.

| "ιιι.Ιι!. :και ιιιιι|ο ιο ιΙοιοιιιο :ποιο οι οι ἰιι

ι·ἱοιιοι ὶοιιοἰοι·ἱι Απο.

- μηδε οπος τινι ιν το καιρο ΑΟΧΔ.

Μις. (ιοιιο. πιο.) 33. το!. Βιιτι.Γει.8;ΗοΙ.

2.". Οοιὶι. Απο. .3601. (οι οιιἰ Ματια

ιο ι:ΒιοΠιιιο ο. οοιοιοι δικια” ιο οιπ

ιοΠο λ). [ μηδινι “της ιις την κωμην

ι Β. ι. ' μιμἰινι “πος μηδε εν το κω)ιν

' 69. | οοιοιιιι οικου (ιοοιιιιο) νοΙα. ι.

[πρωι. 8)·ι.ΗοΙ.ιοι;. οοο οιιιιιιιαιο οι

¦ απο α. ¦ οιο. ΒΕ. 1.. Μοιοριι.

' 27.τας Μαιας καιααριιας] Καιααριαν

Ι Ι). α.ό.ῇξἰ. Ι (Μουτ. τοι. νιιΙα. ο.|ῖΠ.

Ξ - αυτου τη οιπ. Λ. Απο.

¦ - αυτοις] οιο. ΠΕΑ. α.ό.&. Απο. |οοοιι·ιι,

. ΜΧ. 1. τοι. νους. οί! το!. Οι. 38).

οἱ δε απε

 

2" ω· '·) Πι οι:τοιαοι οει και;

οι: ι!ἰοι:ἱροΗ ΒἰΙΙ5 ιιι οιιιιιοΠοοιιο.

απο” ΡΙιἰΠρρἰ : οι ιο να. ωτιο

τοι.εαιιιιι ι!ἱ.οοἰριιΙοε απο Μεσοι

ο”. @απο ιοο Μαιο: οειο οο

ιοἰοοιι? 3'' ()ιιἱ τοεροοι!οιοοι

ΠΠ ιΙιι:οοιοι. ΙοΙοιοοοο Ι›οριἱι

απο. ΜΗ ΠοΗιιιο. ΜΗ πιο οιιοιι

ιιοιιιο ιιι: οτοροοιιιι. Ώ'Ι`ιιοο

Μάι. Με.. νοει νοτο ηιιοιο ιοο

απο 0890? Ποιοοοιιοοε 1) -

"πιο Μι οι. Το οι (Πιι·ἰειιιιι.

:Νη-Μο ΡΒ ι:οιοιοἱοιιιιιι ιιει οἱι

οο σοι ιΠοοι·οοι οι: Μο.

37. τινα] τι κ.

- ειναι] :οοο οι ανθρωποι Ι). να!! α.

(ια/.π ' Οοοι.ιο. 09111.

33. απικριθηοαν Λ!)Χ. Ι. 33. το!. νοὶε.

α.υ.ο$ 8γι.Πι:Ι. απο. Απο. (ΜΙ. Ευα

ιιι. 19). ¦ "των ΒοΕΔ. |ι. Βγι.Ρει.

Μοιομο. απο. (ναι. Μο". ιιιιὶ. Η).

- αυτῳ λιγοντες κοπο. 69.νιι|ε. α.ό.ι:

Ι. Μοιοριι. 'αυτοι Ο'. 33. ΣΕΦ. ΠΠ οιοοιιο.

λ. ιΠοοοιοι_|ἱ Λιιο).οιο. π. ΑΧ. 1. το!.

ε)·τι·.Ριι.3;ΗοΙ. (ΜΜΜ. Μπι. οι Ευα)

- Ιοιαννην] οποιοι. ότι Β. 8)·ι·.Ρει.. ι

οποιο. οὶιιιν(.ῖ.Δ. 69. (νιιΙ.Μιιιι.ιινι.Ι4).

- και αλλοι Ήλιαν ΑΜ. τω. [Η. το!.

μου) | αλλοι δι Ήλιαν 1). 63. α$λ.

Μοιοριι.ΜΒ. (για. Μο". :ιιι. 14 οι Ειιο.

ιιι. 19). ¦ αλλοι Ήλιαν Αν. νι.ιὶΒ. ό.σ.

(ο. 33).

·- αλλοι δι] και αλλοι 69.

- ότι ιὶς ΒΘ.Ε. Μοιουὶι. ) ιός ένα Ι). νιιὶ8.

α.ό.ι:$1).ι.Ι. Ι :ινα €~ ΑΟΚ. το!. κ.

8γι·ι.Ρει.8ιΗι:Ι. σου. Απο. (νεο. Μιιιι.

ιιτι.14). μου..)

29. και αυτος ΑΒιο.ιοΙ. Βιι·.Βοι. Μοιοριι.

Ποιο. Ι αυτος δι 1). α.(ο)@ "ιοοο"

νιιὶε. ό$ (.Ιοοιιι Βιι·.Ρει.) ' οιο. 1. |ι.

Απο. ιΕι!ι. (οι. Μο". ιινι. Η).

- επηρειτα αυτους Βο.1)ΕΔ. α.(ο).(17-).

Μαιο”. ι :λιγο αυτοις 9. ΛΟ'Χ. ιο!.

Υιος. 6.0). (8.ντι.Γιι.8ιΠοΙ.) Ποιο.

Απο. ΣΕΦ. (τω. Μπακ”. 15). ' οιο.κ.

- αποκριθεις] μια. δι ς. Οὶ.)ΧΔ. Ι.ιι:ὶ.

23. οι ..μια οι. Ι 25. Μαιο νιι.ὶοι·οι. οι. ' 27. οοο·

ι.οΠο Δια. · 29. οαοο ακου οι.





Ε νΙΙΙ. 86. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

παπα οροτιοι ιὶΙἰιιπι ιιοιιιιπιο

ιπιιιιιι μια οι τορτοοιιτι ιι παπι

οτιοιια οι ιι. ιιιιιπιπιε ιαι.οι:τι1οιιι.πιο

οι εοτιοἱε οι Μια οι ραπ που

ιιιι:ε τοοιιτροτο, :Η οι ριιΙιιιιι νοτ

Ι›ιιιπ Ιοιιιιοοιιιιιτ. αν” Ετ. ιο

ρτοποπιιοπο οιιπι Ροι.τιιο οοορἰι

ιπι:τοροτο οιιιιι. :" Ωω ι:οπνοτ

απο οι νιιΙοπιι ιΠει·ιριιιοε εποε

οοιπιπιπαιιιιι αει Ι.)οιτο ιΠοοπε,

και.. τιιιτο πιο, επιιιπα, ιιιιοπιιιιιι

τ Υ . .6. . . 81 ο · · · ~. έ Δ '' Καὶ τ7ρξατο διδασκειν αὐτῶι· ὅτι δει τον υιον °·ΒιιωνΜΜΜΗωφο·

'. στα ο | ια Α

8 και” του ανθρωπου πολλοὶ παθειν καὶ αποδοκιμασθηναι

:-~ Μ.ω.Βὡ- ξε κιτ .. ν ( ο .. τι τ τ `

.. ..ΒΡ.Με.....28_ υπο των πρεο·βυτερων και των αρχιερεων και

- . ι . · ^ # | τ· "
Ξ " " 23:26] 'των γραμματεων, κι? αποκτανθηναι, καὶ μετα τρειι·
[Η 8 τι . ι ο ` | |

Ρ ημεραι· αναιττηναι καὶ παρρηιτία τον λογου έλα·

` |

> ,2 λει. και προο·λαβομενοι· *ο Πέτρο; αυτον|| τΪρξατ0

- επιτι.` ,” 38.δ" ` "` `ι μαν αυτοι. ο ε επιστραιρειι· και ιδων του:

` ' ` 8 οι

- οι. λιγων μαθηται· αυτου, έπετι)ιηιτεν * Πέτρω 2καὶ λένει||,
.Ψ › .. να .ιι

Υπαγε οπίο·ω μου, ο·ατανα, ὅτι οὐ ιρρονειι· τα του

η . ` ` Δια

; Φωω6_πη"έ θεου, αλλα τα των ανθρώπων. 84*κα) προσκαλε

` - .. | ` τι π .- Η .. .
μια· ανα-ιο. ο·αμενοι· τον οχλον συν τοιι· μαθηταιι· αυτου εἰπεν

αιωνα. αὐτοῖι·, ΣΒ' "Η θέλει ὁπίσω μου =ἀκολουθεῖν||, απαρ

ηωμω:89. νηαοισθω,εαυτον κιέιἔ αρατω τοιί`ιτ:ταυρον αυτώ, καὶ

Μ. '7:38. ακολουθειτω μοι. Υ οι· γαρ *εαν θελΏ την ψυχην

ι. 80· Μια· αυτοῦ σῶιται, απολέσει αυτήν· οι· δ' ἐν ταπολέσει||

*που ἑαυτοῦ ψυχὴν'| ἔνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ ευαγγελίου,

Οσωσει αυτήν. '83 τί γαρ ωφελήσει . τον|| ἄνθρωπον,

ποπ απο. ιιιιαιιω παπι κι! ιιιιιιο

ιιιιπι ποιπιπιιιπ. Μ "Μιλ Ει αοπ

τοοιιια ιιιτιπι ι:ιιτπ ιιιιοιριιΙπι ...ο

ποιο οιο. ΒΕ φπα νιιΙι ροει πιο

Ματια. Μπομπ οι: ἱρειιιπ οι ιοΠιιι

οιιιοεαι οιιοπι. οι καποιοι τπο.

··5 απ οπἰιπ νοΙιιοτιι οπιπιαιπ

ειιιιιπ οιι!ναπ·ι Γιιι:οτο. πετάω οιιιπ:

φα ιιιιιοιπ ροτιΙἱι!οτιι ιιιιιιποιπ

οποιο ρτοριιιτ ιπο οι ονο.πΒοΗιιιπ.

ταινοιπ οιιτπ ίιιοἱοι. ι'. (ζιιιιΙ οπἰιπ

ρτοι1οιιι Ιιοιιππι, οι Ιιιι:τοιιιτ

Μ

_/# σαι. Δττπ. (νἰιἱ. Μιιιι. τινι. 15;

Ιαιιο.ιΧ. 80).| ρτα.ιιιπ. και Α. 88. α.ιι.ἰ.(|ι).

£ιιι. | οιπ. πιανω. νιιΙ;;. ο”.

Ρ.ι.διΠο1.αιο. ΜοΠιριι. .Ειιο.1).Ε. Η”.

89. αιιτιρ] οιπ. 88. Ενα.

- χριιιτος] πιο. ο Μος· τον θεου Σ. τα:

οι ροαιοιι του ζωντος 69. Βγτ.Ρει. ο”.

Βια. (τιι|.Μο.ιι.) ] Μι!. .Τονι- ιἱ!ιιιι Βια

τινι 6.] ποπ ιια!ιοπι ΑΒΟΙ).τοΙ. νιι|ι;. ο.

:θα Βγι·.Πο!. ΜοιπρΙι. (Μια. Αυτα. Μια.

Δ 0τἰο.ϋἰ.584·. ιὶἰιοτιο. Ειι.ι.Π.Ε. τα..

80. αυτοις] αυτιρ Δ. ο. ' Οοπιτιι. οτα. οι

888€. Ευα. 1118. Η”. Μαιο!. ο Μιτου;

Η. ο. | Οοπιτιι, Οτίρ. Ενα.

- λιγωαιν ΛΒ.ιΙ.ΧΔ. το!. Οτι!). Ευα. ]

"τινων ΟΠΠ. (τω. Μοιι.ιιτι.20).

81. πρῶτο] ρτοοιπ. απο τοτε 89. (τω.

Μπι. απο. 28).

- αυτους] οιπ. ν.

- υπο ΧΧΧ.. 88. ΟΚ.] :απο ια. ΛΧΔ.

το!. (οι. Μα". οι Ι.ιιο. οι. 22 ›.

- των αρχ. Β.Βιιιι.ΟΒΧΕΠΜΠν. Οοι!ι.

' .οιπ. των Θ. ΔΒΔ. τοΙ. (Μαι 88).

να!. Μια. οι Μια. "ρτιιοιπ. απο 1).

νους. α.νώΙι. Βιιτ.Ρει. | Οοπιτα, το!. ο.

Β 5)·τ.Ηι:Ι. Μοιπριι. Οοιιι. Δτιπ. ]

(αρχ. ιιπιο πρεαβ. 89).

- των γραμ. Β.Βιις.001. 88. ΒΡΗΜΠ

να (οιπ. ο). ' .οιπ. των ε-. ΑΧΑ. 1.

88. το!. απο. (πιο. Μπα. οι μια.)

πια.. (οι. Μαιι.:ιτἱ.21; μια και οι

κιαν. 7). !τειι. 208. (για. οι Ι.ιιο. κιαν.

7). .!ιιει.'.Γι·. Μ, 78 πο Ιοοιιιπ Μοιι.

τοορἰοιιτο τιιΙοιιιτ.

88. προολαβομενος] προακαλειταμενος Γ.

- ο Πετρος· αυτον ΒΕ. α. | :αυτον ο

Πετρος (π. Λ(:.τοΙ. νιι1ε.).|ι. Μοιπρ|ι.

Ποιο. Απο. (για. Μπι. και”. ] οιπ.

αυτον 1). [ο.ο.ϋ.ί].

88. ο δε] Μι!. Ιηαους ΑΚ. _/ῖ εγτ.Ηο!.

- επιατραφεις] ο·τραφεις 88. (τω. Μια.

:ινἰ.28).

- Πετριρ] ]·ρτιι.επι. τιμ ετ. ΔΟ. το!. (οι.

Μπα.) | οιπ. που

- και λεγει ΠΣΕΑ. πι. 8ιτ.Ρει. ΜοιπρΙι.

ΖΕιΙι. ι $λεγων π. Α1). το!. νιιια. α.ιι.ο,|ῖ

8ττ.Ηι:Ι. Οοι!ι. Ατιπ. μια. αυτοι Δ. Ιι.

- τα των ανθρ.] οιπ. τα Ποτ.

84. αυτοις ΑΜΗΝ!. νιιΙα. 1: τι. 0.49.

ἱ.882-. Οιἰο. Ιιιι. ἰἰἱ. 5488. ' οιπ. ΠΧΔ.

α.υ.ι.·#ἰ.κ.

- ει τις 130.13ι.Δ. Ι. 88. 68. νιιΙ8. α.υ.ι:.

_/:$ί.Ι.κ.8ττ.ΗοΙ.ιπε. Λτιπ. Οτι9.ι. οτι..

Ιιιι.ἱἱἱ. (τω. Μπα ιιι·ι.24; Ι.ιιο.ικ.28).

¦ @ὅστις επ. ΑΟΚ. τοΙ. 8)·ττ.Ροι.διΠοΙ.

ικα Μοπ·ιριι. (Μια. ΣΕΦ.

- ακολουθιιν Ο.ΠΧ. Ι. 12τοιιΜευν.

νιι!ε. (α.υ)[(1ἴ).ἰ. ΟοιΙι. ΖΕιιι. Οια). ι.

¦Σιλθειν €. ΛΒ.Β!ι·.ΟΊ.ι. 88. 69. ΚΗ.

π ι.·.ρ'.κ. 8τττ.Ρει.&ΠοΙ. Μοιπρἱι. Λτιπ.

- ,“,τα προς: ήμερα: Γε). ' .ΙΒΑ (νἰ‹.1ι Μπα.) Ι ελθειν και

νωε.ω.ι.ια)τιι). (8)ιτ.Ρει.ΜΒ.)εττ. ! ιαολουθιν Δ.

Βιιι. Μοιπρὶι. σαι. | το τρια', ήμερα, - απαρνηααοθω εαυτον και αρατω] επα

1. 88. 69. θα'. 5ι·τ.Ρ:ιι.ιιιτρτ. Λτιπ. ι ρα” “ΜΜΜ Δ· @ταινιών Πλ

· - μοι] μου Ι.

-ι.-ατι'"τιιμ-τιων·''0'.-:·'

··πητατιι

85. γαρ εαν 13.ιιιι).ο.ι. Ι.88. ΚΜ. ι :γαρ

αν 9. Α1). το!. Οτἰρ.ἱ.282-.

- την ψυχην αυτου αωοιιι ΛΟΒΙ.. το.

(εαυτον ])*).~' την εαυτ. ψυχ. Β.Βιιυ.

(ἰπ οοΠ.) ως. ι.

- οι· 6' αν απολ. τ. ψυχ. αυτ.] οιπ. 1)..

|ι. ΖΕιιι.

ι`.. Οτίο. Η!. Ν. 6! μ.

- απολεαει ι`:° .Β.Βιιμ (:Β'ΔΓΤ/: Ι @αν

ετ. Λι.. τοΙ. Οτιο. ι. 2828. (οι. Μπα.

:ινι.25;

- την εαυτον ψυχην ενια. Β.ΒοΪι.(ΡΧ.

69. ΕτοιικΜευν. | :την ψυχ. αυτ.

ένα. ς.

Ι.ιιο. οι .ειιρτα). | αυτην 1)' αφτα. Γ.

- ιμου και] οιπ.Π.α.ο.ί.|ι.Ατιπ. ται. 0ι·ίο.

ι. ' οοπι..Μ88.νυΙε. οί! τα. (ιμου η Δ)_

- και του ευαγγελιου] οιπ. 88. '8. (οι.

Μπι. οι Ευα.)

- αωιιιι] ευρηιτιι 88. (οι. Μια.) Μρτιιοιπ.

οντος π. 0". οι. Μιας. το!. (οι. Ευα.)

] οιπ. ΑΙΜ-(πι νἱιΙ.)Ι)Ι.ΧΤ_βΔ. Ι. 88.

ΚΜ.. Μπι. Βιιττ.Ρει.8ι:ΗοΙ. Μοαιριι.

θα”. Λτιπ. .ι`Ειιι. Οτίο.ι.

88. ωφεληιτει Λ(Π)ΚΔ. Ι. το!. πως. ικα/ζ

#1. ε)°τ.Πι:ι. ()τια.ι.8888. ' ωφεληθη

αεται 88. (νἱιΙ. Μιιιι. ›ινι.86.) ¦ ωφελιι

Β. (οφελιι Κ). ο. 8)ιτ.Ρει. Ατιπ.

- τον ανθρωπου Λ(ὶ"'Ι). οτα.. ἰ.288ϋ. ]

"οιπ. τον €~ Β.εΚ8.τυνο. (ἰοιὶι. | αν

θρωπος αδικα 1. 88. 89. ΕΕ(ἔΗΜ.Γ.

μια!. Μπα. τινι. 26; Μπι. ἱιι. 25).

¦ ος ο' αν απολεαιι αυτην Η'.

Ι.ιιο. ιιι. 24.).

Ασια. 1. 88. (οι. Βίαια. οι

  

81. ιΙοοοτο οοο Η. | Ροή ιιιιιιιιι οι. ' 84. οιο.

ροιιι οι. · οοιιιοι τρωει: οι. | 85. “οι” απο οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ναι. ΒΤ.

τυυπουπι τοτυπι οι οαΜυιευτυοι

(ιιαἰαι υτυπιυα οικω? Μ Αυι οταυ

Δυο". “απο αοτυπιυιαιἱουατυρω

ουἱπυι ευο.? 8' “Μο @Η ω...

πιο αουϊυου. (υατἰι αι πιω "του

Μ ααοαι·υ.ιιουα Μα ΜΜΜ”. οι

ραααιιιτιαα. αι υιἰυε Ιιουυηἰα

αουϊυυιΙαιυτ αυυι. αυτο "Μι-ιι

ἰιι πιω” μετα ευι αυτο ΠΠε(ΣΙ)8

Μπακ.

.αΒαυ. ” | ` ι ·· ` · `
ΜΜΜ εαν `κερδρα1η τον Θυμου| ολου" και ζημιωθρ την

Ο! 4- 2

ΠοΗ3&Μψυχην αυτου ; 0 2τι γα °δοι ανθρωποι· ανταλ·

.Μ.τωο.88. ,ιζ λαγμα τηα ψυχῆα αὐτοῦ; °,8ιδα γαρ Μαι" επαι

. #- ` , ` | ο- Α |

Μ· Ν. 9' αχυνθ1η με και τουα ειιουι` λογουα ἐν η) γενεα ταυτ2)

" | ` ' Α ` . " Α ' |

η) μοιχαλιδι και αμαρτωλ‹ρ, και ο υιοι` του ανθρωπου

επαισχυνθήσεται αυτόν. ὅταν ἔλθΖη ἐν τῇ δόξ2) του

ττατ ἔκ αὐτοῦ ετα τῶν ά ε|λων τῶν α ίων.

ζ 1 ` .ν ι α κ ν 7 αν |Λ Ο Β 9

ΙΧ. ,Γ και ελε εν αυτοια, Α ν λε το υ ιν οτι εισιν

β Ο Φ || Ι 7 μ` |

.ο τ αν ›

τινεα °ωδε των ειττ κοτων οιτινεα ου ευιτωνται

ν ιν Α ν ` , 7Ι οι με ο

θανατου εωα αν ιδωσιν τ ν ασιλειαν του θεου ελ ··
9 |

λυθυιαν εν δυναμει. .
€"ΠΙ.Β. ΚΕ' 29°α ` 8 κα ο ι ιι τ τ ο -

."Μ"Μ7"_8. 37 ` και μετα ημεραα εξ παραλαμβανει ο Ιη

Α ` `Η". επανασ- σ·ουα τον Πετ ον και τον Ιακω ον καιΥ Ιωανν ν

5". ` Ι,- ` · | .υ ν τ Χ τ τ

"νι και αναφερει αυτουα εἱα οροα υψηλον κατ ιδιαν μο

νουα· και μετεμ.ορφώθη ἔμπροσθεν·παὐτῶν,
και τα

0 | .ο 'θ

ιιιατια αυτου *εγένοντο|| στίλβοντα, λευκα. λίαν 2 οια

29 Πι Η Ε: ιΠααυιιι ΗΜ. Αφοι]

ιΙἱαο πρωι ηυἰυ. ιιυυτ. ηυἱιΙουι ιὶα

Μα ιιιιυιιιυυιι «μυ που ι;υοιυΙ›υυι

υποτιαπι ι!ουαα νἱυαιιυι. τααυυιιι

ι1ι:ἰ ναυἰαυα Πι νιτιυια.

' Η' "πω Πι. μπι ιΙἰαε και Μ!

ιιυπυι Ιαευε Ραιτυιυ αι Ιιιαουυπι

αι Ιο!υιυυαυι. οι ι!υαικ Νοε. ἰυ

υ·ιουιαυι ακαα!ευυι εαοι·ουιυ εο

'08. αι ι.τιιυευαυι·υιυι αει αοτιιυι

ἱρεἱε: ' [η αι ναειιιυαοιιι οι”

(πατα αυτι: ηιΙαπιΙαυιιυ αουιΙΜα

"Ποιο νου". ΜΧ, ιιυιιΙἰυ (Μο

 

88. εαν πρώτη Α(Ο)1).ται. (-αει Γ). Σα".

το!. Οτία.ἰ. | κερδησας Ι* (Μ. Ιυυα.ὶΧ.

25). | κερδηααι Β.

- τον κοομο·ν όλον ΔΒΔ). το!. νυιε.

Οτία.ἱ. ¦ ειπα κτριῖησ··υ Ο. 88. εγτ.Ρει.

(τω.Μοι:τ.) | ὁλον τον ιιοαμον Ια. α.(ι.ι:.

[αλ. (Ραπ. Μια. (οι). ΒουιΙι ιν. 40) αι!

ΜΜΕ. :νἱ.26. ταεριαατα νἰιὶαιιυ· υου ου

απο παπι).

- και ζημιών Αθ1). τα!. (-θιι Χ). Βου.

κι. οτί!). ἰ. ¦ και ζημιωθηναι ΒΕ.

87. τι γαρ ΒΒΔ. Μαπη›Ιι. Απο. Οι·ἰο.ἰ·

28%. ' :η τι €. ΔΟΙ)'. το!. Μια.. @τι

Ροι.8ιΗαΙ. Οοιιι. ΑΜΒ. (νιιι.1υ.ιιι.ω.

26). ' η τι γαρ Με».

·- θα Β.Β'ιζυ.Μα. (δω Β.Βαν.Ι.).) :δωσει

ε. ΔΟ1).ιιιΙ. Με. Οτἰι|.ἱ. (νιιι.Μιιιι.

ατὶ.26). ¦ στα. αυιυ του. ανθρωπος Δ.

Παω. ό Β.Βιι_ν.

- αυτου Α1). τα!. Οτίυ.ἰ. Ι ἱαντιιυ 13.'

αυτοι Ο.

88. γαρ εαν Βο1.ΧΑΕΠυντ. (α).| :γαρ

αν Θ. 1.τ. 88.τ.ταΙ. θα». 595. (νἰιἱ. Ευα.

ἱ1ι..26). ' γαρ Α. νυΙ8.1: ' δ' αν 1).

(ο.α.|ι).

- ισταιαχυνθρ με] "τωχυνθηοιται εμε

Β. ¦ Οουιτυ, @οττι. 585. "με] μεν Α..

- αμαρτιιιλη Δ.

- των αγιων] απο. 1. γυ!ι;.ΜΒ. | αυτουΈ. Ενω'. 6'|επι.695. (νἱιΙ.Μυ.ιι. Μι. ,

27).ι. .να των Με α.Β.(υινω.) .πιω Μα Α

ουἰιἰυπι Οι: Μα ειιιυτ.Πιυε α. Μα ηυἱιὶιυυ

αιι αἰε ουἰ ΜΜΜ” Η'. ' :των Με 9.

ΔΟΝ. ται νυΙα. _|ξ 8γτ.Ηα!. Οοιυ.

Απο. (για Μπιτ.. :να 28; Ευα. ἰκ.27).'

Με ρω: ἑιττ. (1). Βγτ.Ρετ.5 Μαυηυι.

Οτι). ἱν. 868.. (ὁ δε 1). ' οια. 8.5.3. οι.

Ι. ἱατηκοτων] ἱατιιιτιιιν 88. (νία. ΜΜΟ..

αι1”.υα.) ' απατα, Οι·ἰι).ἰν. 'ΜΗ. μετ.

εμου Ι). ανω). | Οουιτυ.. τα!. νυΙι;.

αω|ι. Οτίο.

- οιτινις] οι 88. (νἰιἱ.Ευα.) ' (Μουτ,

οτι!). ἱν.

- γευαωνται] -σονται ΒΧ. 69. 124112.

για. Οτἰι).ἰϋ. 55%.) Οουιτιι, ΑΒΟΙ). τα!.

Οτία. Η. 888'.

- αν] ΦΠΑ. Ε.

2. μετα Βο(υι νἱι|.)Ι)Ι.Δ. | :μια €. ΑΧ

Ο(εἱα). τα!. (νἰιΙ. Μυιι. :ινιἱ. Ι).

- τταραλαμ. ὁ ἰηαους] ι) Ι. τταρα.λ. Δ.

- τον Ιαα.] οιυ. τον ΣΔΙ". Οι. (ΒΑΘ/Ψι

- Ιιναν.] *μαπα τον 9. 01)Ι..ῖ. 1.88.

Η. και οπο. Αυ.υιο.ωπουυενι·.

- αναφερει] αγαγιι 1). Ευα.. | Οουιτιι..

ΕΞ. (ἱυεατυἱι Ρ). "··"'7" Μ

- μονους] εοΙυ: νυΙΕ. α!92.Ι. ι Οουιτυ.

(να). “ ει›Ιυε αυτο εοΙι5" ι. | (ουι. 8γτ.

15Ε τωυ. Ατυι. ΣΕΦ. υι νιι!. α Μυιι..

Χνἰἱ. Ι). Μ.°μφω.ω

-- μιτεμορφωθη] τατεμορ. Π.Α"ΡΓυατυ.

εν τιμ προαιυχισθαι αυτους αι ααα. ὁ

Ιηαους ο!). ' κατὰ τὸν Μάρκον....τὁ

καὶ ἐν τῷ προιτεύχισθαι αυτον μετεμορφ.

οτι). ιιι. σου.. μια μια. εκ. ευ ›.

8. εγινοντο Λι)Ι..Χ. Η. 88. 69. (.Πζ)Π`

(γινονται οιι9.ιιι5εο·.) ' :εγενετο ς.

Μου. το!. (να Μαπ.:αυ.2).+51 έ

  

8. στιλβοντα] οττι. 1. να!. Μιιιι. οι. Ι.υα.

ἱκ.29. ' και στιλ. μυ." λιυκα Οι·ἰυ.ἰΠ.;

αει.) αουιτυ “ή Οτι!. Ιιιι. (απο. λευκα

θα).

-- λιαν] οια. Δ. 6.921. Παιδι. ΑΜ» Οτἰυ.

ἰἰἰ. (νὶιΙ. Μπα. αι Ι.υα.)5..] Οπα”, τα!.

νυΙΒ.·α.(α)|#9'.ἰ.Α. " (πιώ). οι;; χιιιιν

€. Α1)οι·.Χ. 88. τα!. νυΙι;. ανα)!

ρω· 8γττ.Ι.3.8ι.ΗαΙ. Μουιρυ.)νδι:8αυυ.

(ἄστυ. (τω. Λυοα.ἰ. Η). «και χιιιιν Κ.

(ι·ἰιΙ.Μιιιι.:ανἱϋ.8). ι απο. ΒΟΙ.Δ. Ι.

ιι.|ι. Μουιρυ.Μ8. ΤΙια!›. Λτιυ. Σια.)

0ι·ἰ9. ἱἰἱ. 560.. “Μπα ώς τὸ φῶς (νἰά.

Μιιιι.κι·ἱι.2) ιιιυουυπι κατα Μαρκ".

κι! στα). |ιιι. Μ Μαιο: “ εἱαυτ ουκ."

-- οια γναφενα....λινιαναι ΛΒ(Π.. τα!.

νυ|Β. σάπια". 8γτ.ΗαΙ. Μαπιρ!ι.

(Τ|ιαυ.) Ποι!ι. (ΑΜ.) ΣΕΦ. Οι·ἰ9.ἰΗ.

Φώτα). ' ..ιι αν δυναται τις λιυκαναι

"τι της γης Η. θα). Βγι°.).*". ¦ οτυ.Χ.

ακου!. Μυιι. οι Ευα.)

- ουτως ΒΟ1..Δ. 88. 09. Μαπιρυ.

Τ!ιαὶι. Ατυι.(υι Μ.) ΕΦ. Οι·ἰυ.ἰἰἱ. ι

.οττι. €. ΛΙ)(ευρτυ). τα!. (Ευα.) 8γτ.

Ρει.(ευρι·ιι). (Ναι.

4. και Ρ] ουι.Ι.ιδον 69. (νω.Μυ".ΧνΗ.8;

Ευα. Μ. 80).

- ωφθη] -θησαν ΕΜ.

··- Μαν” Β.Βι!μ.Βι:|ι.. 88. κ. νυΙ;;.(ζ'Ι.

(Ευα.) Μαπηιυ. 'Ηιαο. Μιιινιτιι Ι).Δ.|

1Μιιιαει ετ. ΛΒ.Βι:|ι."Ι.Χ. Ι. 69. Ν.

 

86. ποιο” .υοοίυαιυα Η. ' 87. αοιουιυι.οιι

ουιο Η. ¦ 88. "τω απευ οι.

1. ιοιυο Δω. ' 2. οι. αυυυιαιι οι.
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ΙΧ.11. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

.σετι'.ι-·α;·αικτττη··ιττι·τ-1:-το'αιοκτΠοΗΕΜΜΜ

  

του. α. ι.. ο. Α.

8τττ. Ρ. Ε.

1οιιηιιι.['Πιοιι ι

0οιιι.Δ.τιιι. Βια.

7. αβατο μου)

ο ?ιιι. πιτ.

Μιιιι. 8: η.

Ϊ; τ: τ τ.

ιι. :μια

Ί που.

9. καταβαιν. οι

-- ἔκ του 6ρ.

- διηγ. .1 ιῖιἰον

"Μ

το

Ή

9'

` τ ` α τι τ | Ο αν || τι

γναιρευτ επι τηο γησ ου δυναται ουτωτ λευκαναι.
4. Π στο ο κι οι

και ωΦθη αυτσιτ .Ηλία συν °νΙωυση||, και ήσαν

συλλαλοῦντετ τῷ Ίηιτοῦ. 5 και άττοκριθεῖτ 6 Πέτρο;
κ το Α ο ο η "

λΐεγει τοι Ίηιτου, (Ραββί, καλόν |ερ·τιν ηματ ιὁδε

ο ” ` Ι

ειναι, και ·ιτοιησιομεν ιτρειιι σκηναι· , σοι μιαν και

"|ΧΜιιιυιτηΙ μίαν και (Ηλία μίαν. 6οι) γαρ ῇ|δει τί

; 8 το ;›| κι ι ι α 7 κ ι κ

αιτοκριθη · εκφοβοι γαρ εγευοντο . και εγενετο

ν ι τ τ ” ` ο· ι ι ·

νειρελη εττιιτκιαζουσα αυτοιι·, και ηλθεν φωνη εκ τηι`

κ 6 ι ο κνειρελη96,, ι'Ουτοι ἐστιν ο υιό;` μου ο αγαπητά”

: τ | ι ··ι|| Η ` ι | | ι

ακουετε αυτου . και εξαντιυα περιβλεψαμενοι ουκ·

| ιδτ 5' ι ` ι τ στι ι 9

ετι ου ενα ειδον, αλλα τον Ιηιτουν μονον μεθ

9 ο 9 .τι τ Α

εαυτων. ξκαι καταβαινόντων"αὐτων απο του όρου;

διεο·τείλατο αὐτά; ινα μηδενι 2οι εἶδον διηγήσωνται||,
λ ο ο Α κι Α

ει μη ὅταν ο υιοι· του ανθρώπου εκ νεκρων αναστη.
10 Χ οκαι τον λόγον εκράτησαν τρικ εαυτούι·, συνέβη·

·- τ τ Κ τ Α ' στο

τουντετ τι εστιυ το εκ νεκρων αναο·τηναι. 11καὶ

ειιρστ ισττ:ιττι τιστι ιισισιιι σιιτιι1ἰιΙιι

τιισστσ. 9 Η] Κι ιιρρατιιιι ΗΜ

Ησιιιιιι σιιττι Μοεσ. σι στιιτιι Ιο

ιιιιστιισε σιιττι Ισειι. ' [81 Κι τσ

5Ρ0τιάστιε Ματσε ιιιι Ισια. Μια.

ιιστιιιττι στα τιισ τισιι σιιιισ. οι οι

σιιιττιιιε πιο. ιιιιισττιιισιιιιι. ιιυι

ιιτιιιιιι οι Μουτ ιιτιιιιτι οι. και”

ιιιιιιττι. 5ΜΚστι στιἰττι ιστορια

αυτο Διαιτα: εισαι στιιττι ιιτιιστο

σκισττιιι. ι· [η Ει τοσοι σοι αιι

Ι›σε σιιιιττιιιτιι.ιιιι σου. οι ιιστιιι νοκ

ιΙσ τιιιι›σ ιιισσιιι, κι.: σοι θα”

πισω: σιιτιιιιιιτιιιιο. οιιιιιισ Μοτο.

7 0] .Κι ιιιιιιττι σιτσιιττιορισισιιισιι

τιστιιιτισττι ιιιτηιιιιιε ι·ιιιστιιιιι πιει

“απο ιιιτιιιιτιι εσοιιιτι. ' [9] Κι

ιισεσστιιισιιιιιιιιε ΠΙΝ. ιισ ττιστιισ.

τιτιισσσριι Με τισ σιιἰ ιιιιιισ νωτι

ει:τιι τιιιττοτστιι. πιει σιντι ιιιιιιο

ιιοττιἱτιἰε ο. ττιστιιιιε τσιιιιττσκστὶι.

” Η” αν” Κι τστοιιτιι σοτιιιτιιι

στιιτιι ορια! ισ. σοτιιιιιιτστιισο

φοιτ σε`σι. (3ιιττι τι ττιστιιιιτι τσ

ιιιιττσκστττ.. '°ω]ωιωΕι ιτι

 

το!. Δια. ι. Ποιο. Ποιοι, ΟΠΙΠ'. ¦ ιιτιισ

Ήλιος το 'Νιου. ο. .932.

4. ηοαν ιτυλλαλουυτα; ΑΙΚ). το!.

το!. ' συνιλαλουυ οι». Ι. α. (τω. Πιο.

ιιι.89). | (αυλλαλουυ κι.

5. αποκρ.] στο. α.|ι. 8)·τ.Ριτι. '. ι'. Ξ...

·- ό Πετρ.] στο. ο -

- λιγα ΛΒ.ιο. το!. νυΙα. (σ),|'.ῇἱ|ι. το!.

¦ ιλιγιυ Ι. 69. | ιιιτευ 1). α.((ι). βια..

1,". (ντα. Μπιτ.. αντι. 4. Δυο. ιιι. 88).

- ραββι] μου.. ΛΒ7]ἱΟΙ)ΚΕΠ. Τοσο.

' οοιιιτιι. Μ. 1. 88. 69. ΓιοΚΜΕ.τΠ

να. Δίστομο.

- και ιτοιηοιιιιιιυ ΔΙΚΗ-ΚΔ. Ι. 88. το!.

γατα. 8υττ.12.8:.ΠσΙ. Μσττιρτι.8στιιι·.

Απο. ΣΕΦ. 'στο. και 1). 69. |ι. Μσττηιιι.)ν.

(Τοσο.) | και ποιηαομιν ν. (00τ.ιι.)

|6ιλιις τουτου 1). 6.1).Βιιτιι. ¦ θελα;

ιτοιηοιομιν 69. " οι του Γιισιιιιιιιιι" ιι.ι.·.

(τιποτα. “στ."_/: οττι.“εἰ”#:δα!ι.) οι.

Μιιιι.:ιιτϋ.4. μου. ..τα 0. οι” στο.

Μαι.)

- τρια; οκηυας και 88. ντου. α.ο.ο.

@ιιι. δ)ιτ.Βοι. @ιιι. ' $ο·κηνιις τρεις

9. ΔΙ)Κ. Ι. το!. 1. αφτου. ΟοιΙι. Ατιιι.

(ντα. Και. ιιι. 88 σι Β ἰτι Μαι.)

- Νιου” .Β.Βοἰι. 88. Κ 77. νιι!8.6'Ι.

(ΕΝΕ.) ¦ Μιιιυιτει .Β.|ΠΪη.1)Δ. Ι. 69. Μ.| ¦ ιν η; ηυιἶοκηοα Δ. (οι. Μαιο.)

“Διαιτα τα. ΔΟ οι νται.. το!. τα". Εισαι.

] Μαιου ΠΕΙ'.

6. αιτοκριθυ 180.18.» 1. 88 (αιτοκριθιϊ)

ιιιτικρέθη στη. ιιι. 5606. ! - ουδινα ιιιῖου] ιιῖον ουδευα Δ. (σαι.

. _ ι - .: ρ ι . . 9. ιιστι τ›σισσι ευρω· ισττιιττι ιι. ι 8. Μου” οι.
Παω °·"="ι β) ΓΔ " ΔΕΗ ) "` Ε τω ' 4. "σε στο ιι. ' ο. στ:.ιτιι ιιιιιστιι Δια. ' τι. τισ σοι

&. Μσιιιτι!ι.

5696. ¦ λαληοιι ΑΗΚ. οσωω. ΕΓΟ”

κ1ιτευττ. $ϊττ.ΡΞι.8:Πσι. | Σλαληου

:. Ο'. ¦ Ισιιιιστοιιιτ α.σ# στα. ιιισστσι

ντου. (τώ 'Πωσ. Λ·ἱι!ι.

6. αφοβα γαρ ιγενυντο τιοι›Ι..ι. 88.

'Ηιστι.(ι.ιι ναι.) ' @μιαν γαρ ικιροβοι ε-.

ΔΧ.τσι. 8ι·ττ.Γει.8ιΠσ!. (τμιριιβιιι ΚΟ).

' στιιτιι σιιιττι (ιιιιισιτι Δια.) ιιιτιστσ σκ

Γ· ισττιιι του. 1! ιιιτιστο στιιιιι 'κτιστ

τἱιἱ ιιιιτιι α. (το. σοι! "στιιτιι" τι). ιιιιι.

στι. σιιισττιιἱ στιιτιι ι:.ἰ. ¦ `

7. και Ρ] ...τα ιδου 69.

- αυτοις] αυτους 69. ΙΡΟ. (για. Μαι.

κατι” Ι.ι.ισ.ικ.84). λίστου Η

- ηλθιν φωτα) ΑΗΚ. 88. το!. ντου. α.ο.

Ϊ.ιιιι.

5..(φω. ηλθ. 69). | φωνη ιιιτιιιιτιι 1. κ. @τα

|Ρει.Μ88. Μισο νοκ σ. ' εγι·νιτο φωνη Β

ΠΣΔ. 8τττ.(Ρει.ἱττιρ.)8ιΗσΙ.τιιτ.τ. Μστιιτιιι.

Απο. μια. Κιτσ. ιιι.85).

- υεφελης] τσάι!. λιγουιτα €. Δ1)ΪΜ.

88. 69. του. α.ο.σω!.ο'. 8υττ.Ρει.&

ται· Τοσο. Δτττι.2σιι. ΣΕΦ. (τισ. Μιιιι.

στ. Κιτσ.) λεγων Δ. | στα. ΒΟΧΕΕσττΚ ΠΚ).

- ακουττι αυτου Μουνί!. 88. ΗΜ. α.

ι.·,πο'.Ι.Ιι. Μσιιτριι. Φτου. στα!. Ντιπ.) ι

Σαυτου ακουιτι τ. ΑΧ. τσι. θα: διτττ.

13ι!..8ιΠσΙ. Ποιο. (ιιἰιΙ.Μιιιι.τοο.σι Κιτσ.)

8. εξα·ιτινα ΑΜΣ.. το!. ι:_/.#.|ι. 5)·ττ.ΙἘι.

διΗσΙ. Μσττηιαμ 'Νιου. σουτ. Ατττι.

.Βια ι "ο... 1),`69. να.. α.ο'·=· (στο. ο).

- αλλα ΑΟΙ.Χ.ι. ι. σο. το. που. Ατ-ιτι.| απατα οι.

 

.. μη οποιοι. τω. Μσττηιιι. οσοι.

«Και. (τω. Μιιιι. και. 8). [$_γττ.ιιτισσ.]

8. μουον] στα Γ.

- μι.θ' ὶαυτιιιν Μπιτ.. το!. νιιιυ. 6._ο'·'·

Μσττιτιιι. (ὶσιτι. Δτιιι. Λου. ι μια ιιιῖον

88. ι:$ (Τ|ιστι.) ' ιιιτα ἱαυτων τι.. ροει

αδου 1.). ' σττι. α,ῇ'Σ!.|ι. 828."

Δ ' 9. καικαταβαινουτωνΒου1.Δλ88.(Βαιι.)

. ή 1 Μ ,. ` Β)·τ.Ι:οι. Μσττιμιι. Δια.. στο. Μιιιι. και.

ι: 9). | Σκαταβαιν. οι ε. ΑΚ. 1. 69. τσΙ._/ἱ

Βγτ.Ησ!. Οοιτι. Αττιι. (μιταβαιν. 8).

- απο ΑΟΙ.Χ.Δ. τ.. 69. | αι Β!). 88.

(ντα. Μιιιι.) “ιΙσ" Ι.ιιιι.

[(17”Η'. 8ι·τ.ΗσΙ.ιιιι. πιο. (Ξσιτι. 21:86. - διαττειλατο ΑΙΜ!). το!. ' διεατιλλιτ0

Ο. Ι. ' τταρηγγαλιυ Δ.

- ινα] σοι. Δ.

- α αιῖσυ διηγηο·ιιιυται Βοιτητ..ι. Ι.

απο. ιτ.ο .ιι-ιιι.. (αιδοοαυ Ι)).'α ιιιῖου

ιξηγηαιιιυται 69. '

αδου 9. Α(Χ). 88. το!. ι·.ιΜ 8)·ττ.

Ρέι.διΠσΙ. το!. ιιι να!. (διηγηαουται Χ

:διηγηοιιιυται .ι

Μονο. ι.. Μσττιριι. σου.. Ατττι.Μ$8.α ασ. και η σττι. σο.

- ικρατηοαυ] Μι. οι μαθηται 69.

- τι ιιττιυ] Ιιτιισιτι. το Η.

- το εκ υαιρων αναιττηνιτι ΛΒ.τοΕΚ. 88.

τσι. Μσιτιρ|ι. (.ῖισιιι. Διοτι. Δια. σου!

“κι τι ιιιοττ.ιιιι τσειιττσκστἱι Μοτο). 'στο.

το αι υικροιν Δ. (στο. Ντ. $|. 8)·τ.Ριι.

Μ85.) [ στον αι νεκρι.ιν ανιιιττυ 1). 1.

69. ντου. ιι.!ι.σώἰ.ί. Βγττ.(Ρει.)διΠσΙ.

ι." Α. .σωμα Για. τ··λ

. Η' !

(. `~ ` .Μα-τ ..-Μ; [6

. · · οι
-ἑ· ν· ρ Δ ο Κ* ι...- Η

6

τι”. ἴ





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΙΧ. 12.

.ιι . .ΤἔΒΔΠΠ επηρώτων αυτον λέγοντεο, "Οτι λέγουσιν οι γραμμα

απο). τά: ὅτι (Ηλίαν δει` ἐλθεῖν πρῶτον; 12ο δε 3ἔςιδη||
Ηοωευντ. ε ‹ - .
Η. άποψως εμ αυ;τοιο, Ηλίας^[μει:] έλθει» πρωτου ° οἰποκαθιστάνει||

?Γεν παντα· και ποιο γεγραπται επ). τον υιον τοῦ ανθρώ

που, ?.'να πολλα πάθρ και *ἐξουδενηθῇ||. 18 αλλά

λέγω ὑμῖν ὅτι και (Ηλίας ἐλήλυθεν και εποίησαν
ο εν εν δ οτ || ` , ο Ο Δ |

__ αντιο οσα ηθελον , καθως ·νεγραπται επ αυτον.
ο"ΜΜΕ.17:1.4-Μ.9 1.ί°Κ ` : ελθ| κ οι ω κ 6 αδ ιι

'ΜΧ @Όπρα ν αι ` ε αντε? προς: ο: μ ?πιο ει αν

έέ1' θ'°"'····“ω οχλον πολυν περι αυτο” και ·νραμματειο συνζητουν·

ται· :προς αυτούς”. 15 και τεύθυι·|| τα ὁ ὅχλοι·

ηδοντες αυτον ἐξεθαμβήθησαν||, και. προστρέχοντεο

.σπα οντο αυτόν. “' και. έ ώ σεν ξοιὺτούι·|| Τί
,

_ | 17 κ τ › ιθ τι . ε τη!

απεκρι ηΒ' συνζητεῖτε προς αὐτουτ; και αυτω
@· ο η ν ο | Μ ` τ | Ι.

ειι` εκ του οχλου , Διδασκαλε, ηνεγκα τον υιον μου
προς σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 18 ` 4' Η #

Κέ

και οπου θεαν

αυτον καταλάβω ρήσσει αυτόν· και οἱιρρίζει, και.

ΕοττοαοΒιιΜ απο ιΠοεοται, απο

εταο Διαιτα |.Ίιιιτἱεοοἱ οι που”

ποιο Πο!ἱιιπι ομοτιοιιι. γιαυτο

ραπτικη? " "η @οι τοεροποοπο

οιι πιο. ΣΙΩΠΗ! απο "Μετα ρα

πιο τοειἰειιοι οπιιιυ.ι: οι αιω

πιοαο εοτἰρευπι εεε ιο ΜΜΜ Μο

ι;οἰοἰιι οι πιιι!ιο. Ματια” οι αου

ιοπιιιοιιιτ? '' Η;" Με ι1ιοο νοοιο

‹μιἰο. οι: ΗοΠιιο που, οι. ίοςοτυπι

Με φιιιοοοπιαιιο νοΙιιοτιιιπ. εἰ

ι:ιιι. οι:τιρτυπι αει οι: οο.

“ο” ('°ι'°·)Πτ. τουἱεπειιι! ι!ἱοοἱ

ριιΙοοοιιοενυΠιιιιτυο.ιΜοοεοπ.ιο

@το οοο οι που” οοποαἰτοπιοο

ΜΜΜ”. "υ"Ειοοοίοουπιοιυ

Με ρορυΙιιε πιο... αυτο πυρο

Πιοιιιο ο". οκρανοτυιιι, οι Μουτ

τοοιοει ειι!ιιιοοιιιιι απο. Η Η" Ετ

ωωτωεω·π οι”. @πιο ἱιιιοτ Με

οοιιοιιιτυ.ιε ? Μ Ν'' αν” Ει το

5ροπι|οιιιι "απο οι: "προ ι|ἰκἱι.

1)Ιιιαἰειοτ. ιιιιιιΠ Μαιο :Μοτο πια

το ΜΜΜ" ορὶτὶιιιαι πιιιιιιπι,

" "η φα οΜοοπιηιιο ειπα αι!

ρτοιιοοιιοτὶι ΜΜΜ ωτα. οι ερυ

 

' Π.και1°]0αι. ι. οιι. Μου. α.Ιι.Ι. Μοαιριι.

Απο. απο. (τω. Μπιτ. και. Η). ' Οοο

ττο, ΔΙΚΗ). το!. νιιΙα. ο.ο!_πρ'. @τα

Ρει.8ιΙ·ΙοΙ. (Μια.

- εληλυθεν] -θει Δ. | ηδη ηλθεν Ο. Ι.

_|ῖἰ. (νία. Μπα.) ' (ΜΜΜ, το!. νους. α.

υ.ο.ἰι. το!.

- εποιησαν] -οαντο 69.

- αυτερ οσα ηθελ.] οπι. Χ. Μπιουτ. εν

ΕΚ. Βυττ.Ρει..διΠοι.ιπα. (νἱιΙ. Μπιτ.)

- ηθελον 1ιο·(“ωοι.)υστ.Ι.. ι 1-λησαν

π. ΛΟΛ. νους. α.ο.ο.ιἰ.|#ρι. ο”.

Η. επηριοτιον Βδ'01)Ιο. το!. νιιι8. ο.ι:.|.|ι.

8τττ.Ρει.8ι:Ηε:Ι. ' -τησαν Λ. Ι. 88. 89.

ως'. (νία. ΜΜΕ. :ινἱἰ. ΙΟ).

- οτι1°Μ88. φοτο ι. 8)·τ.ΗοΙ. Μαιου”.

δουν. Ι πως ουν 69. οιιἱιὶ παο νιιΙς.

α./.ρ'. σου! Μαριε ο. απο. Μπιτ.. :ενὶἱ.

10). ¦ :μια Μάτι. Οοιιι. ' αυἱιΙ αει Με:

φαιά Απο. | οτα. Μοπιριι.)ν. ΖΗΝ.

- λεγουσιν] Με!. γραμματεις 1). οι. (για.

Μπιτ.) Μάι!. οι φαριοαιοι και Ι.. νου;

ο.ς'.'Οοπιτο.. ΛΒΟΙ). το!. α.ο./._βί.|ι. τν.

- οτι 2°] οπι. 130. Ι. ἰι#ί.|ι. | (ΜΜΜ,

το!. νου. ι·.άως'. (Η. ιι). Ριπ.8ιΗοΙ. (τω. Μπα.) (η.

-- ελθειν πρωτου] πριιιτον ελθειν τ!). α_ - επ' αυτον] περι αυτου ου. ' εν αυτιρ

ὁ.ο)ῖρ".ἰ.|ι. ' Οοοετο. το!. νιιΙα. Η». Ι'.

12. εφη Μπι. 8)ιτ.Ρει. Μοπηι!ι. ' :απο- Η. ελθοντις...ειῦον ΒΕ.Δ. Ιι. Απο. (ειδαν

κριθεις ειπεν Ξ. Αί)Χ.Ι. κατοικια;) και. ειδον ΕΔ). | :ελθων...ειοεν €.

α.(ο.ος|)πἰ.(ἰι). 8]ιτ.Ηι:Ι. (308.11. Απο. Α(.Π)(Π). το!. (Ευα.) ε)·ττ.Ρει.&Πο!.

Σερ. (τω. Μοιε.:ενιι.11). Νικο”. (;οι!ι. του.

- αυτοις] Μιά. ει 1). - μαθητας] πιω. αυτου 69.

-- μεν] οπι. ΒΕ. Ι. νους. Μάρω.. - πολυν] στο. 1. Απο. Ι "πιο ..νων-Μ.

8ττι·.Ρει..(&ΗοΙ.οια.) Απο. .ΖΕιΙ1. (οι ·- περι] προς Ι). ιι.υ.ι.·1|ζι'.|ι. ' Ποια”,

Παω”. α.) | (Μουρ, ΔΒεΟΧ. το!. 8". νους.

Παλαι. ΜεπιρΙι. (Μια. (ι·ἰιΙ.Μαιι.) ·- γραμματεις] ρτιιοιπ. τους :011. 69.

- πρωτου] πρωτος Ι)(:τ.Δ(;'τ. Απο. | Ποοι.το.. ΔΙΝΕΙ.. το!.

- αποκαθιοτανει ΑΒΕΔ. Ι. 88. α. σουτ - προς αυτους ΒΟΙΠ.Δ. Ι. Μια. Οοιιι.'

ι αποκαταοτανει 1)(?τ. ¦ Φαποκαθιοτο προς εαυτους ο. | :αυτοις εε. ΔΙ)Χ. οι". Ι.

Ιυο·ουν 1). «Μίρα. ἰι.ι·#) | ζώων

αυτον εξεθαμβηθη 9. ΑΧ. το!. να!.

_|ἱρω·|ι. 8ττ.ΠοΙ.ικε. ¦ ιδων....εΞεθαμ

βηθησαν Μ'. ί. Μοπηιιι.)ν.

Η. προοτρεχοντες ΒιιΠΙ.ΧΔ. το!. Μουτ

τι:Μοο νως.)29····ι. τν. Ι προτρεχοντες

Λο. ' προο·χεροντες οιι: Η. Βιιιιι|οπεοε

σ.ιί@ἰ.Α. οιιιΙοοιοε ο. (ο. α).

Η. αυτους Η] ΒΙΝΑ. Ι. νους. (ια/.Β

ρωτά. λυκειου. Απο. «Βια. ' :τους

γραμματιις :7. Ας). το!. α. 8)·ττ.Ρει..&

ΗΜ. θα”. (Η. Η).

- προς αυτους Β.:(ΣΙ.ΧΔ. το!. εχττ.1'ει.

Μια. Πισω. ΛΗ". Λου. ' προς εαυ

τους Α. 88. ΠΝΓ. (? Μοπηιιι.) ' εν

υμιν 1). Σεπτ. (Μπα Η. |ι).

Η. απεκριθη ΠΑΠΑ. 83. α.(ι.ι:.ι.κ. Μοτοριι.

¦ταποκριθεις ετ. ΛΟ.τοΙ. να!! @το

Ριιι.δι|.:ιοι. 000.”. Απο. (Λ·:ιιι.) Οι. Η]

(ΜΜΜ οι Η Μιάου: `μου” οοο: οχλου).

- αυτοι Β(.ἶΙ)ΕΔ. :18. .ι.ι..ι.ι.ι. Μοιιη›Ιι.

ακα)! μια ειπεν Η. Ι.ιμοει ειπεν πιω.

αυτοις 69. Ι 'στο. 'Ξ. ΛΧ.τοΙ. νους. 1.

8)·ττ.Ρει.8:ΗοΙ. 0001. Απο.

- εις] ροετ εκ του οχλου Ι. Η.

18. εαν ΑΒΑΚ. ¦ Σαν 9. ΟΠΠ. 88. το”

€. Χ. το!. | αποκαταστηοει 0. (Σεπτ.) το!. - αυτον Η] 0111. Δ.

Μοιοριι. Απο. Λέω. (για. Μαι.) ' οι !5. ευθυς Βάι-Σ. 1. 69.' 1ευθεως 9. Α - οικου] ρααοει 1)(δ'τ. ιιρρΙοοεοε εἰ.

τυχαιο;;; 8]·ττ_Ρα_&ΗςΙ_ 1)ΙΙΧ. 83. το!. (οπι. αυτον 2.' Ι). Α).

_. "Η πως ΒιοΒ.ΕΧ. Ι. 88. τοΙ. τι: | - ο οχλος] οπι. ο 1). - και τρώει] οπι. Χ.

καθως ΑΔΧΜ. δ)·τ.ΗοΙ.πιε. (αιιου1οιΙο - ιιΐοντες αυτον εξεθαμβηθηοαν ΒΟ(1)) - οδοντας] μου. αυτου εἴ. Λ(:'ΠΧ.

ΠΙΑ. 1.88. 69. α.(ο.ι.·.π).ἰ. 8τττ.Ρει.8ι

- εξουδενηθυ ΒΠ(Ι..Ι.-θεν-) ι $εξουδεν- ' Πάπια. Μοωρο.Βοοιν. θοιιι. Απο.

ιοθρ €. ΛΟΧ. το!. | εξουθενωθυ 69. ΕΦ. (εθαμβησαν 1)). (αυτον] τον

ἱςἰιοι· Απο.)

ιι. "και" οι. .

ρ:ινοτυυι οι. ' 18. απο" Ποια: ιι.

τοΙ. ἰιώ διττ.Ροι.8ιΠο!. Μαιου”. Ποιο.
 

Η. :Μαιο “απο οι. ' οι. οι·
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ΙΧ. 25. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

νιι18- α. !ι. ο. ο.

@το Ρ. Ε.

Και”.

Μ. Απο. Ει.1ι.

Η. εἱπον

20. αυνεαπάραξιν

21. ιι: ου τουτο

τρίζει τουο οδονται· *, καὶ ξηραίνεται· καὶ 2εἶποι|| τοϋ

μαθηταιο σου ῖνα αυτο έκβάλωσιν, καὶ ουκ ἴσχυσαν.

19 ‹ δι ο θ κ 3 ο Α ν τ 9 ` .ν

ο ε αποκρι ειο αυτοιο λεγει, Ω γενεα απιστο9,

Ρ' | ` λ

εαπ· ποτε προο ὑμαι· ἔσομαι; ἔωο πότε ἀνέξομαι

ο Α | , κ ι 2 ο

υμιον; Φερετε αυτον προι` με. 0 καὶ ι7νεγκαν αυτον
` ο Ι ο σε

προο αυτον· καὶ ἱδιὶιν αυτον °το πνευμα εύθυο||
ο Ι ι Ι .- σο

εο·παραξεν αυτον, καὶ πεσει» ἐπὶ τι” γηο εκυλίετο
ο | 21 ` ο | ` ν ι ..κ Ι

αΦριζων. και επηρωτησεν τον πατερα αυτου, Πο
τ Α ο ο 9

σοι· χρονοο ἐστὶν έκ τουτο γεγονεν αυτοι ; ο δὲ ειπεν,

οπο οι οποιοι @ποιοι οι ατο

οιοι: οι Μιά Μοοιρο!ιο ...ο οι.

οιοοι·οπι Μοπι. οι ποπ ροιοοι·οπι.

Η Η” @οἱ τοοροπιΙοοε οι; απο.

0 εὲοποι·ιι.ιὶο ἱποι·οιιοΙο. ιιοιιοιιιιο

πρωι νικ οπο? ιμι.ιοι'ΙΙἰο νοο

οποιο? ποιοι” Μοοι ιιιΙ πιο.

'9 “οι Εκ ιιιιιοιοτοπτ οοοι. Β:

οοιπ νιι1ἰεοοι Μιιοι. ιοειιιιιι ορι

ι·ἱιοο οοπτ.ιιι·οονο οοιιι. οι οΙἱιιοο

ιο ιοι·ι·ιοπ νοΙοιοοιιιιιι· @οποιοι

Η' “η Β: ιοι.οποαιιιοι ριιιι·οοι

οἰιοι. Ωιιο.πιοοι τοοιμοι·ιε οι.: οι:

οπο ιιοο οἱ ιιοοιιιιι? Αι Μο απ..

Αυ ἰπι”ο.πιιο.: 2' Η” οι Γι·οοοοπ
2ο.`°ι°-” ν ι ο · Η '

"';:ζΜρ “” Εκ παιδιοθεν. 2 καὶ πολλάκιο αυτον καὶ εἱο πυρ :Π:::8:€2:3::Ρἔβαλεν καὶ εὶο ἱἴδατα, ἶνα απολειτο αὐτόν· 'οι' εἴ τιτ ο ο ν- ι ο . . ϊ. .1

ο[Π 2δυνο , βοήθηο·ον ημιν, σπλαγχνισθεὶο εφ, ημα9.]τ “Ιονιου” σκοπο. οποιο
28. “η [Πω-"Έ- 23 ο δ` .Ι .. ε- , .. Τ. . ] ν υ + | οοιιοιΙ›ιΙιιι οι·οιιοπιι. *ηδη Β:

σαι] Ο Ε η0'Ου9 ειπεν αυτοι, Ο ει δω”, , παντα οοπιιππο οκοΙοιποοε ρο.ι.οι·ροοι·ι

Π |

?τη απιστια.

δυνατα τῷ πιστεύοντι.
24 [καὶ] “Μια” κράξαο ο

` Α δρ ] Η Ι ο ν

πατηρ του παι ιου ελεγεν, Πιστευω · βοηθει μου

Α ° Α Π |

“5 ἰδιὶιν δε ὁ Ίησουο ὅτι επιιτυντρεχει

οιιοι Ιιιοτἱιπιο πἱοὶκιτ. οι·οιιο,

πΜονιι ιοοι·οοοΗι.οιοιπ οιοιι.ιπ.

2' Η” Η: οιιοι νΜοι·οι Ιοειιιι οσο

ΜΜ

Αι·ιπ. Λάο. ¦ στο. Βο.ΒΙ.Δ. Ι. 33. οι.

του. ιι.ο.Ι.|ι.

18. ιιπα ΒΕ. ΝΒΑ". Ε. Ι :απου

Β. το!. [!ι.Π]

-- εκβαλιοοιν] εκβαλλιοαιν Ι.

- ιαχυοαν] πιω. ικβαλειν αυτο Ι). α.ο.

Απο. ' Ώσπου. ΑΒΟΙ.Χ. απο ι·οΙ.

νου. οΜλ. το!. Οι. Η).

19. ο δι] και 1). Ι. 69. α.ιι.ο./:ί.λ. (Μοοιρἱι.

Ψ.) Βάι. ι (Μουτ. ΑΜΘ. το!. @πιο

Πο!. Μοιπρο.8οιον. Οοιιι.|“ οοἰ" νοΙο.

[ενι·.Ροι. Αι·ιο.] Οι. Η).

- αποκριθιις] Μα. ὁ Μιτου;; 89. 8,τ.ΡΩ.

- αυτοις ΑΒΙ)ΒΔ. Ι. 33. απο. (α.ἰι.

ο)$(ι). 8ντ.Ριο.Μ88. 8υτ.ΒοΙ.ι.ιιι. '

Μοοιριι. Οσοι. Απο. του] :αυτοι ε.

Ο,Χ.το!. οι.Ι. 87ι·ι·.Ρει.(οορι·.)διΒο1.πιε.

' σοι. 0.. ου. κ. [ο. Π].

- απιστος] -ατι Ι). ΜΜΜ. και διεστραμ

μινη ο!). (οι. Μπα. ανο. 17 οι. Ι.οο. οι.

ιι).

- ειτομαι] ποιο προς ίμια; Μ. (νΜ.Ι..οο.)

] εοιομαι Γ.

- ανοξομαι] ·ξωμαι 69. Β.

- οιρετι] πιω. μοι Β.. «οι. ΜΜΕ.) |

πιω. "Ποιο" 8οι·.Βο!.. (διο.) πο.

Μπα.

20. προς αυτον] σοι. Β. νου. α(οι. νἱιἱ.).

6.ο.Ι.|ι. ¦ Οοο"... ΑΒί.ἶΙΙ. τοι. 1. νο.

-- ιιϊων] ιδον Ο,$ν.

- το πνευμα ιυθυς [ΜΒΑ. 33. ι°ώο='.λ. Ι

8_γτι·.1,οι.&ΗοΙ. Μοοιριι. Απο. (ΖΕιὶι.)ἱ '

$ευθιως το πνιυμα ε'. ΑΠΧ. Ι. 69.

πιο. ΥΜΕ. 9'. απο. | το πνιυμα ιαπ

ιοιιι Β. “οι

(3. Α0

20. εοπαραξιν ΑΠΣ. Ι. αν. το!. ] συνε

σπαραξιν Β(π..Δ. 33. οοπτ.οι·οονιι Σπα.

(νιιι.Βοο.ικ.42). ¦ ιταραξιν ΒΠι·.

-- αυτον] το παιδιου 69. α.ὐ.ο#ἰ.|ι. ι

Οοπο·π, που μπι-ι

2Ι. επηρωτηικν] πιω. ο 'οσους Ι. α.ι.·.|ἱ

@Για (πιο.) ι απο”. νου. (πρωι.

- αυτου] που. λιγων 69. ο!

- ώς Ασ.ΒΧ. 1. το!. "οι" απο. (οκ

ιιοο μια. $υττ.Ροι.8ι.Πο!. Μοοηιιι. Αι·οι.

ΞΕιιι.)]έως Β. | εξ ου (ΡΙΑ. 33. (Μαι. Η).

- τουτο] Μο. Δ.

- εκ παιδιοθιν ΝΗΜΑ. (Ι). 33. Ο.

(παιδοθιν Η. Νικο.) Μπι. δ).Π.Ρει..

δ:Η0ι. Μοιπριι. απο. ΕΜ. ι τοπ. οι:

π. ΑΧ.ι·οΙ. Αππ.οι. νἰιΙ. (παιδοθιν Β

ῖνω.) ' εκ παιδος Ι).

Η. πολλακις αυτου ΛΟ.1)Χ. Ι. 33. το!.

νοΙ8. ὁ.οφἰ.(Α). απο. (πιο.) | αυτον

μια πυρ ανω. (ο). ποιο πυρ Μοιπριι.

ροοι ύδατα Η. οιπ. Απο. [8]·ι·ι·.Ρει.8:

ΠοΙ.] | (σοι. και πολλακις αυτον κι.

- και Ρ] στο. ΠΠ. 1. 69. νομο. αν.

!.κ. 5)·ι·.Γοι. ] Οοπτι·ο., Δω. ι:$ρω· 8)·ι·.

Πο!. το!.

- πυρ] οποιοι. το πιει-οποιοι ι σοι.

Β.0131ΠΔΕ.ι. 1. :οι το!.

- ιβαλεν ο.. ΔΙΧΩΣ.. το!. που ο. ]:

ποιοι Με. α.|ι. | ποιο ινα Π. ' βαλλιι

(ποιο ινα) Ι). ποιο ποιο ινα νοΙο. ο. .

οι* πιω”. (κι. ¦ ιβαλλον πιο ι.

- απολεοο] -αιι Η.

- αυτον] ποιο απολ. ΠΠ. 1. Υπο. Ιι.ο.

ο'·=· ι ()οπιι·ιι, ΑΦΟΙ.. το!. α$|ι.

- αλλα 1). ι (ιι τι] ιτι Α).

32. δυνο ΒΗΜΑ. Ι. | ΣιΣυνασαι Ξ. ΑΟ

Χ. το!. Ποιοι. κυριο Η.

- ἡμιν] πιω. κυριε 130. ο.ὑ.ρ'.ἰ. Απο. |

Οοοιτο. ΑΝΘΗ. το!. νοιε. οφ|ι. @πιο

Ρει..8ιΠι:Ι. Μοοιριι. (Ξοιὶι. διο. (ιιι1

ο... νοκ. οοι. ΕΜΗ.)

¦ 23. το ΑΒ.ιοΒΧ.λ. 1.33. Μ(.ιἰο).τοἱ. Ποιο.

" ιιοἱι1 ουκ" α. Μοοιριι. “ ποιο ΜΜΜ"

Απο. (που.) ' σοι. 1). 69. Κυ.

-- δυνο ΒΒΔ. Ι. ¦ ξδυναααι @. ΔΟΕ.

το!. ΜΜΜ. πιατευσαι σ. ΑΘΗ. 33.

που. ...πομπο Ηχτι·.Ροι.8ιΠο!. Ποιο.

| σοι. Β.Βιιμ.ΒΙο.Ο.Ι.Δ. Ι. Μ. Μοιοο!ι.

ΑΠ”. [Βάι.

οι.. και] οιπ. ΒΒΔ. ο. Μπομπ. ] Οοποιι. Α

(:ΒΧ. το!. (Μπι.) το!.

- ευθιις ΒΒΔ. ¦ μυθοι” π. Αφ!). τοι]

οιπ. Ο.. που.

- παιδιου] παιδος Ι. ΜΜΜ. μιτα δα

κρυων €. Απ:.ΠΧ. το!. Πιο. α.υ.οώ

8)·τι·.(Βει..)8:ΠοΙ. (Οσοι.) ' στο. ποιο.

Μ. ι. ΜοοιρΙι. Απο. ΕΜ.

- ιλιγιν] λιγα Β. ¦ ιιπιν 69.

-- πιατιυω] Μπι. κυριο ο·. ΟΧΔ. το!.

νομο. α.ἰι.ο.|ῖ Μοοιρο.". Αι·οι.Ποο.

] οιπ. ποσοι.. Δια. οι.Ε.Ι.Ιι. 8)°τι·.Ροι.

8ιΠο!. Μοοιρο.Βοποι. Ποιο. Αι·οι.ΖοΙι.

- βοηθω Δ.

ι - μου] οσο: το απιστ. Β. νοἱα. α.ο.ο._|'.

μιλά. (Οοοπο. ι). "μοι κο.

ὶ 25. ιδιου οι ὁ Ιη.] και ότι ειδεν Η'. 1).

. Σουι. (οπο. _|'). | οσοι". το!.

.______..---

Ι

Ε 19. απο. οι. ¦ '20. «ποιου. οοπο Ο!. ¦ οοπτ.ι.ιι·

»πιο Μοπι οι. Ι 21. οι Ποιο οι. ' '23. οοπιιιι

οποιοι οι. | 23. ΜΜΜ. ποιο. Η. ¦ 24. απο.

ιιοπιιιιο οι
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΙΧ. 26.

€3ΚοΑΡ· ὅχλος, έπετίμησ·εν τῷ πνευματι τῷ ακαθαρτω λέγων

9 το 6 Χ .ν Χ ` το |/ 9 ` 3 9

1-(38)~99· αυτοι, 'Το αλαλον και κωιρον πνευμα , εγω επι·
ι:το1τισιουνο. ι

25_ σωι,...άω... τάσσω σοι", ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ, καὶ μηκέτι εὶο·έλθρο

εἱο αυτόν. 26 καὶ 2κράξαι·||, καὶ πολλα *ο·παράξατ'η

Εφ

- τσιπ" πολ
ι ·-λθ ι ο ι τ ` Ι

εξη εν, και εγενετο ωσει νεκροο, ωστε
` | Ο' 9 | ι · ` . ..ο ,

λουι` λεγειν οτι απεθανεν. 27 ο δε Ιηο·ουι` κρατησαο
.- ΟΝ Ι

*του χειρος αυτου|| ή|·νειρεν αυτον, καὶ ανέστη.
8 28 ` ο ο ι ι αν ο '9 ο

8 και · εισελθοντοο αυτου εις οικον, οι μαθη
` › στο ο τ ο ι ι ν ι τ || ο! ι κ·

ται αυτου · κατ ιδιαν επηρωτων αυτον , Οτι ημειο
ο ι ι ; Ι ο Ι 29 ` '9 τ υπ

ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο ; και ειπεν αυτοιο,

Τοῦτο το γένος ἐν ούδενὶ δύναται ἐξελθεϊν, εἰ μι) ἐν

2ο. [και νηστιία.] προιτευχῇ καὶ νηστεία.

ΤΕ
Ε

ι” 89 80” κοὶκεῖθεν|| ἐξελθόντεο : 'πορεύοντο|| δια

.. ιι. -· τι Γ ι ` ο ν τ! ` ; Νι- 81 'δι

Η “Μι-οποιο- που αλιλαιαι·, και ουκ ηθελεν ινα τα· ·ννοι ε ι·

Πιιι· υηα-ιο. . .. ..

80.παρ.ποριώο"° δασκεν γαρ τους μαθηται· αυτου καὶ ἔλεγεν @πιο

ω·ίληψίω)"Μ ὅτι (Ο υἱοι· τοῦ ανθρώπου παραδίδοται εὶο χεῖρατ

|

οιιτι·οιιτοιιι ι.ιιτιιιιιιι. οοι·ιιιιιἱιιιιυιο

απ "απο ιιιιιιιιιιιἱο Μαιο: ΠΠ.

Βιιι·ιὶο οι ιιιιιι.ο "ααα". οφ πιο

Ιιτιι.οοὶρἰο. ι.ιιιι ιι.ιι οο οι ιιιιιιιΙἱιιε

ιιο ιιιιτοοιιο ιιι οιιιιι. Β [η Ε:

οκοιιιιιιιιιιιι [οι] πιιιιι.ιιιιι αιω

ροιιιι οιιιιι “οι οι: αι. οι (ποιοι

επ αουτ πιοι·ιιιιιο. ικα οι ιιιιιιιἰ

ιΙἱοοτοιιι ιιιιιιι ιιιοτιιιιιο οω.

'9 99] Και” ιιιιι.οπι ιι:ιιοιιιι πιο.

ιιιιιιι οιιιο οΙονιιι·ιι. Μαιο. οι ουτ

παω..

2' [η (η "ο 19: απο ἱιιιτοἱι

οι:: ἱιι ‹ὶοπιιιιιι. ιΗιιοἱριιΗ οιιιιι ιο

οι·οιο ιιιιοττο,αιιιιιιιιι. οιιιιι. @απο

ιιοκ που ιιοιιιιιιιιιο οιοοι·ο οιιιιι ?

“Η” Η: ιΠ:ιὶι ΗΜ. Ποο αοιιιιο

ιιι ιιιιΠο μπω: οκἰτο Πιο ιιι

οι·ιιιιοιιο οι. ιοἰιιιιἰο.

="="ηωι2·)Ει Νιου τιτοΐοοιἰ

ιιτοοιοται·οοιοοιιιιι.ιιι· θα! Πιιιιιιι·ιι,

ιιοι: "ΜΒΜ ηιιοπιηιιιιιιι εκατο.

@μη Ι)οι:οιιιιι ιιιιιοπι «Μοιρα

Ιοο ουσ.. οι ιΠοοιιοι ΗΜ. αιω

ιιιιιιιι θα” ιιοπιιιιιο "ποιου" ίιι

ιιιιι.ιιιιο ιιοιιιιιιιιιιι. οι οοι:Μοιιι

οιιιιι, οι οοοιιιιο τοπιο. απ: το

9 | χ ο Α Ή' Ο ` ν `

9 :ιο ανθρωπων, και αποκτενουσιν αυτον, και αποκτανθειο

 

25. οχλος Βοο1). το!. | οποιο. ο ΜΧΔ.

99. 69. Μ. Απο. (Οοιιιι·ο, απο.» ααα.

πολυς Ι.

- τοι ακαθαρτ‹ρ] οπι. Ι.

- λιγων] ειπιιιν 196”.

- το αλαλον και κωφον πνιυμα 130.01.

Δ. Ι. 99. νιιις. ιο.ω.ι.ρ_αι.ι. Μοαιριι.

Απο. | :το πν. το αλαλ. κ. κωφ. π. Α

στα. το!. 87ττ.(Ροι.)8ιΠοΙ. (;οιιι. ΖΕιιι.

·- επιταοσω σοι και. 99. νιιὶε.ΟΙ.

|ι. 87ττ.Ι.:'οι.8ιΗοΙ. Μουιριι. και. | @τοι

επιτααιτοι ς. ΑΠΣ. 1. τα. Δια. α.ο.ο.

_|ἱί. Ποιο. Απο.

- :ξ αυτου ι.οιουιστ.1. το!. Ποια. |

απ' αυτ. Ο.Δ. Μια.

- κξιλθιις ΕΧΕΙ'.

96. κραξας Βο.1)Ι.Δ. ' :κραἔαν 05. Α0'

Χ. τοι.

- και Ρο" πολλα Δ. Ι.

- ο·ιταραξας Βου». | Σα·ιταραξαν ὅ.

ΑΟ.. τοι. (απο. ι αυτον της χειρος αυ

του Ο.. 8ττι·.Ρει.&Ηοι. .2Βιιι.

98. και ιισιλθοντος αυτου.ΒοΒιΔ. Ι. 69.

Μι. 8)°τι·.(Ρει.)&ΗοΙ. (?Μοιιηιιι.) ι

:και ιιυιλθοντα αυτον ετ. ΔΣ. 99. το!.

(ἄστυ. Απο. μια]

- οικον] οποιο. τον ΑΜ. Μοαιριι.)ν.

Η οσο. προαηλθον αυτοι 69.

- κατ' ιδιαν] αυτο ιπηρ. παπα. Ι. 99.

89. (μια.) Απο. ¦ :ροιιιαυτον π. ΑΟ'

Χ. τοι. (ο). 87τι·.Ριι..8:ΠοΙ. Μεπιρὶι.

απο. απο.

- ιιτι,ρωτων ΛΒ.:(ο)ΕΣ. 99. τα. (επι

ρωτουν Ο). ¦ ηρωτιιιν .0. Ι. | και "τιμ

ρωτησαν 69.

- ότι Β.το(κός)ΕΧΔ. Ι. το!. Ι δια τι ΑΙ)

(99 οι...) Κ. μια. Μου.. και. Ι9). '

οτι δια τι Π. ¦ λιγοντις ότι 89. (διο.

Βίοι).

- ηιὶυν.] ιδου. Κ. (ηδυνημιν 0.).

90.ιπορευοντο Β'Βι:|ι.Π.α.ο.β 0ιο"ι.ΖΕιιι.

ι Σπαριπορευοντο ς. ΛΒ'Βι:|ι.ΟΕ. το!.

νοις.ι.ω:9=).ι. 8)·ι·ι·.Γει.&. Πο!. Μοιιιριι.

Απο.

- γνοι ΒΟΠΕ. | 17νιρ 2.. ΛΧΔ. κι.

(ρω ινα τις ποιο. τις ινα Πι. 1699.

ιιοιι “ο 1624).

91. αυτοις] οπι. Β..Βιιυ.Βιο. |ι. | (Ματια,

το!. (Μαι 99).

- ὁ υἱος] οπι. ο Η..

- ·παραδιδοται] παραδοθηοιται 69.

- ανθρωπων και αποκτινουαιν] ανθρω

που ¦. αποκτκινουαιν 1)ΟΓο

- αποκτανθιις] οπι. 1). α.ι:.9'.|ι. Μοιιιριι.

(νἱι|. Μοτο. και. 29).' οοιιιτο. το!. νιιις.

!ιῷί. το!.

- μετα τριις ἡμιρας 130.0Ι.Δ. (ιι).ο.ι:.

Ι.(|ι). 8_γι·.Ηι:Ι.ιιις. Μοιιιριι. Ι :το τριτο

ἡιιιρςι π. ΑΟΚ. το!. νους. 1ο!. θα”.

Ριιι.8ιΠοΙ.ικι. (Σουι. Δι·ιιι. πιο. «Η.

Ασ.ΔΧ. τοι. " *999. αυτον 'Ξ. Δο.Χ. - ικβαλλιιν Ε. ΜΜΕ.)

το!. νιιΙ8. α.οφς'.|ι. 87τι·.Ρπ.διΠοΙ. - αυτο] αυτον ΔΕΚ. - αναοτηοιται] ιγιρθηοιται 1. 69. (για.

Μοπιιιιι. (Μαι. Απο. και] οπι. Β.ΒΙο. 99. αυτοις] ααα. ὁ Ιηοους Ο. Με. (Μοτο Μου..)

Βιι.ο·τι1.Δ. ο#ί.

- ιξηλθιν] Μο. απ' αυτου 1). (Μια.)

ναι. Μοτι..ανἰί. Ι8. Ι ααα. κιτ' αυτοι Δ(.ἴτ.

ι ιιοιι ιιιιιιοιιτ ΑΒΟ. το!. ιιι·.

- ιἱιαιι] ως 1).

- τους πολλους Α.Β.ΒΙΙν.Ι.Δ. 99.' "οπι.

τους €. (31). το!. (9089.

- ληιιν] λιγοντας 1).

97. της χειρος αυτου ΒΒΕΔ. 1. 69. ΙΑΝ..

Μειωσα. Λτιτι. | :αυτον της χειρος €.

92. επιρωτηιται] ερωτικα Ι. 99.

99. ηλθον Β.ΒιΙυ.(Β). Ι. νους. ο.ο.ο.Α.Ι.

5)·ι·.Ρετ. (ηλθουαν 1)). ' :υλών 9. Α

ΟΙ..ι·οΙ. Ά 8)·ι·.Ηο1. (Μοπιριι.) Ποιο.

Απο. (και.) Ι ιιιτηλθ. 69.

- Καραρναουμ ΒΒΔ. Ι.ιιιι. Μοαιρὶι. 0089.

[ ζΚαπιρναουμ 9. Α0. τοι.

- ιν ουδενι δυναται Ακουω). το'. (ου

δεν 1)). | ου δυναται ο.. | ουκ απο99. Απο. (νἱιὶ. Μπα. :ινἰἱ.21).

- και νηυτιια Α()ΠΙ.Χ. Ι. 99. τω. (Ευα.)

5)·ι·.Ηι:Ι. Μοιιηιιι. εισαι. (νηο·τ. αιιιο

προιτευχο Μουτ". 87τ.Ρει. Απο. ΣΕΦ.)

] και το νη". Δ. | οπι. Β. |ι.

90. κακιιθιν Β.ΒΙΙυ.1)ΕΔ. ' :και ικιιθιν

95. Α0. το!.

 

25. ι·οοι:ιριο σοι οι. ¦ 20. οποιοπικιιο ιιιιιιιιιπι

λοι Γ27. υιον-υπ. οιιιιι οι. Ι 99. ιιιιοι·τοςιικο

. οιιιιι οι.

ι
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ΙΧ. 89. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

'Η

' ατομα-Μοτο..

τ

- . Μι. τσ:.ισ.

-ι·

ο

Ι

Ε.

ΥΜΕ. α. 6. ικά. Σ

Η”. 12. Β.

καποιο.

τα· Το

0 '' Μαι. τ8: τ-5. ι

τω οοο

θε

β

84. [ἐν τῇ ιὅδοῖ]

' τι. 10:43.

|

των διακονοε.

σο. ομοσ. .

οι #

99. δκωλύοαμεν

- στο. στι ουκ τι· ιι τ

κολ. ἡμῖν

μετα τρεῖο τ)μέραο” αναστήσεται.

το βῆμα, και ἐΦσβοῦντο αυτον ἐπερωτῆο·αι.

40 88 '3 και =τἶλθον|| εὶο
ο ν ι τ τ ο ν τ τ Α ι ο'.

οικια γενομενο9 ε·πηρωτα αυτο”, Τι εν το οδω διε

λογίζεο·θε; Μοι δε ἐσιώπων· τρικ αλλήλουτ· γαρ

διελέ θ σαν ἔν Α 6δώ τα· ε|ζων (

ο ν Χ 7, λ Με 6 κ μ ιι · τ ε- ί' τι

εφωνηο·εν τουι· δωδεκα, και λεγει αυτσιο, Ει το·

θέλει πρωτοι εἶναι, ἔσται πάντων έσχατο: και στάν

τ ν › Η κ τ ε 0 τ 9

εν μεσω αυτων, και εναγκαλισαμενοο αυτο, ει

σο Δ -

στεν αυτοι” 378 Οι· Σοἶν|| ἔν των τοιούτων ττοιιδίων

ας· δι › κ το 9 | Ι › ! δΙ Χ .Α

87 σππω.°ω οι εξηται επι τω ονοματι μου, εμε εχεται· και οι·

' ο τι τ ι

αν|| εμε ξδἔχηται , ουκ εμε δέχεται, άλλα τον απο·

” στείλαντιἱ ε 388” η , .9 ' Ί | λ|η μ . ετσι, αυτου ο ωαννηιτ ε·νων,

| '' | 9 Β | |

Διδαιτκαλε, ειδσμεν τινα εν τω όνοματί σου έκβαλ·

λοντα δαιμόνια, δι· ουκ ακολουθεί ἡμῖν· και 8ἔκο.τλύσ

τ Χ 3 Ι

32 οι δε ηγνοουν οποιοι. "τηΛΗΠΝεοστασσοτ

"τουτο, οι ιἱτοοΙτιιοι οιιτο μποτ·

τ·οροτ·ο.

Η Η” (η "0 Ετ τοοοτοοι 0ο.

ττοιιτιτο.τττο. Ωιτἰ οιττο ιΙοοτὶ οοεοι,

τοτοττ·οο·ιισο.ι οσο. στοα ἰο νἰο

τ.ττιοισ.οτιιτε ? "μη(°·ν·) Λι ΠΠ

ιοοοϋο.οτ..εἱσοἰάοτοἱοτοτεοἰονἱο.

ιΠεριπανεταοι αστε αν:: ΗΙστοτο

τοττἰοτ·. τ'' 01] Ει καποιοι "κοντο

‹Ιιισι:Ιοι:ἰτο οι οι πιο, 8ἱ στοα να”

οτἰοτιτο οειτο, στο σοτοτοτο οσ

ι·ἰιτυἱοτοττ οι σοτοὶιττο τοἰοἰειοτ·.

:ηη Ετ ιιοσἰρἱοοε ρτ.τοτ·ιττο εισ

τοἰτ οιττο ἰο τοοιττσ αποτο;

ιτοτο οι οστορΙοτιοι οεεοι. οι

Πτι. "Η" Φωτο οοιιτο οκ

|τοἰιοτοτσιΙἰ τοκοι τ·οοοροι·τι το

οοτοτοο τοσο. τοο τοοἱρἰι: Μ. 'Ο

οι οτιἱοιττοιμτο τοο Μπορω”,

οσο τοο οιτεοιοτι κι! οιττο ττιτί πιο

ποιο.. τη "η (πω ΒοορσοιΙἰτ

ΠΠ Ισττο.οοοο ιἰἱοοοε, Μτιο··ἰειοτ·,

τ·ἰιτἰτοιοτ σττοοιΙιτ.το ἱο οστττιοσ

ατο οἱοἱοονοοι ι1ιιοτοσοἰτι. (τοι

οσο οοιμοιοτ· οσο. οι. ρωτήσω

του: οσοι. "Η" Ιοιτιτι ιιοτ.οτο

8 ΚαΦαρναούμ#· και ἐν τῇ

'6 και. καθίο·αο

:ιο
και λαβων τταιδίον ἔστηιτεν αὐτὸ

μεν αυτόν, [ὅτι ουκ οικολουθεῖ ἡμῖν . 89 ὁ δε Ίηιτσῦο

 

98. ιδδω] τοσο. προς εαυτον;; €. ΔΣ. το!.

_|: 8,τ.Βι:Ι. @στο οοο' οσοι διιλ. Ι.

89. 8)·τ·.Ρει. (Απο.) ¦ σοι. ΒΟΒΕΔ.

ναι8. α.σ.ο.λ. Μοτοοο.

: - διιλογιζιιτθε] διιλεχθητε 1.' διιλογιιτθη

-τ 99. ¦ διιλογιζοντο Μ. Ο στο. Β?)

τι. εαιω·των] -ττουν ο.

Π - διιλεχθττοαν 0τίο.ἰἱἱ.596°. ' διηνιχθη

ναν Ι.

' - εν το ὁδω] στο. ΑΠΔ. α.ο.|ἱἱ. Οσοι. '

Οσοιοι. ΒΟΙ.Χ. το!. ντα. ι:$ο'.Ιι. ο".

οποιοι. Μοτορο. Απο. οοο.. 0τ·ἰο.ϋἱ.

[ - τις μιιξων Μ30Ι.ΧΔ. Ι.τσι. (8)°τ.Ρτο.)

ζ

'ι
.

τ.

τ.

τ

τ
.

¦
ι
ο

9

ΡΕ.

'τις μιιζων γινηται αυτων Ι). (βαττ.)

' (8ττ.ΗοΙ.) (Μοτοττο.) οι.. | οιΙι!.οεοοι

@στο Λττο. ¦ τις αυτων μειζων "η 69.

¦ τις αυτων μιιζων τιιτιν ()τἰο.ἱἱἱ. (τω.

. το... :στο Ι, οι Ι..ι.ιο. και).

95.και Η] τοτε 1). 6.

_ και λη. αυτ....·ιτιτντων διακονος] στο.

Ι). Ι. Μι!. Μοτο οι Πιο.) ¦ Οσοιτο, το!.

οτἱο.ἱἱἰ. .9969. . στο. ιοχατος και παν

των Ι.

Θ - θελα] απο, το..

1

;

Β

τ τυπο] εστω Δ στ. Οτίο. ἰἰἱ. (Με.) τοι

ατω. ¦ Οσοιοι, το!. ντι!ε. οφ το!.

0τίο.ϋἱ. (αι.)

; - διιτκονος] δουλοι· οι..

ἔ
!

96. ταιδιον] το·οοτο. το Β.

. - αυτο Η] στο. 1. Λτοι. ' αυτον ΒΔ.

·· φτασω ΔΟΕ.

- ιναγκαλιααμινσ; ΑΜΠ'. το!. Οποιοι.

ι:λιο. 19.9' ικαλιιταμενος Δ. (τοπιο:

Μι.) -

86.ιι·ιτιν] λιγα Ι. οοο. α.ὐ.ι:# ' οσο

τοι, το!. [Χι. το!. Οοο. το.

87. οι· αν 19 Λ.Β.Βιζι|.ΟΠΕΔ. 1. 69. | :σε

:αν .8. Χ. το. Οτἰ9. το. 596"υἰ.ιι. 597..

- ἔν ΑΒο(Π.Δ. 1. το!. το', (α)[ο'.

8)·τ.ΗοΙ. ΜοτορΙτ. Οσοι. Οττο.το.ιω·. '

στο. ΌΧΙ'. 6.ι·,#.ί.(ο). εχτ.Γιο. Απο.

@το ' τι: 69.

-- των τοιουτων παιδιων ΑΒΒΧ. Ι. 69.

τ·οΙ. στο. α.ὁ.ι:ώπο'.ἰ. 8ττ·.ΗοΙ. Μοτορο.

Οσοι. Απο. στο). ΜΜΜ!. 597.. (στο.

τοιαυτ. 5969.) ¦ των παιδιων τουτων ο

Δ. ! Ριιοτσο “Με &. οσοι οτι: οσοι· 8".

Γιο. Μοτο τοτ'ιτοιοτο πιο.

-- ατι] ιν 1). 69 ΡΗ". (μια.) | Οσοιτα,

ΛΒ.τΟ. το!. Οττο.το.ιετ.

- ονοματιμου Μ88. Οτἰ9.ἱἰἱ.596°.597..|

ιμω ονοματι Δ. Οτο. ἱἰἰ.59Β9. (? ασ ουσ).

- ο; αν 29 Β.Πιζν.ΠΕΔ. ¦ *Μ εαν €. Α

ΟΧείο. τ·οΙ.

- ιλιχηται Β.Βο,ι.Τ.. 69. ατο/Μα· (δι

χιται Β.Β!Ιν.) ' 1:ιδιξηται 5. ΜΗ). το!.

γιο”. ι.# (τω. Ι.ιιο.ικ.48).

- αλλα] μονον αλλα και 09. ¦ αλλα δε

χιται 19. ΜοτορΙτ.

88. εφη ΒΒΔ. 8)·τ·.Ριτ. Μοοητο. | αιτο

αριθεις δι “τη Ο. (στο. ροετοο λενων). ι

ατττκριθη Ι)(:τ. νομο ἰι.ἰ.Ιτ.Ι. διττ.Βο!.

[α.ιἰ]. ' Σαττ·εκριθη το. 9. ΑΧ. το. ι:ώ

1). Οσοι. Απο. (του.) (νἱιΙ. οι Ι.ιτο.

88. αυτοι] στο.α.ο# στο. Πιο.) | Οσοι".

ΥΜΕ. στα

-- ο Ιωαν. Β.τοΙ.ΧΔΜ.¦ σοι.ο Αυ. Ι. 89.

ΕΓΟ οκουντττ): (τω. Πιο.)

- ληων ΑΒ.τΧ. το!. νιτ18. 8)'Τ.ΗΒΙ.

Οσοι. Απο. (πιο.) ' στο. αντι!. ιιτρτο)

Δ. |ι. 8_γτ·.Ρει. ΜοοτρΙτ. ' και λιγο Ι.

Ιτ.ἰ. ' και “τον τοστ. ο! | "τιν 69.

αι!.

- διδασκαλε] στο. Ι.

- ιιιῖομεν] ιιι.ΐαμιν Ι).

- εν τω ονομ. (ΕΙ2.) 13Ο13Ι..τ. Ι. 69.

Μο. ¦ στο. εν (δι.) ΑΧοττοτικοεν

Ι'. | επι Π. (οι. Ι.ττο.)

-- οι· ουτε ακολουθιι ἡμιν Λ(Π)Χ. Ι. 69.

το!. το. (α).ο.ο,ύ.(κ).ι. 8_γτ·.Πο|. (ἔσω.

Απο. (ήμιν] μια ἡμων 19. α.&.) ' στο.

ΒΟΠΕΔ. 1: 8_γτ.Ρει. Μοτττρο. το..

στο. 1.ιτο.)

- ιιιωλυομεν ΒΠΕΔ. Ι. ' :ειιωλυοαμιν

9. Α0. τοΙ. μια. και. τι: το. (ντο.

Σιντ.)

- ότι ουκ ακολουθει ήταν Λ(Β)ο(Ϊ.)(Δ).

το!.τ 8_γτ·.Ροι. 8)·τ·.ΗοΙ.. Μοτοττο. Οσοι.

@οι (Νιλ-Πιο.) (ακολ.] ηιιολ. Ι.!.Βοο.

Δ.¦ἡμιν] μια ἡμων 1.). σοι. ΒΧ. 1.69.

νιτ!;. α.!ι.ο#&.Ι. Απο.

89. ο δε Μιτου; ΛΒΟ. το!. νοΙ;;. (ο)! το'

ο δε αιτοιι·ριθεις Ι). α.ἰι#ἰ.|ι. ' ο δε Ι.

89. Λτοι.

 

33. αστοί οοσοοτ. οι. ' 34. το νιτιἰτττ.οτ· οτι οι.

ιτοτ·οτο οποιο· σποτ οι. ι .ιι.3. σιττο σσατριοιιτο

|ιτνιτγκαλιο. Ο. ι ανα7καλειτ. 1.. ι ανα που). Ι και αττοιιριθιις 69.

Ζ

' Π. τοι-τι τττο οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΙΧ. 40.

Α Β ο 12.

:ο Σ Δ.

1. 02.

ΣἙ'ῦΜΜ.

Πε Με”. ιο:.ιο. τι

οι. ἀπολἱσ·ρ

|
"ιαπωνια θ ι - οι·
[Μ 1....] β αυτου. '

42. [τούτων] .

- τῶν πίστιν ι

-' Μπιτ. 5:8ο.

Η 18:

.κ Βε. 66%'. ρα

εἶπεν, ~Μι) κωλύετε αυτόν·
| Ι ο ` σε ε Ι | ` ε

ποιησει δυναμιν επι] ται ονοματι μου, και δυνη

σεται ταχυ κακολογησαι με.

. καθ ἡμῶν υπερ ἡμῶν ἐστιν. οι· γαρ αν ποτίστ,
· Α | 2

ειμαι` ττοτηριον ἱἔδατοι· εν+

__ άμὴν λέγω υμιν

` συ ` ”

' το πυρ το ασβεστον,
ε·- ` ! ε- ε ε .ι:› κ εκ τ

τελευτα.. και το πυρ ου σβεννυται]. και εαν ο

πιω

+Ρ|

στο

8. : χηλον αὐτοῦ και βέβληται εἰ; τον θάλασσαν. 43] και

εαν σκανδαλίζρ σε ή χείρ σου, αποκοψον αυτήν·

καλόν 8ἐστίν σε|| κυλλον 8εἱσελθεῖν εἱε τὴν ζωήν||,

_ ἡ τα: δύο χεῖρατ ἔχοντα αττελθεϊν εἱο τὴν γε|ενναν εἱε`

6 σκώληξ αὐτῶν οὐ
4-!- Ι:
[ὅπου

ν ` | 2 Α

ουδειε γαρ εστιν ω

.Ι.0Α κ › Μ

οι· γαρ ουκ εστιν

ονόματι οτι Χριστοῦ ἐστέ,
|| 2 ` * 2 | '| ` `

οτι ου μη αττολεσει τον μισθον

και 89 αν σκανδαλίσρ ἔνα τῶν μικρῶν

τούτων'| τῶν πιστευόντων εὶε ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ

χόντων[είεἱώ μαλλον εἰ ττερίκειται 2 μύλοι· ονικοι·'| περὶ τὸν τρα

ιιἰι. ΝοΙἱιο πτοΙιἰποτο οιιτπ : πε

τπο ατι οπππ στα πιο." ακουσει

ἱπ ποιπἱπο πιω οι. ροεοὶι απο

ιππ|ο Μουτ ιΙο πιο. :ΗΜ Ωω

οπτιπ που οει πατοτεπτπ Με. πτο

κοιτα σει. Με” “Μο σπασω..

οπιτπ πωπω ι!ε:ιὶοτἱι τοπιο σαιτ

ασια πατατα ίπ ποτπἰπο ταου. αυτο

()Ιιτἱειἰ πειτε. πεποπ ιΙἱοο νοΜε,

ποπ που!" τποτεοιὶοιπ ειπιτπ.

" Η” (Μι) κι απἱειμιὶιι καποιο

Πσπνοτἱι ιιπιτιπ οτε Με ΜΜΜ

στοιΙοπι:τουε πι πιο. Ι›οιπιτπ πει

οι "τοπιο οι σιτοπτπιιιιτοιυτ ιποΙο

απιαστο. ι:οΠο ο... οι τα Μοτο

πιἰιιοτοιπτ. "μη (Μια) 128. εἰ

εοππι!αΠιπνοτἰι ιο ιπππιιιι ιυα.

.ακουω Μπιτ” ποτιππι σει. πω

@Νοτια τυποι” τα νιιππι. φωτα

απο! πιππιιο ιιπποπιοττι ια: ὶπ

ποικ:ππιιτπ. ἱπ ἰαποτπ ἰποκιἰπ

ιταἱΜΙοτπ. '8 Η" (Μ··"·) πιει-νοτ

Με οπτιιτπ ποπ τποττιπτ οι τοπιο

ποπ “ιαπωνια ΜΜΜ οι

πω “Με ιο εοππιΙιιΙἱπιι.. πτππυιιι

"παπι Μπιττπ Μι Πω οιιιιιι!ιιαι

ποῦε σου σκανδαλίζρ σε, άττοκοψον αυτόν· καλόν ἱιιι.τοἰτο ἱιι νἱιοτιι ποιοτπιππ.

εστίν *σα εὶσελθεῖν εἱε ττ)ν ζωἡν χωλόν, τ) τουσ
αποτο απο: Ρώσο ΙιοΙ›οπιοαι

 

89. αυτον] οπ1.1). α.ο.ἰ.Ιι. (τἱιἱ.Ϊσιιι:.ἰΧ.50).

| Οοπιτει. το!. νιιΙε. 1.17: (οσε ο).

ή· ουδεις] ου Γ.

- ποιησει] ποιει Δ.

- επι] εν 1. 59.

- ταχν] οιπ. Ι. Ι”. α.ο.ι:.α#ί.α. Ατιπ.'

Οοπιτπ., το!. νυ18. 1.

- με απτο εακολ. Ι.

40. ήμων υπερ ήμων (Βια.) ΜΔ. Ι. Η.

&. εγτ.ΠοΙ.τπε. Μετπρπ. Ατιπ. ¦ ο... υπ.

ήμ. ΧΟ.. ! ἡμ. υπ. υμ. Ι.. ¦ υμων υπερ

υμων (8ι.)ΑΒΒΕΟΠΚΜ8νΓ. ντιπ.

τιμήσει. Βγττ.Ρει.8εΗοΙ.ι.τι. θα”.

Σια. (να. Πιο. πε. 50).

Η. ποτισει Δ(Η)Ι'.

- εν] επι 69.

- ονοματι] ]·ρτιτειπ. τιμ ς. ΒΔ.69.ΠεΜε.

Απο. ' οιπ. ΑΒ.Βι.·|ι.ΟΙ.Χ. 1. @σκετο

γι'. "Τιεεω.μου 'Ξ. 1)ΟΜΧ. 69.123!. .μια

$γτ.Βι:Ι.ιπε. Μπομπ. θυσια. απο | οιπ.

@στο 1. Ε. 8τττ.Ρει..8εΠοΙ.ικι. Απο.

- ότι ου μη Μπουλ. @πολλα 8_γττ.

Ρει.8:ΗοΙ. Μοτπριι. (Μια. | " οιπ. οτι €.

Α(.ΡΧ(.τίο). Ι. νιιΙε. σε! Ατιπ. ΑΜΒ.

-- απολεσει Β.Βιἰν.Ι)Ε. ¦ Σαπολεσυ €.

ΔΟΕ. τοΙ.

42. το; αν Βε1)Ια. Ι. 59. δενω ' οι· εαν

ΑΟΣΔΕΕΠΠΚΜΠ τε Ι'.

- σκανδαλισρ] ·ξη 1) στ. ¦ -σει Η.

- των μικρων] στα. 8. Η τωνμιιερωντουτων

ΑΒ.Βιἰν.ΒΙο.σ( ? 2) Ι) Οτ·.Ι.Δ. 1. ι:.ἰ. δρ..

Πο!. Μοαιριι. Ποια. .Βια (τω. Μιιιι.

πτἱἱἰ.6). ¦ τουτιον των μικρινν Β.Βο|ι.

Μετα να... Μπι. 8τττ.Ρει. ι .οιπ.

τουτων ετ. (Ροκ νἱι!.)Χ. 69.τοΙ._|ῖ Ατπι.

(οΧ πιὶπἱπιἰο νεειτἰε α. ιΙο ματια” νοε

ιτοε Α).

42. πιστευοντων ακουω. το!. τιν. (τω.

Μπα.) ' πιστιν εχοντων στο. ο.

- εις εμε] οιπ. Ο" ιιισία.ΠΔ. ...ορια

Μοιπρει.Μ8. | Οοπιτιι. ΑΒ.ε(.ἶ'Ι.Χ. το!.

νε. (για. Μπιι.)

- αυτοι] οιπ. Η. ΑΜΒ. ¦ οπιο εστιν Α. ι

(οιπ. εστιν σ.ιἰ.|ι).

- περιιεειται] περιειεειτοΒ. @παπι του.)

- μυλος ονικος ΜΜΜ. Ι. Μια. Β”.

Ρετ.. σου.. Λτπι.(ρο5ι τραχ. αυτ.) Ζει”.

' :λιθος μυλιεος 9. ΑΧ.τοΙ. 8)·τ.Πι:Ι.

Μοιπρο.πι νἱιὶ. στο. Μπιτ.. οι. Ι.ιιο.κτϋ.

2). ¦ μυλιονισος λιθος 62.

- περι] επι 1).

- βεβληται εις την θαλασσαν] εις την

θαλ. ιβληθη 1.). Ειπε. . Οοπιτ:ι. το!.

48. σιεανδαλιζυ Αθ!). το!. Με. ¦ -συ Β.

Βι|_ν.Ι.Δ. νιιΙ;. Μπι.. (τιι1.τοτ.42).

] ·ζει ΚΕ. ¦ -σει Η.

-- οποεοψον] που!. οι ρτοἱοο ειπε ιο ι.

(ΑΜ.)

- εστιν σε ΜΙΑ. σο. ο. ' εστιν σοι Η.

νιι'Β. Δεν'#1 Βγττ.Ρει.&.Πι:Ι. Λτιπ.

Βάι. ' :σοι εστι τε. ΑΧ. τα Οοι!ι.

(να. Μια. ντιπ. 8).

- εισελθειν εις την ζωην ΑΒΟΠΕΔ. μια.

8)·τ.Ρει. Μοιπρπ. ΣΕΦ. ῇ ζεις την ζωην

εισελθειν 9. Χ. το!. 83.·τ.Ηι:Ι. ΟοιΙι.

(Ασεπ.) πιο. Μο". οκτώ. 9.

43. τας δυο] οιπ. τας Ι). (τω. Μοιι.:ετἱἰἰ.

8).

- απελθειν] βληθηναι1). οί!(πρ.Βιοπ.)

ιι. (τω. νετ. 45 οι" οι Μιιιι.ν.29).Ιοοπ

πει. το!. ναΙΒ. α.ο.ο.8.(ορ. 8οιτοι.)ιβ. το!.

- εις την γεενναν] στα. Ι.

-- εις το πυρ το ασβεστον ΑΠΟ. το!.

νιιΙα. α).ΠΑ. (εντ.Πι·Ι.) Μοτπππ. Οοι!ι.

Αττπ. (Μπα ατα ποπ οτειἱπιτιιἰιπτ Ντ.

Πει.) | οπου εστιν το πυρ το ασβ. Η.

μερια.. ' του πυρος ιιιπιππι Γ. (ΖΗΝ.)

ι οιπ.ι. τ. π. τ. ασβ. ΕΔ. 5)·τ.Ι.›ει. (τω.

Μαι. τ. 20. :10).

Η. οιπ. νετ. Β(Π.Δ. Ι. |ι. Μοιπρἱι. Ατπι.

το.. (Με: ἰπ αν'. οιππἱΙ›πε). ¦ Οοπιτο,

ΑΒΧ. το!. (Ευα.) $γττ.Ι.'ει.&ΠοΙ. ΠοιΙι.

απο..) τα!. να. 48.

- και το πυρ ου σβενν.] στα. 1. (πυρ αυ

των σου". 8)·ττ.Ρει.διΠο!.) @που το

πυρ ου σβενν. και ο σιτωλ. αυτ. ου τελ.

ΣΕΦ.)

4.2. και εαν] :αν Ι).

- σιτανδαλιζυ] -ζει Χ. Ι ·σει Ϊ..

- αυτον] αυτην (Με) Α. | ...τα Ρτο)ἰοο

απο το (Μοτπρ!ι.) Ατιπ.

- ιεαλον] Με!. γαρ ΑΚ. ο. ' (.ἶοπιτει, Β.τ

ΟΙ). το!.

- εστιν σε ΑΒ.Βο|ι.ΟΕΧΔ. Ι. Ο!). ΒΡΩ

111”. | σοι εστιν 1)(.?τ.Μ'8. 6. Ποια.

Λττπ. πι .τα (πιω. Μπα. απο. 8. Ο). |

:εστιν σοι ετ. Μ.Ι.ΪεΓ. να.. α.ο.ειώ

με. 8τττ.Ρει.&Πι:Ι. πιο..

- εισελθειν εις την ζωην χωλον ΑΙΚ).

ΠΟ



 



Χ. 2. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

49. οττι. καὶ πασα κ

Ϊ 47. σοι ἐστιν

τἔἔ..ἰιἐ ?ώ πό|δα$' ἔχοντα βληθῆναι αν ττ)ν ·νέενναν*, 4(πανω

. - Ο ~ ' - ~ Η ,

ΙΜΒῖΙ ο ο·ιαοΜ7ξ αυτων ου τεΛ.ευτα, και το πυρ ου ο·βέννυ

τ.Β._θέη . ται . 4Πκαὶ ἐὰν ὁ ο θαλ οι· σου σκανδαλί σε

~ 4- .γ ι ι ο ν τ μυ ι Π 9

ο ι πω· 5” εκβαλε αυτον· καλον ° σε εστιν μ.ονοφθαλμον εισελθεῖν

εἰ; τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ9 τι δύο όψθαλιι.ουι· ἔχοντα
συ ' ` | ο 48 οι Κ 0 τ υ

βληθηναι ει; την ·νεενναν , οπου ο σταοληξ αυ

τῶν οι) τελευτοῖ, καὶ τὸ πυρ ου σβέννυται. “” τα..

0. .οι αν”. γαρ ττυρὶ αλισθήο·εται, [ω καὶ πάσα θυσία οίλὶ αλισ

Ξ-.. τήν] γἱινναν

τοῦ πυρος]

- Σου. α :τ;;.

τπἰιτἱ ἰπ ι;οποππιττπ τω. πτωτ

τἱπαιτἱπἰΠε. “Η” αυτ νοττπἰο

οοτ·ιιτπ ποπ τποτἱιπτ οι Μπι: ποπ

οκττπαιττιπτ. '6 Η” Οσοι! εἰ σου·

Με “του εοαπααΠιιτι το. στου

ραπ:: Μπαρτ: οι: ΠΜ Ιιτιοπιπ

τπττοττ·ο τα τοι;πιττπ ἀεὶ, απατα

απου οοπΙοε πτιτ›οπιοτπ τπτιιτ τα

Βοποππιττπ αφτο. " “η τ.ττττ νοτ

πτἰο οοτ·πτπ ποπ τποτἰτ.ιιτ οι Μπα

ποπ ωιττπειταπτ. ”μη Οιππτο

οπττπ τυπο αυτοι... οι οτππτε

ντοτττττα [απο] ετιΙΝοτιιτ·. "Η"

(ωμή Βοπιτπτ οια "Η οποιὶ οι
. __ ν 50 κ ` οι ` κ ` τι

-ἔ:ΒἐΞ2 Έ] @σε-ται] καλου το αλα9° ”ἔαν δε το αλαιτ ιτ.|ναλον οιιΙἰπιπΙουτπ ίποτ·ἰι.ἰπ ιτυοἰΠπά

. . ι , ` ν ι ο ν > 9 ο οοπιΙἱοιἱυ? Πιιι.ιοτοτπ νουτ"π!
ΞΈνητ:αι, εμ ' τινι αυτα αρτυα°ετ€ ) εχετε εν εαυτοιο Η ΡικωΠ Μήπω “πα να τ

αλα , και ειρηνευετε εν αλληλοιι·.

ΚΠν-Β ` ' μυθ || ι ` Μ τ ` ιν ' '°=ο .

Χ. 9 αι εκει εν αναστα9 ερχεται Η; τα ορια ( > ·) Ετ τπιἱο οταπτητοπι

νοπἰτ: ἰττ απου ΙιτιΙοοπο πατα Ιστ

ιΙιτπεττ. οι. οοπνοπτυπι ττοτυτπ

ατα... τα! επτα. οι ιἱοτ.ιι οοπειτο

απο: παταω ιΙοοοοιτι Μου. 2 Ε:

ιιοοοιὶοπιοι ΡΙτιιτἱτιποτ ἰπτεττ·οι;τι

Μπι. επτα ετ Ιἰοοι νττο πιστα:

° Πω'- του·ιν τῆι· Ίουδαίαι· 2καὶ πέραν'| τοῦ Ίορδοίνου, καὶ συμπο

ρεύονται. πάλιν ὅχλοι ττ·ροι` αὐτόν, καὶ ών εὶώθει,

παλιν ἐδίδαο·κεν αὐτῶι. 2 καὶ προσελθόντεο' Φαρι

ο·αίοι :ἐ·ιτ·ηρώτων|| αυτον εἰ ἔξεο·τιν ἀνδρὶ γυναῖκα

 

03'

165. 'Ματιά. του πυρος 9. ΛοΧ. το!. 50. εαυτος] αυτοις Ι...

νιι|ι;._[(9.). 8υττ.Ρια.&ΠοΙ. (Ματ. .και . - όλα Δ"Β.Βιζτι.υΙ.Δ. Ι. ¦ :άλας 9 Α.

@μια ίποταὶπουἰΜΗν ά). | σαι. ΒΙ.Π.Δ. ΩΧ. το!. (αλα τα· ΕΔ). Η ρτιτοττ:τ. το Η.

Ι. α.ο.ο#κ. ΜοττητΙτ. ΑΜ. (1? ευρω). -- ιιρηνιυιτι] -ιτατι τι.

Η. αυτων] οτπ. Ήταν. ο. | Οοπιτιι, το!. Ι. και ικιιθιν Β.Βι|ν.Ο.Ι)Δ. 1. 69. ΕΙ.ΤΤ_β

[του. “35. (ο οτι.) | Σιι:ακτιθιν ὅ. ΜΥ. το!.

- τιλιυτα] -τηατι Ι. &. (γω. Εε.ὶκνἱ.24). -- και ττ·ιραν 130.14. Μοτπρὶτ. (ΑΕΠΙ.) ]

ι (Ππ]ιτι ...παπι οιιιιτειι!πιτ "απειρο- τττραν σοι. Ι. 69. 0. Μια. @στα

πἱι κ). σου.. Αττπ.υι 'τι. (ντα. Ντιπ. Σίτι. Ι).

το!. 8τττ."π.8ιΠοΙ. Μοτππὶι. σου.. ]

χτυλ. ιατιλθ. τ. τ. Ζωην Ι). Τα". Αττπ.

Βάι. (πιω. αιιυνιον Ι). ΣΠΠΕ. α.!ι.0.ἰ.Ι.

ΑΜ.) εις τ. ζ. ευτιλθ. χωλ. Η.

4.5. βληθηναι] αττιλθιιν Ι.

ζ - την γτινναν] οττι. την Χ. 69. Ν'.

Μιπτω. τις το πυρ το αιτβιστον τ. ΑΙ)

Χ. το!. [ (τωυ. Λττπ.υ.ο. ΣΕΦ. στα.

'οι 43).] πιω. του πυρος Ρ.| πιω. Με.

 

τί

  

ἱποκιἱτη;πἰΜΜ κατω. ο.Ι. 8)ιτ.Πο!. Με. 49. πας γαρ πυρι αλισθηοιται ΔΙΚΗ.. τα. ] ::δια του ττιραν €. ΑΧ. το!. ε)·τ.“ι:Ι.

οι πιστα. ο'. αυτ τιμή. ἱπο:ιι. α!ἰ. ] ιιοιι νωΒ._ωη-·· ντι. ι οπτ. 1). Το!. α.!ι.ο#ἰ. - συνπορτυονται ΑΠΟ. το!. ΥΜΕ. [9,.

Θ Ιταὑοττι ποια. ι. τα.. 8)·τ.Ριι. Μοττη›π. - πυρι] ρτιιοπ1. ιν ο. ' ...τα ο.. τι.. τι. τα ι συντρχιται υ. ὁ.οΜἰ.|ι. Αττπ. τι

1; ' Αττπ.Ζυὶτ. - και πασα θυσια α.λι αλισθηαιται] στα. Ηττα] ' ουμποριυιται Ι. 6!).

Β.ΒΙΙν.Βιο.Ε.Δ. Ι. Μοπτρπ.Μ88. Αττπ.

@τη Οοπιτο. ΔΟ(Ι))Χ. το!. μια. Ματ.

Ριττ.8ιΠοΙ. ΜοπτρΙτ.οιΙ. ΟοιΙτ. Δττπ.Πεο.

- παλιν Η] οιττ. 80. υ.Ο=#.ἰ. 8ττ.1,ιι. ]

Οοπιτα, ΥΜΕ. ιι.11”. ΑΜ. το!.

- οχλοι] Ρτποτπ. οι Χ.] ὁ οχλος Η. οχλος

46. οττι. να. ΠΣΕΑ. 1. ι.. Μοττητπ. Λττπ.

2οπ. (να: ἱπ ατι!. πτππἰυττε). ' Οοπτ.τα.

ΑΗΚ. το!. (βαττ.) 8)·ττ.Γετ.&ΗοΙ. (Ματ.

(αυτ.) ντι!. νοτ. 48.

- και το πυρ ου οβινν.] οτπ. ΣΕΦ. (πυρ

αυτων α (ι.ο!ιβ.ἰ. 8υττ.Ρει.8ιΠοΙ.)

(7. ταν ο σου). σου] ο οφθ. σου τι 1).

Βια. (οοπίοτ Ι.ον.ϋ. 18. και ,ταν ιἶιἶ.ιρον

θυσίας ὑμῶν τοπ άλισθἡιτιται ο ηιιτπιτε

"Η... παπι: ο!ατιιυΙπτττ οποια ετιιο νἱι.Ιο

υπ). ' ?το Ιιοο νοτιιτ κ τω... ιππτ.ιττπ

69. α.Ιτ.ι:Μ|ι. (Οοπιττι. νιτ|ς. _|ῖο').|

οχλος πολυ; Ι. (5)·τ.Ι:'ει.)

- και οι;; ιιιτιθτι] ώς ιιωθιι και 1). ἰι#ἰ.|

Οοπττα, τοΙ. νιτΙα. ...αυ:9·.ι.. το!.

2. ·προσιλθοντες] οπτ. 1). ιι.6.|ι. ¦ Οοπιτο.

το!. κατω. το!.

- φαριτταιοι] οττι. 1). α.δ.01. | (ΜΜΜ.

το!. ντα. οφ το!. απο... Μπιτ. ο).

Μ·ρτ·ποτπ. ..1 9. ΟΚ. (Η. νο. (ΑΜ.)

] στα. ΑΒΒο|ι.ΕΔ. 89. 1τ1τοττκΜευτ.

Μοπη›Ιτ. (50111. . οἱ Φαρ. μια αυτον Ι.

απτο ·ττ·ροιτελθ. Λττπ.

·- ιττ·ηρωτων Β1)Ι.Μ. Σα". ιιττηρουν "ο

ι·ιτηριιιτουυο). ηρωτων Δ. | :αιτημα

" οπιπἰο πατατα εποειιιπιτυ οοπειτπταυτ."

- και πασα] πασα γαρ Ι). υ.ι:.!|:ἰ. '

@πατα το!. ντα. (α).|ἱρ'·"·

- .τω οττι. Το!. ααα'.

50. καλου] πιω. γαρ 69.

¦ - δι] γαρ 09. | στα. ν.

! - γιι·ηται] γινηττιται Η.

! - τα...] οττι. ι. Μπιτ (ποπ τι›._ρ

! - αρτυοιτι Β.ιΧ. το!. των. α.ο.(ο).9".Ιτ.

Β)°τ.Πο!. (-οιται ΛΩ!Η.Π).] αρτυοηται

-· σκανδαλιζρ] -ζιι ΒΧ.

- οι ΒΒΔ. 69. (μπι ιστιν ΣΔ. ποπ ιατ

Ολοιιν 69). ¦ :σοι ὅ. Λου στ. το!.

θαναι. Μοτπρπ. (ντα. Μα". χνἱἱἱ.9). | σοι

μια ιατιν Μ.. Μα. ενττ.Γιτ.&Πι:Ι.

(Αττπ.) πιο..

- ιιυελθιιν] ροκ θεου Λ.

- βληθηναι] απιλθιιν Ι). Ι. ι:.τ. (ντα.

Ντιπ. τ. 80). . Γιατι”. το!. Υπὶι:. αν!

=..τα

25· Ιρακ). το!. ι - - _ ν -

Ϊ - τις την ·μινναν] «τπτ. την Β.Βου.Ι.. ι Δ.]αρτυθηοιται Ι.Β.1.5)·τ.Ι.'ει.Μοτπρπ. "των :. Αλ. το!. ΜΜΜ!. [8]·ι·.1)"_]

έ. οοπιτπ, ΔΩ!). το!. ι τις το πυρ το ασβο- (Φωτ.) Αττπ. (ΣτΠ.)

. στον Γ. “ τα @ποια ποιοτππιπ" Ποτ. - ιχιτι] ρτποπτ. υιιιις ουν 69. ο· ..Μ-.Πω 4,".

με ι 1 Τ 1

?τ
.€.

¦.

.».

Άι

 





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χ. 3.

Α 3 ο 1).

(1.) Χ Δ.

1. 89.

Ε!'0ΠΠ5ΠΥΓ.

Ρ ρω. αι: 1.

5. καὶ α.·π·οκριθεις

ό Ίηοοῦς

8 θειι.ι:ο7.

6. αυτους ο θεος

' θεα. Μαι.

7. [και προσκολλ.

προς την γυν.

αυτ.]

, ε- | ε | 3 ε ` ε ε 9

α·ιι·ολυσαι, πειραζοντεο αυτου. ο δε α·ιι·οκριθειε ειπεν
ο κι Α Α Ι ε ||

αυτοιι·, Τί υμιν ἐνετείλατο ξΜιουο·ηε|; 4' οι δε 2εἶ·ιι·αν

.ο . |

Ρ *έπετρεεμεν Μωἑισ:ηε|| `βιβλίου ||οι·ιι·ρα·ι·αιτέου"·νραψαι

και απολυσαι. 8ο δε 1ηιτουε ειπεν αυτοιε, Προε
Α 0 σε ` ο `

την σκληροκαρδίαν ομων ἔγρριψεν υμ,ι;ν την εντολην

ταυτην· 6 απο δε αρδητ κτιο·εωε 8αρο·εν και θηλυ
ε Ι ει ο'

ετοίηο·εν αυτούς *· 7'ενεκεν τουτου καταΛεις.ρει αν

ο οι. Ι Χ

θρακτος τον πατέρα αυτου και την μητερα· και προα
! ν .- ` Μ

κολξηθήο·εται προς ιγυναικα ριιιτου,' ἶ και,εο·ονται

οἱ δυο εις σαρκα μιαν. ωστε ουιεετι εισιν δυο, αλλα
ε; ε ε ν ει ε

μία ο·οιρξ. 96 ουν ο θεοε αυνεὲευξεν, ανθρωποι` μη

Μιπἱιωτο. ιοπιιιιπιεε επιπ. ° Αι

Με τοεροπιιοπει Μια: Με. @Με

"Με ρι·ιιοοοριι Μοεεε? ' ΩΜ

‹Η:εοι·ιιπι. ΜΜΜ ροιτπἰεἰι και·

ιιιιπ τομιΜιι επήρεια: οι Μαια

ιοτο. δ @ΜΒΜ τοεροποεπε Ιε

ειιιι Μι. Αι! αυτὶιιοιπ οστά”

πρεπει παρεα του" ιπ·πει:εριιιιπ

Μπα; " Με ἰπἰιἰο ο.Μοπι απο·

"απο ιπιιεοΜΜπ οι Γοιπἰποπι

Γεω. 00ο δικιο : '' ρι·οριετ Μο το

Ιιπαιιοι. |ιοιπο ρ.ιιτοιπ οποια οι

ιπιιιι·οιπ οι ιΜΙιοι·ουιι οι! ποιο·

και επιιιπ. . οι "Με δυο ιπ

οιιτπο υπο. Μαριε ιαιπ ποπ

εαπ: δυο ια! απο απο. ο (ζωα

οτΕο δικιο ιππκιι. Ιιοιπ0 ποπ εο

ραι·οι. Μ ο”, “Μ Ει ἰπ “απο Βιο

^'ιδ χωριέετω. 10

Ι0.ὶιτηριἰιτιον ρε

. Μιιιι. 5:30.

Ζει. ιο:ι8.

Α (|

περι 3τούτου|| επηρώτησαν αυτόν.
τοῖε, Δ09 8αν απο

στ) ἄλλην, μοιχαται εκ αυτην·

Νατασα τον ἄνδρα αυ·ι··η9|| 8·ναμηο·ῇ αλλους μοιχαται.

ε 8 ο ` ε ι ιι # ο θ ερ

και ει; την οικιαν παλιν οι μα ηται

και λέγει αι)

λι.ισ:η την γυναικα αὐτοῦ και.

11..

ο, 12 ` ε` 2 ι ο

Και. €αυ (1077) απο·

Παπ ΜεοἰρΜἰ ειπε οι: οοιΙοπι ιπ

ιυποΕιινοτιιπι οιιιπ. '' (Μι-'0 Η.

ΜΜΕ. πιο.. ΩΜουπηιιο Μιπἱεοτὶε

ιικοι·οιπ ειιιιιπ οι Μιιιιπ ΜΜΜ.

ιΜΜεοι·ιιππ οοπιιπιιιιι ευρω·

οιιιπ : Η οι ει ποιοι· Μιπἱιιοτιι

να”. επιιιπ οι ..οι παρεοειι.

εποι:οιιαιιιι·.

νικώ·

 

8. ενετειλατο] ιτειλατο Β..

- Μιιιυσης Β.Βιιυ.1)Δ. 69. ΚΜ. ΥΜΕ. Ο!.

α.(ι.ο./. ι :ιζ βίωση; 9. Α(Π.Χ. Με!. Διπ. α.

4.. ειπαν Β.8εω.(:Β. [ :αυτον 9. ΔΙΣ(

Δ. το!.

·- επετρεψεν Μαι. Β(:ΒΪ.Δ. (0111. ο). [

Μπι... επετρ. 9. ΑΧ.τοΙ. ΥΜΕ. [93.

571τ.Ρει.&ΗοΙ. (3οιπ. ΑΜ. ' Μαι. ενε

τει.λατο Ι. (νἱεΙ.Μοιι. :ἱα.7). "διιεεἰι

Μοεοε " .4. Μειπρπ. μου.» “ ρο"Μειι”

ιαπιιιαι α.ε:# 'Ι πιω. ποιοι ο!. 8νι·.Ριιι.

"Μωυαης Β.Βοἰι..ΠΔ. Ι. ΚΜ. ΥΜΕ.6'Ι.

μια..." 9. Λ(π.Χ. ΜΜΜ. .ένα α.

- γραψω ΑΙΚ). το!. ΥΜΕ. αφρ'.|ι. το!.

[ δουναι (νία. ΜΜΕ.) γραψω 1). Μπι:

εε:τἰριπιπ ...ια απο 6.

5. ο δε Ιησους Β.Βιζυ.ΒΙο.ΟΙ.Δ. Μοαιριι.

ἱρε0 "το 0. | :και αποκριθεις ο Μιτου;

9. Α1)Χ. Ι. το!. (ΥΜΕ) (α.ὁ)=/ἱω).

(α). Βιιιτ.(ΡΩ.)&ΗοΙ. Οοιπ.Αππ. (Βάι.)

να!. Μια. Μι. 24. ούν. 48 ειο.

-- αυτοις] οπο. Ι).

-- ιγραψεν] Μι!. Μιιιυσης 1). (ο).ι:.(_/).

ειναι. 8ντ.Ρει.Μ8. (νιεΙ.Μπτε.κἰκ.8).

' Οοπιι·ιι. το!. ΥΜΕ. ο!.

- υμιν] οιπ. 1). οι). !ι.ι:.ιβ.|ι. Λετπ.Ζοιι.ι

Οοπι.. το!. ΥΜΕ. ο]17.9'. Αιτπ.Μ88. κιν.

- οι! Βιμ] Μι!. απ·ολυοαι τας γυναικα;

ἱιμιον ΑΜΙ. 0 ΜΜΕ.

8. κτιαεως] οιπ. Ι). απ 87τ.Γει. μια.

Μαι. κια.4 οι 8). | Ώσπου, το!. ΥΜΕ.

α.ο.|.Α. εν.

- θηλυν 1).'.

-- αυτους] στη. 1). Μαριε. (3001. .78:01.

ι απατα. το!. ΥΜΕ. ιι.ο.ρ'. '6)·ιτ.Ρει.&

ΗΜ. Μοιπρπ. Ατιπ. ΜΜΜ. ο θεος 9.

ΔΙΠ!. 1. το!. ΥΜΕ. “Με”. 8)·τι·.Γεε.

Μια. Ποιο. ΑΜ. ΣΕΦ. | οπο. ΙΜΙΑ.

Με Μειπριι. (Πα. Μπα.)

7. Μ› ἰπἱι.] Με!. και ειπεν Ι). 89. Ηαι·Ι.

υ.ι:$90)·,· (ΜΜΜ. κια. 5).| Οοπιι·ιι.

:οι ΥΜΕ. εμ. ευιτ.Ρει..8ιΠΜ. Μοιπριι.

σου.. ΑΜ. Με.

- αυτου Ρο" ·π·ατ.] στο. ΒΑΣ..

Μαι.)

- μητερα] Με. εαυτον 1). (αυτου Μ).

ιι.Ιι.ι:. $γι·.Ρεε. Μοιππιι. σου.. /Εεπ. '

ποπ παρω: το!. ΥΜΕ. ι. 8)·τ.ΗΜ. Λτιπ.

- και ·ιι·ροοκολλ. αδ απ.) Μπι. Β. Ποιο. ι

Οοπετιι. το!. ντ. (για. Μπιτ. οι οι". ιι.

24). Ι “ οι ἱιπρι·οοιιιι· ιπΜἱοι·οιπ" (ι.

- προς την γυναικα ΒΧ. το!. ΥΜΕ. 6.!).

| τη γυναικι ΔΙΑ. Ι. ΤΜ. α.οφα.. (νία.

Μο". οι οοπ. Ια.ΚΧ.) γυγυναικι (λείο.

8. μια ααρξ ΒΒΕΧΔ. το!. Με!. @ιι-ΒΡΩ.

Μια. (3001. ΜΜΜ ¦ ααρξ μια Α0. 1.

69. ΡΚΜ.ΠΓΤ|. Μειπρπ. Λεια. Οι·ἰρ.

ΙΜ. ι. 90.. (για. Μια. και. 6).

9. ουν] οιπ. οι». #'(αρ.ΒΙαπ.).Α. εεε.

ΗΜ. μια. οι θεοι. 688). ¦ Οοπετο. το!.

- ο θεος] οπι. ὁ Αθ. (Παει. 588.

- συνεζευξεν] εξευξεν Ι) στ. Απε. οωρ.Ι

Οοπιι·ιι. το!. ΥΜΕ.α. α.(ι.α.πλ. Με.

ΠοΙ.ιπε:.(ὶτ. Ποια.

- χωριζετω] -ζεοθω

(Παπ.)

10. εις την οικιαν [ΗΠΑ. ο. (οεπ. ο). ι

Σεν το οικια 9. ΛΟΧ. το!. ΥΜΕ. οι)!

ρ:.Ιι. Μοιπρ!ι. Ποια. Απο. ΖΕι!ι.ι οποια.

ει 1)..

(για.

Δ οτ. (Οοπιι·ιι.

 

ΙΟ. οι μαθηται] τοιω.αυτου 9. Α1). το!.

ΥΜΕ. αρα. 8ειτ.Γει.8ιΠοΙ. Οοιπ...Ει.π.

¦ οιπ. ΒΟΙ.Δ. α.(ι:).|ι. Μαρ.. Απο.

- περι τουτου ΑΒοΙ.ΧΔ. Ι. ΜΙ'. α.ι:.|:

1|.(|ι). 8)·τ.Ρει. Μοιπριι. Λέω. | οιπ. Κ.

ΜΜΜ.. ¦ :περι του αυτου 9. Η. 69. το!.

ΥΜΕ. ΜΒ. 8)·ι·.ΗΜ. θα. "οι.¦ι!.λογου

Ι). ι.·./._η.ρ'.|ι. | οπιπο, το!. ΥΜΕ. αν.

- ειι·ηρωτηοαν ΑΙ)Χ. Ι.ι·ο!. μια.. @τα

Ρει.8ιΠε:Ι. Μοπιριι. θα”. | ιπ·ηρωτων

Β.Βι|ν.(Ι.Δ υπερ). ε·ιτηριοτουν Ο.

- αυτον] οιπ. Μ.

Ι!. (νετ. Η ρο.ιικαι λεγα αυτοις να. Ι Ι. Ι).

- οι· αν Β.Βι|_υ.ΟΠΕΔ. | :ος εαν 9. Α

Χ. το!. | εαν ανηρ Ι. (38. α. ΑΜ.

(ρτοοιπ. και Ι ; κι! οιπ. οι! Με να. !2).

·- απολυετη] -οει ΠΚ.

' - γαμηση αλλην] αλλην γαμηα·ρ Ι).

ΥΜΕ. (να). ' ουιιιτιι. το!. ιι.|ι.

-- επ' αυτην] οιπ. Ι. δ)·ι·.Ρει. Λτιπ. (πιω.

Μοιι.:ι.ικ.8). ' Οοπιτα. το!. Η". δνε.

ΠΜ. Μοιπρπ. (Μια. απο.

!'2. και εαν αυτη αττολυοαοα τον ανδρα

αυτης Β(Ο)Ι.(Δ Μι!. και). (Μοιπριι.)

ΜΜΜ. (αυτου Μια (Ϊ). ' και εαν γυνη

εξελθυ απο του ανιδρος και 1). (69 γυνη

εαν οι οιπ του). ...ω-Μια Απο. “ οι

(μια ιι:Ηπιμιἱι ΜΜΜ· νἰι·πιπ οι" ιι. ι

:και εαν ·χυνη αει·ολυση τον ανδρα αυ

της και 9. ΑΧ. (Ι). το!. ΥΜΕ.|.υ'. @τι

Ρα.ΜΜ. σου.. (εαναπολυου·'υνη Π).

- γαμωτο αλλον 150·1.(.η. Ι. Ο!). 8”.

ΗΜ. Μοιπρἱι. οοπ.. (ΜΒΜ.) (αλλην Δ).

 

0. Με”. εοπ)ιιιιΧΗ οι. ' Η. 08 Με. ΠΠ. Η.
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_- 19. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

  

:: Πιο. ι8:ι6-ι7.

Η. δποτίμησαν

..ο τ'“. ο

"Σ - ν

ι

ο.
~›

ο "| +

αυτα .

κο' ΤΣ
π

ῖ - β

Η: _ ηΜ'αιι.ι9:ιδ·8ο.

:Η ' Ια. ιο:ο6.

* ι α αθόν °

-'Επ.οοιιο-ι6. .7 ,

δίον, ού μη εισέλθη εἱτ αυτήν.

| , .ο ,

σαμενοι· αυτά, 2κατηυλόγει τιθεἱοπ ται` χειραι` επ'

15ι`

βασιλεία τοῦ θεοῦ· αμην λέγω ὑμῖν, δι
, _ __ . ~ . .

3αν|| μη δἔξηται την βασιλείαν του θεου ως παι- Μ"ΜΜΒ"ΜΗΜ· “Επωφ

16

`

42 ""Και. εκπορευομένου αὐτοῦ ει: οδόν, προσ

·. κι "δω-8'. δραμων εἶι· και ·νοννπετήσας αυτον ἐπηρώτα αυτόν, μπα Ποπο απτο ειιιπ τοπιο”

Διδασκαλε αγαθάν τί ποιήσω ἴνα ζωην αιώνιου κλη

.,~ ' ρονομήσω; 18 ὁ δὲ Ίηιτοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγει

- ` οουδέ:` οι·ι:αθου ει ,μη εἶι· ο θεότ; `

. Δ. 1,_,,,”,,._ρω.» εντολαι· οιδαι·, Μη μοιχευο··ης· μια; Φονευσης· μα?

19`

- ~ _ .3 -
Β.;.Έ·ξ _' και προο·ἔΦερον αὐτω παιδία, ΐνα ιἔψηται τ0°.·'·)ΕΜΜΦΓΜΜου·

Υ. :- Δ , ,_ . , , ` , , .. το σε τι: πορτα: ι Ιου: Διαι

~:. Καιιιυι.Βα αυτων οι δε μαθηται επετιμων τσιπ προσφέ- “Η "και, ω.πωωΜΜ οί.

. ΜΜΜ. . Η .δι δι ι Ί - ι ' ` Μαιου” "Ωιιοοοιιιπνιδοτοι

ιιιωι.ι9:ι8-., ρουιτιν.. ι ων ε ο που” ηγανακτησεν και ·
Ιοειιιι. ιπδιεπο που οι οι: πιο,εἶπεν αὐτοῖι·, ΣΙΑΦετε τα παιδία ἔρχεο·θαι πρόι· Θωθ ΡΜΜ°° "ΠΜ ω Με·

οι πο ρι·οιιιοιιοτιιιο οοο: ι.ιιιιιιιιι` | Α

μη κωλυετε αυτά· των γαρ τοιούτων ἐστιν οοιοιιιιιι ι·εεπιιιιι «κι. "Λακκι

απο τοιιιιι, οιιιοιιι.ιιι ποπ τουα

ροι·ιι ι·εςπιιιπ αει νιιιιιι ροι·νιιιιιο,

ριοπαπο οοο οι ιπροποπο ιπιιιιιιιι

καὶ έμα7καλι- ευρω· Μου ιιοιιοδιοιιιιαι οοο.

" (Μπι) Β: ι:ιιιπ ΟΒΙ-“ΜΗ ει

εει ιπ τιιιιπ, ρι·οοιιτι·οπι οιιιιιιιιπ

οιιιιι. Μοειοιοι· Μπα. που! Πι

ι:ἱιιιπ πι. ιιιιιιιιι ιιοιοτπαιπ μια·

ριιιιπ ? '' Ιιιιιιιο αιιιιιιπ «και οι,

@πιά ιπο .πιο οοπιιιπ? ποιπο

τας ιιοπιιο πιει ιιπιιο δει”. " Παο

οορια ποειἱ, Νο παιδια", πο

 

.ί ι αλλον μια" 1)- ωικ Ι Ποιοι”

αλλοι π. ΑΟ.Χ. το!. (Αιιιι.)

Ι2.οδ ιιιι.] πιο. ευρω· ιΠιιιπ ι.·.(Ιι).Ι. πιο.

4 οιιροτ πιω: (εἱπιἱιιιοι· α.Ιι) οι. ιιιιι οι.

ιιιιοοιιιιι (ιι ιδιο ο) ιιιιοἱι ιποοι:Ιιιιιιιι· ιι.ο.

βη'. ¦ Οοπιτο, νιιις. 1.9'.

.. 18.ινα] ιν' Ρ.

€ - ιιψηται αυτων ΑΠΣ 1. το!. νους. α.ιι.

ο,#'.Α. 8ττι·.Ριι.8ιΠοΙ. Μοιιιριι. Οοιιι.

Οτίο.ιιι. 659.. ¦ αυτων ιιψητιιι Β(.π.Δ.

(τω. οτι!. ἱπ Πιο. Μπι. 15). [Αι·πι.]

- μαθηται] πιω. αυτου 1). α.ι:ώ διοτι.

Ροι.8ιΗοΙ. Οοιιι. που ι Οοιιιτο, το!.

ΜΜΕ. Μα. Μοιπριι. Απο.

- ιπιτιιιιιιν ΑΙΜ!. Μπι!. Μια. 8ντι.Ριιι.

- δι.ΒοΙ. (ι·ἱιΙ. Ι.ιιο. Μπι. 15). . ·μηυαν

ποια. σαι. μια. Μου.. Με. 18).

- τοις προοαιρουαιν ΑΙ)ΧΓ. το!. νιιις.

87ττ.Ροι.διΠι:ι. ΑΜ. Βιιι.¦τοις

οιρουαιν Ι.]αυτοις ΒοΣιΔ. ι:.Α. Μοιιιριι.

(πιο. Μου.. οι Μια.) " ουδ. αυτα Ι'.

'Η. ο 1ηαους] οπι. ο Π.

- και ν] Μι!. ιπιτιμηοας Ι. 89. 5".

Πο1.ιπς. (Μπι.)

Αν - αυτοις] ιιπυο ειπεν 69.

- παιδια] παιδαρια 1)..

η? - μη] τρι·οοιπ. και ε. Μπι.. ι. ιι".

Ι.ιιιι. $ντι·.Ρει.8ιΗυΙ. Ποιο. Αι·πι. Βάι.

(νἱιΙ. Μου.. Χα. Η. Ι.ιιι:. ΜΠΕ. 16). 1

οπι. Β.Βι:,ι.ΧΔ. 69. ι:Εοιικιι·ευνι·.

. Μειπριι.

~

«

μρωτηΠΩΝπε:..ε.Ητ-Μοωω..·η.._:.υ"Φι:·:ενυ·--..

-- αυτα] οδό. “τοπικ οι! πιο" ἰιοι·ιιιπ

Μοιπριι.

15. δις αν 1ι.ιιιι_υ.οπω. Ι. | :ὸς εαν τ.

ΑΧ. το!.

θ

ι
.

Η. θιου] οπι. 1) στ.. (ουτε. ')

- ιιιιιλθη εις αυτην] εις αυτην ιιιτιλιυ

ιιιται 1)Οτ. ι Οοιιιι·α, τοι. Ιου.. τω.

Οτιο. ἱἱἱ. 684..

Ι8. ιναγιιαλιααμινος @ο το!. νιιιι;.

(α).Α. τν. (ιναγιιαλιο. Η. ' ινικαλιο.

Δ.. ινακαλιιτ. Δ'. ' προοααλιααμινος

1). δια/,π

- κατιυλογει τιθεις τας χιιρας επ' αυτα

130(ΕΜ. $γι·.Ηι:Ι.Μ8.(αρ. (Η.) Μοιπριι.

(Βάι.) (κατηυλ. 1.). ' 1:τιθιις τ. χειρ.

υπ' αυτ. ηυλογιι θαυτα €. (ΑΧ). τοι

νιιις. [οι. (Μια. Αι·ιπ. (ηυλογιι] ευ

λογιι Α(Βἰιι_|τα)Χ. 69. Βιιικ·)ιιυν.

|ιυλογηαιν ?ΘΕΩΝ (τιθιις] και τιθιιιν

Ι. οπι. τιθ. τ. χ. ιπ' αυτ. α. 8)·τ.Βο!..)

ι ιτιθιι τας χιιιιας επ' αυτα και ιυλογιι

αυτα Ι). δ.ο#λ. 8ντι·.Ροι.διΗοι.

17. ιππορευομινου] πορευομενου Γ.¦ Ωω.

987, 8 παπα ιιιιιοι·ιιιιπ (νετ. 1743!) οι:

οἰια.8 απο”, ταῦτα μιν δν τῷ' κατά

Μάριον ιιιαγγιλίιρ γἱγραπται· μια ρτο

Μοτο νοοαοιιΙο ποππιιΠιι πιιιιιινιι. Για·

οι:: ιαιιιοπ οπιιιτηι νιιτιοιιιιοπι Ιει:ι.ιοπιι

ΟΙειιιοπιιι ροι· που νοι·ιιοιιΙοε ι·ωεποετο

@οι "ορο οι! ιοποιιιιι ιοπιιιιιι Μοτό

ιπιιιανιι. πωπω· ποπιιιιπιιιιιιπι πιο".

πιω. ο ιοιιιιιιιε οιππιιιιιιι οιιοιτοπιι. οι.

ι|ε οιιο πι απο" καιω. Πιο παρει

αδ Μι. Εππορευομένιμ αὐτῷ.

- προοδραμων εις 130!). το!. νιιΙε. α.!ι.

το!. ιη. ¦ ιδου τις πλουσιος προο

δραμιιιν Α. 69. Κ. (5)·τ.ΗοΙ.ιπε.) Αι·ιπ.

] ιδου πλουσιος προοδο Μ. ' απο οπι

ιιιιιιι ο. θα οιιπι ρι·οι1ιεεοι Βοπιιι. οιι

ιοι:ταπι ἰΙΙιιιπ ιιιιιδαιπ" Ιι. ' προοιλθιιιν

τις (γεια. (Πτι. ΜΜΕ.)

!7. και γονυπιτηοας] και ·,·ονυπιτων Πω.

'οπι.. το!. ' γονυπίτει ΟΙεπι.| οπι. και Δ.

- αυτον Ρ] οπι. α.ο.ο.(α). @πι-.Μιὰ

Πο!. Μοιπριι. Ποια. Αι·ιπ. @η ' Οσπ

ιτα, Μ88. .οπι. οπιο οιιιιι νους. τη:

-- επηριιιτα αυτον] ηρωτα αυτον!). ι σοπ

"ο, το!. ' οιπ. @απο (τω. Ευα. και. 18).

-- διδαο:.] ρι·οοιιι. λιγιιιν Ι). 89. α.ἔι,|ἶο·.

Μ. 8_νι·.Ριι. Οοιιι. Αι·πι. διετα. (νἱιΙ.

Μια.) ι Οοπιι·ιι, το!. νιιις. τι 8_γι·.Ηι:ι.

Μοιπριι. πα. [ο]. (πια τι ἀγαθὸν

που,... Ιιιιυει Οια. για. Μοιι. ιιιιι. 16).

18. Ιηαους] οιπ. Δ. [ποπ Γ]. (νἰιΙ. Μπιτ.

πιτ. Ι7).ιιπο:ι λιγα (Ποια. οι οιπ. αυτιμ.

- ας ὁ ΑΒΑΞ. το!. νιιις. α$|ι. ιιν. Οι”.

938. οτἰο. ι. 228€. 580. ἱἱἱ. σου απου.

ιν. “και ΜΡ. Ευ... ἱιι Ρ.. 426". (Γοτ

ιαπ οι οιι Μαιου. Η ιροοιιιπι). | μο

νος οι 1). (ο). Μει·ιιριι. ιοιιιι ο! Η ροοι

θεος πιω. δ πατηρ Αι-ιιι.Μ88. Οτίο.

οποιοι, σου οιι τοπια διιιιιι·ιο οποια" (ΗΕ.

“οι” ποπ πιο.

Ι9. μη οονιυιτης] οπι. πώ. Ι. Ι'. [Α. ]

ροοι μη μοιχ. ΑΧ. 69. το!. νιιιΕ. α.δ.

ι!.πι|Μ· Βιιι·.Ηι:ι. Ποιο. Μπι. ΣΕΦ.

σου. 988. (τω. Ι.ιιο.πνιιι. 20). | απτο

μη μοιχ. ΒΒΔ. ο. Μιιιπριι. (ι:οπΐοι· Μιιιι.

πια. Η). Ι ροιιι μη ιιλιψ. 87ι·.Ρει.

- μη μοιχευσης] Μι!. μη πορνιυιτης Ι)

(Η. Ιι. πως μη ψιυιῖ. ΜΜΜ Γ. ο. ι οπι.

το!. (οπι. μη κλαμπς ο!).

  

Η. οιιιιιι αει Ο!. | Η. ανιαρή. οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χ. 20.

Α Β Ο 1).

Σ Δ.

1. 89.

ΗΟΜΜΕ".

20. [ἀποοριθεὶς]

ειπεν αυτο?-

21. σε υστερεΐ

(β μοι'. 22 ὁ

πως· μὴ ψευδομαρτυρήσης· ..η αποστερήσης·

τἰμα του πατέρα σου καὶ την μητέρα. 20 ὁ δὲ άπο

κριθεὶο *ἔΦη|| αυτο). Διδασκαλε, ταῦτα πάντα έφυ

|';3" λαξιίμην ἐκ νεότητοο μου.

αὐτῷ ήνάπησευ αυτον καὶ. εἶπεν αὐτῷ, "Ευ σοι ιὶστε· ωοοιωπο ιΝΙαπωπι οι ΜΜΕ

ρεῖ· ἱὶπαγε, ὅσα ἔχειο πώλησ·ον καὶ δυο* πτιοχοιο,

καὶ ἔξειο θησαυρου εν οιὶρανῷ· καὶ δώρο, ακολουθει

Με)

οοοΜοιπ. πιο (Μετα. πο ΜΒΜ”

ποειἰππποππἱοπο ‹.Ηκοτἱο, ππο ο"...

απο (οικου. ὶποπποπο ρωταω

"παπα οι ποιυ.τοππι. ω Ει Μο το.

οροπΜοππο Μι. Μοεἱοιοπ. “Μο

ἑ Ίησοῦ9 έμβλέψα5. οππιππυι Μποοπνο.νἰ ο πονεπιιοω

οποιο.. Ή "κι, Ιοοιπο οιπιιιπππ πο.

"Η, οποια απο Μου.: ΜΜΜ

οιποοοουποοο ποιοι:: "Μο οι αλ

μοοροπ·πουο. οι |πΜ›Μ›ἱο "παο"

ποιο πο οικω. οι να" εοοιιοπ·ο

δε οπτυ·νυοίο·αο ἐπὶ τῷ λόγου άπῆλθεν πιο· "(""·"0"ΜΜΜΜε

λυπούμενοο· πἶν γαρ ἔχωυ κτήματα πολλοί.

πο του!» απο. ππποετοππο: οποι

οποιο ὶπουοππο ροοιοεοποπποε που!

ιπιο. " Βι οἱπι:πιππιορποποππε Ιοοιιι

28 καὶ

| 0 ΟΙ - | σε Α ο .

περιβλεψαμενοο ο ησουο λεγει τοιο μαθηταιο αυτου, 'ή. Μάρω... ...ο @οπου απο.
Α | Ο λ ο ` - . ο ι '

Ποιο δυσκολεοο οι τα χρήματα ἔχοντεο ειο την βασι- ΟΝ φ" ΡΜ”. ΜΜΜ "1

λείαυ τοῦ θεοῦ εισελεύο·ονται. 24 οι

8 Α ο ` .- Ι 8 εκ

εθαμβουντο επι τοιο λογοιο αυτου.

.

ὁδἑ

περιπου ω ἱπππ.τοἱυιππππ. " Ποιοι

δὲ μαθηταὶ ρΜπ Μαιου οοοιυροεοοοοππι πο

..απο οἰιπο. Λι Ιοοιπο τυποι” πο

Ίησοδο ιπροππι|εππο Μι πιο, ΜΜΜ. οποιο

πάλιν ἀποκριθεὶο λέγει αυτοΐο, Τέκνα, ποιο δύσκολου

 

Η. ψευδομαρτυρησςς] -σεις 1).

- μη αποστερησης] σαι. Β.Βολι.Δ(ιροι.

πιο.) Ι. 69.. Κ. Απο. (Μα. Μαιο. οι

Πιο.) | σου” ΑΒ'Ο(Ι))Χ. 69.. το!

τσ. (-σεις 1)).

-- πατερα σου] στο. σου 1). ασια. απο.

Μια.) | Οοοπιι, το!.

- μητερα] ωο. σου ΟΡ. α.ο.οέΐ 87ο.

Ρ". Μοπιη:ιὶπ. (Μια. απο.. απο. Μια”

σαι. ΑΒιΒΧΔ. το!. ΜΜΕ. ΜΗ. 87ο.

Πο!. Απο. (Ποια.

20. ο οι] και 0. οι Μο απο αρ'. ' Οοππιτα.

το!. Οσοι. 088. . σαι. Δ. (για. Μαιο. Μα.

οι».

-- αποκριθεις] οπο. ΒΔ. Μοπππρο. (Μα.

Μο. ανὶϋ.2Ι). | Οοππιτα, Αθ!). το!. ου.

θα..

- "η ΒοΔ. ' :ειπεν 9. Α1) ΟΑΣ τοι.

απο. μια) ' λεγα οι... απο. Μαιο.)

..πι ΜΜΕ. Β.ο.ά.1.ς'. Μαἰι οσα!.

- αυτοι] σαι. Κ. Λα. ο.ς'.Α. (Οποιοι

(Σουι.)

- σ.ο."ωα] οπο. Ι. Κ(πποπι Χ). σου.

Με!. Μοιι. οι: Επι: )

- ταυτα παντα ΜΑΜ. ΜΜΕ. α.ο.|ῖ_ῇἱ

Εστπ·.Ριππ..8ιΗΜ. ΟΜΕ. Απο. (εἰο Μαιο.

οι Ι.ιιο.)ι παντα ταυτα Ι). ΙΜ. Μοοη›ὶπ.

θα... Οι·ἰο.670·.

- εφυλαξαμην ΒιοΧΔ.τΜ. ¦ εφυλαξα

ΑΙ). αστο. απο. απο Μοτο. οι Ι.πιο.)ι

εποιησα Ι.

- επι νεοτ. μου] οπο. ΟΙεοπ.988 (Μ Με!.

989 (ία. Με.) [Πισω. τι ετι υστερω; 69.

ΚΜ. α.ι·. 8]π.ΗΜ.. Απο. απο. Μοιι.)

21. Ιησους] οπο. ΑΙΜ'. (σουίτα. (παπι.

ι1Μ οποτε σαι. αυτοι).

- αυτον] αυτῳ Ο.

21. ειπεν] λεγα 89.

- αυτιρ 2η ΜΗ. επ θελεις τελειος ειναι

69. ΚΜ. 8_γτ.Ηι:Ι.. απο.. Ι “οποιο μια:

ύστερα Μοποριι. Απο. Οσοι. (Μα. Μαιο.

Μα. 21). | Οσοι". το!.

- σοι] σε ΒοΔΜ. ' σου” ΜΧ. Ισ.

τοι. σου. Οτίο. 670... απο. μια.

:τϋἱ. 22).

- υπαγε] οπο. ασια., οι. ΙοΕἱε πώλησον

οσα εχεις

- δος] διαδος 69. (Μα. Ειπα.)

- πτωχοις] ..Ίπποι τοις 9. (31). Ισ.

Μοπιπρππ. (για. Μαιο. οι μια) ' σαι. ΑΒ

ΧΑ. 69. ΒΡΩΗΚΜ8Ι.ΤοΜΓ. Οοπ.!π. Απο.

@σου

-- εξεις] εξει ο. (εξης ΜΚ).

- ουρανιρ] ·νοις Η..

- ακολ. μοι] 'ΜΑΜ. αρας τον σταυρον

9. ΑΧ. το!. 8.γπ·.Πο!. Μοπππρπι.ΜΜ. Ποι!π.

|οπιιο δωρο Ι. (59 (Μια. σου). 0. α.

8:ιπ·.Ριιι. Απο. απο.. (ΙΜ. 17). να!.

Μαιο. Χοπ. 24 ; Ματ. που. οι ; Ι.οο. πιο.

28. ' σοι. ΒΟΠΔ. ΜΜΕ. 6.π:)Μς'·.·ι.|ι.

Μοαιρο.8Μπνν. (Ποια. Πι!. 995-.

22. στυγνασας] εστυγνασεν Ι) στ. (οφ).

Ι Οοππιπ·ο, π·οΙ. Η". ΜΙ. απο

- επι] σαι!. τουτιρ Β. 69. α.ο.ο./ΦΜι.

δ)·π·.Ριππ.. ' Οοππιπ·ο.. π·οΙ. ΜΜΕ. Β_γπ·.ΗΜ.

το!. (που.

-- λογιιι] απο. και Β. Ιι.ι·.#ῖ | (Μπαμ που.

ΜΜΕ. α.|.Α. σου..

- ην γαρ] ΜΗ. πλουσιος οι"... (Μιλ.

[απο. ΜΜΜ 28).

Π - κτηματα πολλα] πολλα χρηματα Ι).

κλαπ., το!. ΜΜΕ. Μοτο-οι. κι. οι"... π
σο!. ¦ Οοπππ.π·ο.. τοΙ. ΜΜΕ. ος'. (Ποια.

ΜΜΜ” πππΜιο.ο Μ πππΜπιπο ιἱΜιἱο.ι οι

επΕ·π·οο Ια.

28. περιβλεψ. δε (Μετα.

28.λιγει ΑΙΜ!). το!. (μια.) (Ποιο. | ελε

γεν ο. ¦ ειπεν Λ. Α.

- τα "πιο χρημ.]οπππ. Ο.ΙΟοππιπο.. το!. Ποιο.

·- εισελευσονται] ποιο ιις τ. βασ. 0(επππ.

"ΜΜΜ ταχειον καιιηλος δια τρυμαλιδος

ραφιδος διελευσεται η πλουσιος εις την

βασιλειαν του θεου Ι). (α.ἰι!). οπο.

ροοιοο να. 25. απο. να. 25. Μαιο. Μα.

24. Πιο. ›ενΜ.25). ' που Μπιουτ. το!.

ΜΜΕ. οΜυ'·'·|ι. το!. σου.

24. πιαθηται] Με!. αυτου ΠΔ. Ι. α.υ.ο;β

#1. ¦ οπο. τοι. ΜΜΕ. ΕΜ· ΜΙ. ααα.

- Ιησους πα.λιν] οπππ. Α. (οπο. παλιν ο”.

[ παλιν δε ο Μπους σου..

- λιγα] ειπεν Δ. ¦ Οσοι”. οι...

- τεενα οσο. το!. | τεενια Α. Ι. (γκι'

οπο. ΒΟΚ. ικά.

- ι)υσκολον] -λιιις Χ. (00”. |). ¦ Οιιππιπιπ.

οι...

- τους πεποιθ. επι χρημ.] οπο. ΠΔ. &.

Μοππη›ὶι.Μ8. | απατα. ΑΟ!). πο!. ΜΜΕ.

(α).ο$ς'. 8_ντπ·.Ροπ..8ιΗΜ. Μοαιρπι.οι!.

(Ισια. Απο. (Ποια. ιΙἱνἱιοπο ι.·% (ΜΒΜ.)

"χρημασιν] (οποιο. τοις 9. Ι). Η. ο!).

ι οπο. ΛΟΚΕὶ.*(ἱΗΚΜ8ΠΜΓ. Ποιο.

Απο. (Σουι.

- εισελθειν] αυτο εις τ. βασ. 69.

25. οπππ. νοπ. Με 1). ιι.(ι! "ευκολιιιτερον

δια....καμηλος εἰσελιιὶσεται 6'|ειιι. (Με

ειἱο.απ α).

- εστιν] Νασαι. οι Α.

- τρυμαλιας ρασιδος] ΐ της" τουρ. 'της'

ραιο. σ. ΒοΧΕΠ8.πΜ. | οπππ. της “ο Α

Ωω». ι. (ιο). ποιο. σου.. π οπο οι

ΕΡ. ι οπο. :Ρ Ο. Μοπιηι|ι. | τρυμαλιδος

  

20. ΔΗΜ οι. Ι ΜΜΜ οι. ' 21. Με". οι οι. ¦

22. οποιοι" π:ιοαοοαΜουο.π οι.

]Τ4





Χ. 30. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

Ύιι1α. ο. ο. ο. |ε .

ι @τα 1). Β.

ο _ Δ Ποιο”.

· _ Μ.Δτοι.ΞΗι.

, 29. [τους πειτοιθ.

"τι που]

:- 39. ραιρ. ιἰιτελθεῖν

99. λιγο. προς αν·

τον,

  

- ._ 97. δυνατά [ἔστιν]

' 88. λιγειν ο οι·

τρος αυτοι

ρι

β
99. και αποκριθεις

, κ ι ο κι τ ο `

εστιν τους πεποιθοτατ επι χρημασιν ειι· την βα

σιλείαν τοῦ θεοῦ εισελθεῖν. 20 εύκοποιτερόν έστιν

, ΟΝ .9 οκαμηλον δια'ί τρυμαλιαοι ραερίδοο διελθειν, η πλού

ιι Κ ο οκ .- ο κκ 26 ο `

σιον ειο την βασιλειαν του θεου εισελθειν. οι δε

περισσωτ ἐξεπλήσσοντο λέγονται προο εαυτούει, Καὶ

Ι Ι το ι το ο ..κ

τα· δυναται σωθηναι ; 27 έμβλέψαοι αυτοις ο Ίησουο

κ Κ ο

λεγει, Παρα ανθρωποιε· αδύνατον, ου' ου παρα*
θώ- ποίντα α δυνατα* ` ” θ ι- 28* ” ξ

ι γ ρ παρα τω αρ. ηρ ατο

- ο Πέτρος λέγειν αὐτῷ, ,ιδου ημεῖο οιιρήκαμεν πάντα,

καὶ 8ηκολουθήκαμέν|| σοι. 29οιποκριθεὶοι ὁ Ίησοῦ9

' ` τι τ τ Α

ειπεν, -Αμην λέγω υμιν, οὐδείτ εστιν, δει αιρηκεν

οποιοι οιι οοπιιιιοπιοι ιο ροοο

πιο ιιι καποιο ιιοι ιπιτοιτο. τι Γο

οιιιιιο και. οιιτιιοιοπι ροτ ιιιτοιποπ

οοοε "αποτο οποιο Φνιιοιπ ιπ

ιτοτο ιπ τοοποιο ιιοι. *9 ()ιιι τοπ.

ειο.οιιιπιτοιιοπι.οτ, Φωιιιω πο

τοπια. οικου. Βιιιοιο ροεοοιιοΙνιιε

ατο ? 2' Πι ιιιιιιοπο “Με “το”

τοι. Αιιοιι ιιοιπιποε ιπροωιιιιιο

οτα. οοιι ποπ πρωι ιιοοιιι: οπ·ιπιιι

οπιιπ ροοιιιιιιιο οοιιι οριιιι ι1οιιπι.

2' Οοοριι Ι.'οιτιιιι οι Φωτο. Βοοο

που Φιπιοιιποιι οπιπιιι οι οοοοιι

κοιποι το. " 099” Βοηιοπιιοπο

Ιοοοε πιτ., Ατποπ Φω "πιο πο

πιο οει πιο ι·οιιι·ιοοτιι ιιοπιοπι

πιιι ιτο.ιτοο πιο εοι·οτοο πιο ιππ

ιτοπι οοι ριιιτοιπ ιιιιι πιο.. οι".

 

9 Ίηιτοῦς ειπεν

ο. “η ιι Ίηαοϋς

. Ι

ευαγγελιου,

μια... 1) κυριοι] τρυπηματος βιλονης

99. ' της τρυμαλιας της βελονης αει".

99.ραο. διελθειν (ΕΙ:.)Βο. Ι. (99). Κ.

νου-τ. (ο. νοτ. 29).ι:,|ῖυ'·¦· 8ι·ττ.Γει.8ι

Και". Μοιπριι. Απο. απο. ι μετρ.

ειοελθειν (δι.) ΔΧΔουσι1Μ8υντ.

(Π νοτ.29). (α).κ. 8γτ.Ποι.ιιιι;. (πιο.

- απο. Ποιο. και. 94 οι Πιο. απο. 9.9).

[Βο ιοοιιοπο Β ποπ ιιιιιιοι.]

- πλουοιρν] μια. θεου Ι.

- την ιιιιιο βι·ιιτ.] οιιι Κ.

- ειιτελθειν (ροκ: θεου) Μ85. 8)·ττ.Γει.ι9:

Πο!. απο. Ατιπ.ι οπι. (α).ω).|ι. στα.

ι ποιο εις τ. βιιιτ. νου.. (6).ο$η'·'·

Μοτπιιιι. πιο.. (τοι. Μιιιι. το.)

99. περιοοως] οπι. Γ.

- λεγοντες] και ελεγον οι...

- προς ἱαυτουςΑυΧΜπιο. το!. Υιος. (ο).

9.(ο)$$|ι. εχττ.Ι.,ει.ι!ιΠοι. Οοι.ιι. .πιο

'προς αλληλους 99'. Απο. ¦προς αυτον

Β.Βι|η.Βιι:.ΠΔ. Μοτιιριι. | οιπ. (Ποιο.

- και τις] τις ουν (περι.

ὅτι (Ποια.

- εμβλεψας] “οι δε ε. ΑΘΗ. το!. ιι.

δ)τττ.ι.'ιο.(8ιΠοι.) Απο. απο. απο. Ποπ.

πιο. 26). ' στο. 130. οι υιιΙ.Δ. 1. Μοιπριι.

(.9οιιι. ' οι ιπιιιοπο νοια. Μαγιά

(ποσο ιιιι. α).

-- αυτοις] γιου. ο Ιηιτους Γ. οι πιο” Μο

· Με ειπεν.

ὶ - παρα με] πιιιι.μεν 99. α.

- αδυνατον] -τα Γ. 9". "Ιιτποιπ. τουτο

ξ οι). 99. 9.(ο).ρ'. διττ.Ι.'ει. Απο. (τω.

Ε

9?. 99 πιο. ο δι ὶμβλἱψας αὐτοῖς εἶπεν ι

οικίαν η οιδελφουτ ἡ οιδελφατ η) μητέρα η πατέρα||+
Δ 2 9. ο κιη τεκνα η αγρουο ένεκεν έμου καὶ ' κι

:ιο ιι

Οοπιτιι. 9988. του. η'. 8)·ττ.Ρει απο.

τοι. ι (παρά θεῷ δυνατόν (Ποια.)

27. θεοι] Νιτιιοιπ. τιρ π. ΑΙ)Κ.ι5.ι.ιοπι. Β.

Βιιι|.ΟΚΔ. 1. 99. ιιτοιιΜυντ. Ποιο.

- παντα γαρ δυνατα παρα τιμ θειρ] ου

νιιτον ιιιπιοτπ Ι). 0". ροεκιοιΙο οει α.|ι.

που. οπιπιιι Ροιιιιιιιιιι οιιπι (ιο. ι οπι.

Δ. 1. 99. Ατιπ.Ζοιι. ι Οοιιιτο. ποσοι.

νιιια. [ά. 8)·ττ.Ριο.ιιιΠοι. Μοιπιιιι.

Οσοι. Ατιπ.Πιιο. (Ποιο.

- δυνατα] ιοιΙι.Ι. εστιν π. Α. το!. πιο.

(ιι).(ι)^ρ.(ι). Μοιπιιιι. απο. (ποπ.)

στα. ι οτπ. 9.ι3ιι).υιι.ο.

- τιρ θεοι] στο. τω Β.Βι:|ι.Βιο.

28. ηρξατο] ΐρτιι.οπι. και €. Β.; νοις.0Ι

(Μια.) $γττ.Ρει.8ιΠοΙ.υιι. πιο. ι οπι.

ΑΒΟΧΔ. Ι. 99. Μοοιιουντ. Λικ.

Μοιπριι.".9ι8οιιοι. Αττπ. οικω. ι ηρΞ. δε

Κ. [ (Βγτ.Βοι.τιις.) Μοαιριι.ΜΒ. Ποιο.

- 9 Πιτρος λεγιιν αυτου Α(Ι))Χ. το!. α.

9.ο.[1)ἶρ'.λι. 8)·ττ.1'ει.8:Ποι. Οοιιι. Αττιι.

πιο. @οπι. (οιο.ιι 1)).ι λεγειν ο Πετρ.

αυτ. οσο. Φωτο οι Ροιτοει Μοπιμιι. ι

αυτοι λιγ. ο Πετρ. Ι. | Ροιτοε οι Φωτο

Λικ. οι Γοττι.ιιι Φωτο νοτια.

-· ηκολουθηκαμεν 1501). | Σ·οαμεν 8.

Α. το!. Ο|ι:ιιι. (οι. Μπιτ.. ιιιιι.97).

- σοι] σου Δ'.Κ.

99. αποκριθεις ΔΗΜ”. νιιις. ο ο.

Βγτ.Ρει. σου.. Ατιιι. | αποκριθεις Με"

€. 1)ΚΓ. τη”. (Ποιο. 998.949' και

αποκριθεις Ο. ι. 99. 1.990”. 8)·τ.Πι:ι.

(.Ειιι.) οοιι›οε τοεροοιιοιιιι_|ι | εφη ΒΔ.

Μοιπριι.

Ποπ.) 'οπι. ποιο· το. πιο. Μπι.. ; - .ι Ιηοους] οτπ. τ.

ι ποιοι.

- αλλ' ου παρα] εστιν, παρα δι Ι). α.9.

Οι). που. στο. Να". 3εικ.99). ι

"τΟ-9999·'ο

- ειπεν ΑΟΚ. το!. α.ι:.ῇζ|ι. τοι. διο-.948.

ι λεγει απο 998. πιο πως. (Μ: | οπι.

Β.Βιιγ.ΒΙο.ΒΔ. Μοπιιιιι.

ενεκεν|| τοῦ

` | Ο | Α

αν μη λαβη εκατονταπλασιονα νυν

@του ρτοριοτ πιο οι "πρωτ

ονοπτ.ιοιιιιιπ. :κι ιιοι ποπ Μαρια

ωτιιιοε ιοιιιοπι ποπο ιπ ιοιπροτο

 

99. λεγιιι] ροει υμιν απο. 998. (Οοπιτιι.

948): Μπι: 9; αν αιρῇ τα ιδια και γο

νεῖς και αιδελφους και χρηματα ένεκεν

ι ἰμοιἶι σἰοιιι. Με.

ι - ουδεις] τιποτα. ότι Α. (τοι. Ι.οο. πιο”.

ι οι).

- οικιαν] οπι. 1). ο. ' οικιας ?99. επ.

Ρα. ο ριιιιοι. 2199.

- η αιιελοας] οιπ. απο.

- η μητερα η πατερα Π.Βιιγ.(:Δ. Δια.

ιν: Μοπιιιιι. Ποιο. | :η πατ. η μητ.

επ. ΑΧ. το!. νοιτς.ΟΙ. ο. $γττ.Γιιι.8ε

Πο!. Αττπ. πιο. (Οτιρ. Ιιιι.ιιι.495").

] στο. η πατ. 1). Ναι.. α!|ι. Μαιο!.

η γυναικα π. ΑΟΧ.τοι. ρ $γττ.Ροι.8ε

Πο!. απο. απο. (οι. Ι.οο.) ι οπι. Β!)

Δ. 1. νοΙι;. ο.ιι.ο,αι.|ι. Μοπιιιιι. Απο.

δικια. Με. πο. στη. ι. 2849.

- η τεκνα] στο. ΔΓ.

- εμου και] εμου η 1). Ι. Απο. Οτιρ.

Ια!. ιι'. 999'.

- ένεκεν 99 ΒουΧΔ. Ι. 99. 1:τοι1κιιι

πιο”. Υιος. α.9./.|Π. $γττ.Γιιι.8ο

Πο!. Μοτπριι. Οσοι. Ατιιι. απο. οι".

Μο. Παρ. ΙΜ. | 'στο. (3'. Α8.. ο.|ι.

"ωστε ευαγγ. μου (Πεμ. 598. ((ζ'οπιτο,

ευη.

90. ιαν μη λαβρ ΑΒ.τ(). τοι. (Η). 5”.

Ρετ. Μοτιιριι. Ατιπ. ι εαν μη απολαβη

Ι. ' αποληψεται ιιιιιιοπι αυτο. Με. ι ος

αν μη λαβη Η. “ πώ” οιο. σπιτι.) εμ'.

Πο!. Ποιοι. ΑΜ..

- νυν] οπι. Ι) στ. α.Α. απο. Μιιιι.. το.

29. Μια απο. 90).

 

το. Ει. οοοιιιι. οι Ροι.τοο οι. | 99. 'καποιο οι”.

ιπ:ιι.τοπι οι.

1 75





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χ. 81.

έν τω καιρω τούτω, οικίαττ και άδελτρουι· καὶ αδελφατ

και Σμητέρα|| και τέκνα και άμμου; μετα διωγμῶν, και

το Α 9 τι ο Ι Κ ο κ :Η Σ `

εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον. πολλοι

δε ἔσονται πρωτοι ἔσχατοι, και. οι ἔσχατοι πρωτοι.
82 79 τ τ τ ι τι › ι ο 0 '

Ησαυ δε εν τω) οδω αναβαινοντεο ειτ Ιεροσο

| ` το

λυμα, και δν ιτροα·νων αύτουι· ό Ίησουιτ, και έθοιμ··

ακολουθοῦντει· ἐιροβοῦντο. και παρα·
Χ ο Αλαβων πάλιν του: δώδεκα ήΑρξατο αυτοις λέγειν τα

88 ιν › ` ι ι

στι Ιδου αναβαινομεν

υιό: τοῦ ανθρώπου παραδο

θήσεται το. άρχιερεῦιτιν και τοῖτ γραμματεῦσιν, και

κατακρινοῦιτιν αυτον θανάτω, και παραδώσουιτιν αυτον

και εμτταιξουσιν αὐτῷ, ξκαι έμτττύ

σουο·ιν αυτο), και μαστιγιόιτουο·ιν αυτό”, και αττοκτε·

νοῦσιν [αὐτόν] και Σμετα τρεῖιτ ήμέραι`|| οιναιττήσεται.

Δοσο

[ΜΧΔ.

1.89.

1:τιτοτοτοποιΣμ , .

€ τ. με

-Μιιιι.οστι.ι. β

το.)

7 "Μοιτ..οσ :τ7- το. β

[Ποτ. τ8:8ι-83.

βουντο, θά. δε'| ,

μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν,

εἱιτ Ίεροο·όλυμα, κα1~ ὁ

πιο ἔθνειτιν, :Η ` ' '

Δ' ο
'"ΜΜΕ.σσ:Μ8.τ

ω'Και. ττροιτττορεύονται αὐτῷ Ίοίκωβστ και Ίω

οίννηιτ οι υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντεο .αυτοι-μ, Διδάο·καλε,

λ

1τσιτ.ι1οιοοι οι Μοτο: οι. ιοτοτει

οι οταιτοιτ οι Μισο οι απτο: απο

ροτιοοοοοοἰοοε. οι το ακουω

Γιαυτο το”. ιιοτοτοιττο. 1' (ΗΜ.)

ΜΜΜ αιτιοοι οτιιοτ. τττιτοι ΠΟΥἱ5.

οπο. οι οσι·ικειτοτ οτιτοτ.

"912.19 1Στττοι αιτιοτο ἱο το

οκοοοιΙοοιου το Πιοτσιο1)·τοα. οι

ρτοοοοι1οοιιτ. “Με [οσοι. οι τοι.

ττο1ττι.οι οι. τοιοτοοιιτο ιιτοοσιτοι.

Ετ ιιι1ειττοοοιτ ιιοτιττο ι1ιισι1οοὶιο

σωρο πιο ι1ἱοοτο τοπιο σκοπο οι

ονοοτ.ιιτιι. 89 ητιἰα οσοι: οποσ

ι1ττοιοι ἰο Ηἰοτσοοοιτοα. οι Μο”

1ισοοοοτ ττοι1οιιιτ Μπορω.

ιιιιοοτι1οιιιτο οι ..απο οι οοο..

οιι1οιοι οιιτο τοοτιο οι ιτοι1οοι

οτιτο Βοιωτια”, 9' οι ἱιι1οιΙοοι οἱ

οι οσοιτριιοοι οιιοτ οι. “κοψω

1τοοι οτιτο. [οι] ἰοιιττοιτἱοοι απο

οι απο στο τοιιιτι;οι.

” (ΜΑ) κι αι:οοι1ιτοι τισ οσοι

“σου” οι 1σ1οιοοοε του Ζώτο

απο ιΠοοοιοι. Μααοτι.οτ. τοΙο

ποιο οι ιιιιοι.1οιτιοαιτο ροιιοττοιιτι

θέλομεν ἴνα ο
ο` ι κ κ Ο ν Ι τι ..

εαν αιτηιτωμεν σε ττοιηιτρο ημιν.

Μ

80.καιρω τουτω] ααα. ός δι αιρηκιν 1).

α.|›# (οι στο. και ροει διωγμ. οι οσα.

λημψιτιτι σα 11ο. νετ.) | (Ξωτικα, 11110.

το1. ι.·υ'.Α. τοΙ. σε". 938.

- (καψω' τούτῳ αγροι)ς καὶ χρήματα καὶ

οἰκίαςκαἱ αδιλφουςμιτα διωγμιῖινσωο.)

- οικιας] οικιιαν 1). ανά: Ι Οσοιτο., ΜΙ.

νιτ1τς. 21 [ο.|ι].

- και αδιλιρας] οοτο και αδιλφους 1). ο.

μια. και ιτατιρα Χ., 1. Κ. Ι. Οσι1ι.

Στο) πατιρα 1σσσ αδιλοας Μ.οι (και

πατερας οσοι και μητ. Μοτορο.)ν.&

Βο1τ. “ ιιιτι ριιτοοτιιιτ" οσοι “ι1στοαιο" ι).

) οσο 1ιιι1τοοι. ΑΙΚ). το1. (Και.) 8)·ττ.

Ριτ.8ιΠο1. Απο. [ι·.&].

- μητιρα ΑσοΧ. 1. ΚΜ. φος/:311. @το

Πο!. Οσοι. Δττττ.Μ88. (ΣΕΦ.) | $μη

τιρας ς. ΒιΔ. 69. τοΙ. Υιος. 8)·τ.Ρει.

Μοτορ1τ. Αττο.Ζο1τ. [ο.|ι].

- διωγμων] ·μου .1)(:τ.

- (ιν δὲ το? ἐρχομένω ζωή έστιν αιώνιος

οι...)

- αιωνισν] -αν Β.Βιἰμ.

81. οἱ ιιοιο εοχατοι] στο. ΑΠΙΛ. 1. των.

Οσοι. | Οσοιττι, ΒΟΚ. 69. Πειτε”.

στα.

82. ιν το δελτιο στο. Η'.

- ιτροαγων] πρωτη. 1). (Οσοιτα, Οτίο.

το. τον).

- οἱ ι): ακολ. 130. τι! νἱιἰ.1”.Δ. 1. ΜοτοΡ1τ.

"στο" ι:.Α. | :και ακολ. 9. Α

Κ. 69.το1. νιτ18. ). 5τττ.Ρει.8:Ηι:1.

(10211. ¦ και οι..ακολ. Ο'. /Ει1ι. "οι δι

ακολ. ιοοβ.] στο. ΒΚ. α.ο. ' ισοβ.] στο.

των.. Η ακολουθουντις] και. αυτον 89.ο.

82. ·ιταλιν] στο. ο. 8.γτ.1.3ει. μια. ο Ιττοους

19111'.

- ηρἔατο] ·ξαντο Β..

88. τταραι)οθηαιται] παραδιδοται Κ.

- τοις γραμ. ΑΜΕΑ. 1. (19ο. Μ. Μοοτρ1ι.

| στο. τοις 01)ΧΕΡΟΠΚ811(κίο)ν1".

(ὅσοι. (οι. Μα". τα. 18).

- θανατιρ] -του 1)..

- και ·ιταραδ. αυτ. τ. ιθν.] στο. απο.

3-1. ιμ·ιταιξουοιν] -ξωιτιν Δ.

- και ιμ·ιττυοουοιν αυτοι] σοι. Ιτ. (μικτο

Ξουιτιν 1).. -οωοιν Δν. | αυτοι] αυτον

139. στο. Δ).

- και μαοτιγωοουοιν αυτον] Με: και

ιμ·ιττ. αυτω 13ΟΕ.Δ. νιι18. α.(ι.ι:$ἰ.Ι.

8›·τ.Ηἱοτ. Μοτορο. απο.. ' :απτο ς. Δ

Χ. 1. το!. 8.νττ.1)ιο.8ιΠο1. απο. Απο. 1

στο. 1). _βο..α.

- και αττοκτινουοιν αυτον] στο. Α¦Β. ιν.

(οι. Μπιτ.. τικ. 19). ' Οσοιτιι. Α.(Β)Ο.

το!. τν. "αυτσν] στο. Β.Βι!ρ.1.Δ. 1. !».ο.

Απο. | Όσοιτα, Α"ΟΧ. το1. (Και.)

Μοτορο. το1.

- μιτα τριις ήμερας Β(:1)1.Δ. (α).ο.(ο).

#11. ε_γτ.Ηο1.τοι;. Μοτορ1τ. 1 :το τριτ°

ἡμιρα 9. (Λ)Χ. 1. τοι. στο. Σα'. 87ττ.

Ρει.8ιΗοΙ.τττι. Οσοι. Απο. 119811. Οτι!.

111.708.. (οι. Μπα. οι Πιο. ΜΜΜ).

85. οἱ Β(:1)1.Δ. 1. το!. 0τίο.1ἰ1. 71811. |

στο. ΛΚΚΜ1.Τ. Ποιο. 11 Μι!. δυο 110.

Μοτορ1τ. 1 σοι. ΑΠΕ.. το!. ιιν. στο.

3.5. λιγοντις] και λιγουαιν 1). α. Οτἰο. το.

| Οσττιτττ. το!.

- αυτα: ΒΟ1)1.Δ. ο. 8)·τ.11το. Μοοτριτ.

Απο. απο. 1 .στο ο. ΑΧ.. το!. νο18.

ἰι.ο,|ἱ|ι. 8ττ.11ο1. Οσοι.

- ινα] στο. 1)στ. ί.

- ό ιανΛΒυση..το1. | ὁ ανΒ.99. 2. τι ανο..

- αιτηττωμεν τοστ. το!. 1 -οομιν Λ. |

ιρωτηοωμιν 1). 1.

- οι ΛΒΟ(1))1..Δ. (1). 69. (Κ). α.(οί).

17: 8ττ.Πο1. Μοτοττ1ι. Λττο. ατο.. (ποιο

αιτ. ο. ιρωτ. 1). Ι. Κ. ο! Ποιο)! .στο

τ. Χ. το1. Υιος. ι·.τ.|ι. 8)·τ.1,κτ..

- ττοιιιιτιις Η.

39. ιιττιν] λιγει 1) στ. ' (οι δε "παν Δ”.

- τι θιλιτι .1110. το!. Υιος. οί!. τν. 1

στο. 1). 1 στο. θιλ. α.υ.ι. (στο. νοτ. κ).

- ττοιηιτω (1001). 1. (19. (ντι1ε.) α.(ι.ι.

(ιν-#1). 8νττ.1).ιι.&.11ο1. Μοτοττ1ι.(Αττο.)

ΣΕΦ. (μι ιτοιηοω απο. οι τοι: οι ου".

Βιζυ.). ιιι ίαι:ἱιτιο να!! ι:$$1. οτι: οι

τ'ιιι:ἰατο Απο. =ττσιτιοαι μι ετ. ΑΧ.

ι·ο1. Ποιο. ' μι τσαμπα Ι.. | ·ιτοιηοαι Δ.

Ε”. οἱ δι] και Η. νιι18. ἰι.|ι. ' Οσοιτιι, το!.

ι·,|Ξ#ζ (ιιτιια.ί).

- ιι·ιταν Β.Βιιο.0.1)1.Δ. [ @στον €.Αο.

Χ. το!.

80. ιοιτο ριττσοοοιοτΠ.τοκ και. 1 32. οιτι:οοι:1οοιοτ

Ιοτσαο1)ιτοαιο οι. 1 8.1. Μσοοιιτιοτικ 1οτσιτσηιοοιτο

οι. 1 'απο. οι κατοπιν” οι. τ 31. οιο.σι τι Δια.

176





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

ζ Ε.

3

α

ξ
,τ

Ξ

τ

-τα.εν

Μ"ι25';ΣπέαψριΊι:στοε.Ξενι·επι”',

36

Α ε

έκ δεξιῶν μου

Έ] δοῦναι, αλλ, οἶε τ)τοίμασται.

δέκα τ7ρξαντο αγανακτεΐν περι 'Ιακώβου και 'Ιωάννου.

λεσιἱμενο9 αὐτῶι· ο Ίησοῦτ

“Οἴδατε ὅτι οι δοκοῦντεο σΐρχειν τῶν έθνῶν

κατακυριεύουσιν αὐτῶν, και. οι μεγάλοι αὐτῶν κατε

οὐχ ουτωτ δέ :έστιν| έν

ὑμῖν, αλλ, ?το *δια θέλρ *μέγα γενέσθαι|| έν ὑμῖν,

έστω 2ὑμῶν διακονοτ||· Η και

4-2 8 `

και προσκα
στοΏ

- Με. σε : :547. αυτων,

ξουσιάζουσιν αὐτῶν·

ει. θελα εν ὑμῖν

 

τ. εις να] σαι. Ι.

- σου εκ Μ. ποια. ¦ :εκ δε!. σου 5.

ΑΘΗ). το!. Ι.πιι. Οι οιπ. σου). να!. Μπιι.

απ. 21.

- εε αριστερων ΒΒΔ. | τι! ευωνυμων 8.

ΑΟΙ). το!. (ναι. Μπιτ.) " μου. σου 8. .

ΑΟ. τι:!.νιιΙς.α. 8νττ.Ρει.8ι·.ΠιιΙ. Μι·τππιι.

Ποια. .τα (νἰιΙ. Μπιι.)]πτπιιπι. σου Ι..]

οιπ. ΒΒΔ. Ι. Μάμα-πει. Ατιπ.

- καθισωμεν] -σσμεν Δ.

- εν τα ιΞυΕυ] στο βασιλεια της δοξης 69.

88. ¦ησους] οιπ. Δ. 8ντ.Ρει.

- ειπεν] πτπι:ιπ. αποκριθειε Ι). Ι. Η.

ιστορια.. (ναι. Μπιι. κκ.22). Ι Οι›πιτπ.

το!. παπα. ο! νν.

- πιειν] πειν 1). ' Οι›πιτ:ι, Οτἰι7.ἰ.22Ι..

228.. ἱἱἱ. Η”.

- το ποτηριον] οιπ. το Δ.

- η το βαπτ. Β(ΡΙΝ.Δ. 1. σο. Ειπε. 8)·τ.

Ηι:Ι.τπε. Μιιιπππ. Απο. θεα). 1298.. ἰἱἱ.

ΠΜ. ' :και το β. π. ΑΟΚ. το!. 8νττ.

Γει.Α:Πι:Ι.ι:ει. σουτ. που.. (νἰι!.νετ.89).

89. ειπαν Β.Βι[υ.1)Ϊ.Δ. ¦ : ειπον €. Λο. το!.

- αυτοι] οιπ. Ι). Ι. α.!ι.ι:.|ι. ] Οοπιτυ.. τα

να.. 1: το!.

- ποτηριον] τρτποιπ. μεν τ. Λο!).

το!. Μπι. 8_ντ.Πι:Ι. σουτ. .Σιων ινα!.

Μιιιι.ιικ.23). . οιπ. Β(-.:.Ι.Δ. Εντ.Ρει..

Μοτπριι. Αττπ.

- βαπτισθησεσθε] -θησομαι οι). (ιιοττ.').

ΔΟ. η εξ ευων. ΒΒ[.Δ. (Μια.) Μι:ιπρἱι.

Παπ. | :και εξ ευων. π. ΑΟ. το!. Ιι.

ὁ δὲ εἶπεν αυτών, Τί θέλετε =ποιήσω|| ὁ

δὲ 2εἶπαν|| αὐτῷ, Δου ἡμῖν ινα εἶε ξσου έκ δεξιῶν

και εἶε έξ *σἱρίστερῶν'η καθίσωμεν ἐν τῇ διίξρ σου.

88 ὁ δὲ Ίησοῦε εἶπεν αυτών, Ούκ οἴδατε τί αὶτεῖσθε.

ο εγῶ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε·

ι

σε

=ειπαν|| αὐτῷ, Δυνάμεθα. 6 δὲ Ίησοῦε εἶπεν αὐτοῖε,

Τὸ ' ποτήριον δ έγῶ πίνω πίεσθε, και το βάπτισμα

το δε καθίσαι

ουκ έστιν έμον

και. ακούσαντεο οι

40

Ο λ || Ο τ Ι

° η εξ ευωνυμων

Η.

τ

Η'

Α

08'

$νττ.Ρει.8ιΠοι. Ατιπ. ΣΕΦ. (νἰιΙ. Μπιτ.

:ιι:ι.28). ΜΜΜ. μου ετ. 8ντ.Ρει. πιο..

¦οτπ.Α.ΒΟΠΕΧΔ. 1. ου. ΒΡΟΠΚΜ$Π

να Και. δ)·τ.Ηι:Ι. Μετπρπ. Ποια Λτιπ.

' 40. δουναι] πιω. νοΜε νπισ.0!. οβάλ).

απ.. | ()οπιτο.. Αντι. παπί.

. - αλλ' ώς] "Μπα" ...αιμα πιο.. ]

Οοπιτιι, νιιΙα. εφ

- ἡτοιμασται] ήτοιμασθαι ο!). ι)τοιμαθαι

Π.. "πάει υπο του πατρος μου Ι. α.

$ντ.Πι:Ι.τπι;. (ναι. Μειιι. :ι:ι.28).

Η. και ακουσ.] οιπ. και Ι)Οτ.

- δεκα] παταω. λοιποι Ι). α.υ.ι:,ῇῖἰ. 8ντ.

Πἱοτ. Μιππριι.Μ8. ¦ Οοπιτο., το!. νιι!;.

κι. ΜιππρΙι.Ψ.&8. τα.

- ηρξαντο αγανακτειν] ηγανακτησαν

Α. Ι. 9,. (τω. Μιιιι.τετε.24). ' (.:ι.ιπιτπ.

το!. (Ευα.) Οτἰο.ϋἰ.7|8-.

- περι] πιει!. του Ι).

- Με. κ. Ιωαν.] των δυο αι]ελφων Α.

(ναι. Μπιτ..) ] Οι›πιτιι. το!. Οι·ἰσ.πἰ.

42. και προσκαλεσαμενοι: αυτους ο ιη· ·

σως ΒΟΠΙ.Δ. α.(ο.ο,ῇ.ἰ).|ι. 8ντ.Ι'ει.

Μαιου. (δελτιο | :ο δε !ησους προσ

καλεσαμενος αυτους (3. ΑΧ.τι:Ι. νπΙ8.

1: 8ντ.Πι:|. απο. Λτιπ. (νἱιΙ.Μπιι.κκ.

25). ' ο δε κυριος προσκαλ. αυτ. 139. |

οιπ. αυτους Ι.

- σώστε] πτπιππ. ουκ 69.

- εθνων] θειου στο. Δ.

-- κατακυριευουσιν] κατακυριευσουσιν Ι).

(μεσω και Π”.

ΑΛ

και

ΙΙ

87 ο] πιο... ποια. 36Αι. Με ιιἰιἰι

,) Με, απο νπ!ιἱε πι (παταω νο

Με ? :" Ετ: ιιιιιιιτππι, 1).ι ποοιε

πι πππει οι! ιΙιι:ειτοπι ιιπιπι οι

απο: οι! εἱπἰειτιιπι ιπιιπι ωπου

Μπιτ ἱπ .μια πιο. " Πειτε οπ

ιοτπ πιτ. οτε, Νειει:ἰιἰο ιμιἱιΙ ρο
δ | επ ` ? λ ε ` ' * Α || ` | . . ο ·

υνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω πινω, η το βαπ- πιο" τινων ειναι) αυτων

τι ε ι . .. 89 . . οποιο απο αυτα ιιιιιιπιριιειππιπ

τισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι; οι δε απο οσο Βιιριὶιοτ ωραια”

8” Αι “Η ιΙἰ:εοτιιπι οι, Ροεεπιππο.

Ιοεπει οπισω επι πιο. ΟιιΠι:οπι

απιιιιιτπ απατα οπο ΜΙ» Ματια.

οι οιιριἰεππιτπ απο απο πορεια"

πιιπιἱιιππιπἰπἰ : ω εισαστε επιιοπι

οι! ιΙο:ειτιιπι ιποπιπ νο! οι! ειπἰε

ιτοιπ, ποπ σει ιπιιιππ απτο. πιο

απανω πιιτπιπτπ και. " θα” Ετ.

ιιπιιιοπιι:ε πωπω οοοπιιτιιπι πι

ιπαππτι πο Ιπι:ι›Ι›ο ο: Ιο!πιππιι.

" “απο οπισω νοοιιπτι σου .πι

ΗΜ. Βι:ἰιἱε απτο Μ στα νιι|ι:πιπτ

πτιπιπιπιτἱ τ.ιοπιἰϋπε ποιπιπππιπτ

πια, οι πτἰπι:ἰριπι οοτιιτπ ρεπορ

ιιιιιεπι πιανει" π›εοτπτπ : Η ποπ

Με σει ππιιππ ἱπ νο!πε. κι! απι

οπτπαπο νοΙιιιιτιι "οτι τπιιιοτ στα

νιτειιιτ τπἱπἱειιιτ, “ οι ιιιιιοπιπιτπο

λέγει

* έαν|| θέλει ὑμῶν

43. ουτως] οϋτος τα...

- δε] οιπ. Π. ναι. α.ἰι,|βἰ. (νἱιἱ.Μιιιι.

:ια.26). ' Οοπιτιι. το!. Με. νν.

- εστιν ΜΗΝΑ. ντιπ. (α).ο.(ο)$!.9'.

ἰ.Ι.λ. ¦ :εσται τ... Λο°Χ. το!. 8νττ.Ρει.

8.;Ηι:Ι. Μι:ιπρ!ι. (απο.) Λττπ. μου..)

- εν υμιν] οιπ. εν Ο.

- οι; αν Β.Βιἰν.Βἰι:.ΌΙ.Δ. Η). ' :εἰς εαν

π. ΑΟ. το!.

- θελρ] θελει Η. | θεληση Δ.

- μιγας γενεσθαι εν υμιν .Βο.Ι.ιΔ. Ι. 69.

Επί | :για μη. εν υμ. ετ. Λο.. το!.

Μαιο. Μοτππ|ι. παπι. ' μεγαι; εν

υμιν ειναι Π. ' ἰπ και. τπιι]ιιτ ιιεειε ο.

Ιι.ἰ(ιιπ. οποιο). ἰπ τοπιο ειναι ππι)οτ ο.

ἰπ νοΜε εεεο τπιι;;πιτε |ι. Βντ.Ι.)ει. Ατιπ.

που.. | Πιιτἱ πι:ι)οτ ΧπΙε. ο'.ι(ιιρ.

ΒΙτιποΙι.).Ι.

- εσται] εστω ΟΧΔ. 89. | Οοτιιτιι, το!.

- υμων διακοπη: ΑΒουΪ.ΧΔ. Ι. 62. Β

τοπκτποπντ. Ι.πιι. ενττ.Ρει.8εΠι:Ι.

Οοιπ. Ατπι. ' μια. ἰιμ. ·σ.

46. ου εαν ΛΟΙ.Χ (πιο). !. 02. ΕΚ(Η.Πί

Μιτντ. το; αν π. ΒΒΔ.

- θελιι] θελει Χ. ] -λτιση Δ.

' 42. μεγ. αυτων] οιπ. αυτων Ι.

]

σουτ. Αττπ. πιο.. ' εν υμιν Β.Πιζν.Β|ε.

(ΡΙΑ. Και. ΜιιτπρΙτ.

88. :πα ππριιυπιο Ο!. ' .30. οι Ι.ιοπιιετπο Η. '

ιο. απτο "απο οι.

...

Ι ι ι

 

- υμων Α(:.1)Χ. Ι. το!. 8)ιπ.ΡΜ.86Ηι:ι.

Οι·ἱο. ι. ΠΟ..

(? Μπιι.) "ΝΑΝΑ (ναι. Μπιι.:ιτε.27).

 





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χ. 45.

Δι1ἔοΔΡ· ξ 2εἶναι|| πρῶτοι·, |ἔσται Ιπάντων δοῦλοο· 45και,γαο

Ηοω9έσνι ο υιοι· “του ανἔρωττου ουκ ήλθεν διακοιίηθηναι, αλλα

“_ .”,ι.,θω,.ρ.;.- διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι

"9 πολλῶν.

., θα' Β 43 46 1)Και. ἔ ονται έκ Ίε ι ώ- και. ἐκ·ιτο ενο·

"Μο.".αο.ο9-;μ.β ρ Χ ρ

κι '8285-43~ μ.ένου αυτου απο Ίεριχα› καὶ τῶν μαθητών αυτου

66. και ἔρχιται
Α- ΟιΙ| ι`` ο! λ τ Τ ι Β | ϊ

και οχ ου ικανου, ο υιοι· ιμαιου αρτιμαιο9

τυφλά· 3·προσαίτητ ἐκοίθητο παρα τὴν ὁδόν||. 'Η και

, Α ' Ι ,

ακούσω· οτι Ιησουε· ο ; 1`Ιι:ι.ζαρ·ηνοι·|| ἔστιν, η!ρξα··
| ` | ' δ ` , ..κ , |

το κραἑἘιν και λεγων, ΦΥιε ·Δαυειδ Μιτου, ελε

ησόν με. Η και έπετίμων αὐτῷ πολλοι ἴνα σιω

πήστ)· ὁ δὲ πολλῷ μαλλον ἔκραἑΈν, Υἱἔ 8.Δαυείδ||.

ἐλἐησόν ιιε.|| ''9 και. στοα· ό Ίηιτ·οῦο ειπεν, =Φξυνή
, ` -

ο·ατε αυτον · και Φωνουο·ιν τον τυφλον λεγον

τα· αὐτῷ, θάοσει· ἔγειρε”, Φωνή σε. 00 ὁ δὲ απο·
` ' ι ι·- ·› ι | Ι! "

βαλων το ιματιον αυτου °ανα·ιτηδησατ ήλθεν την”

ι·ι›Ιιιοτἰι ἰιι »των ρτἱπιιιι οπο αἱ:

οιιιιιἰιιπι εστι”. .δ Παω Νοτη

οι 'Μινι ιιοπιιιιιο που νοτιἱι οι

ιιιἰιιἱοιτοτοιιιτ οι. τα! οι Ποιοι.

ποιοι οι ι|ιιτοι οιιἰπιιιιπ Μαιο

τοι!οιιιιἱοιιοπι μνο πιιιΙιἰε.

"η"·ιπ·) Ετ. τοιιἱιιιπ Πἰοτἱ

οιιιιπι : οι τιτιιῆι:ἱεοοιιιο το ΗΜ

τἰο!ιο οι ι!ἱει·ἱυιιΠο οι” οι. το..

ήπια πιιιΙι.ἰιιιι!ἱιιο "Μια 'Ι`ἱπιιιοἰ

Βιιτιἰπιοιιι οιιοοιιιι οοιιοΒιιιι ἰιιιιι.ιι

τυπο πιοιιιΗοωιιι. " @οι απο

ιιιιιΠεει:ι ιιιιἱο Ιοειιε ΝιΠ...ιτοιιιιο

ινα. απο". ι:Ιιιπιιιτο οι αποτο,

ΠΠ Μπα! Ιονιο. ιιιἰει:ι·οτο πιοἱ.

" Ετ. ι:οιτιωίιιιιιιαΜιιι· οι πινω

ιι: ιιιι:ιιτοι. Λι Πιο ιιιιι!ιο Μπεν

ι·Ιιιιιιιινιι. ΠΠ Πανω. ιιιἰεοτοι·ο

πιώ. 0 Η: ειιιιιιι “Με μουσο

ριι. "Μπι νοι:ιιτἱ. Ετ. νοοιιιιι οπο

ιιιιιτι “ωσπου οἱ. Αιιἰιιιιιοηιιιοτ

ι:ειο. διαιτα ι·οοοι ιο. Ν @Α

Ι›τοἱοι:το κ·ι:ει.ἰιιιι:ιιιο ενο οχι

 

44.ιιναι Β.Βιζυ.Βιο.Ο.ΒΕ(Δ). Ι. μια.

Μιιιιιριι. Οτίο. ἰ. 710€. (ροει πρωτος Δ.

α). ¦ :γενιιτθαι ·ἔ. Α(ΡΧ. το!. (νἰιΙ.

τετ. 4.3).

- παντων] ὑμων 1). α.9.. @211. (νἰιἰ.

Μοπ.ιοι.27). Ι (ΜΜΜ, το!. να... 6.ι:.

ΔΗΜ. το!. (απο. Ατιιι.Ζοιι.)

46. ιρχονται ΑΒ.κΟΙ.. το!. νι118. (ι:).(_|.).Α.

το!. | ιρχεται 1). ιι.ὐ#ο'2.ἰ. θα!). ἰἰἱ.

78%. τον.

-- απο Ίιριχω] ιιι·ιιθιν 1). α.6/$ἰ. Ποιο.

Οτἰο.ἰἱἰ. Με. ' Οσοι”. το!. και. ου'.

[η. το!.

- και των] μετα των Β. α.ο.(ο)απί.Ι.(α).

σου.. Απο. ' Οοιπτο. το!. νιιΙι.τ. α.

87ττ.Ρει.&Ηι:Ι. Βάι. [? Μοιιιρο.]

-- ικανου] πιω. ιδου 69. ι:ώἰ. Οι·ἱο.ἱἰἰ.

732..

- ο υιος Β013Ι.Δ. 1. 60. 8. οτα). ἱἰἰ.ΐ82-.

ι 'οια. ο Θ. ΑΣ. το!. (Ηπα. (οττι. 6 ..ως

8)ιτ.Ρει:.)

-- Βαρτιμαιοι: ΗΜ. (ο).|ῖιβ. Οι·ἰ9.ἰἰἱ. ι

Βαριτιιμιας Ι). (α).ο.(1|.). | 0111. Α.

- τυφλα] τρυπα ο ς. ΑΟΧ. το!. [στο.

ΒΙ)Ι.Δ. Οοιιι. Οτἰ9.ἱϋ.

- ·ιτροοαιτης απιε ειιαθητο Β.Βιιυ.Βιι:.

(ιιι.τ.)ΕΔ. Α. Μ0111ριι. ΑΜ. | Σ·ιτροιται

των ρα" ιὅδον 9. Α(ΡΧ. το!. (ι·ιτιτων

ροοι οι. 1)). καιω. α.Ιι.ι.·./.ῇ'ἶο¦. 8)·τι·.Ρει.. Υ

διΒι:Ι. (Μαι. απο. (νιιΙ.Ι.ιιο.:ινιΗ.85).

' οιιι. Β..8οΙι.Ο..

Η. Ήαξαρηνος ΒΙΑ. Ι. (ΗΜ.) Οτἰ9.ἰἰἱ. .

735". | Ναζορηνος 1).. Ι. Ναζωρηνος

Β'. ' 3:Χαζωροιος 9. ΑΟ.τι:Ι. (τω.

Ι.ι:ιο.:νϋι. 87).

ΝΒ

' 47. εστιν] ποιο ὁ Ναζ. Β. (οια. ο Β.Βι|_ν.

οι τω.) | Οοιιιτο, το!. Οτιυ.ὶἱἱ.

-· υιε Βο1.Δ)Ρ. ¦ υἱος 1). 69. Κ. Οτίο.

ἱἰἰ.784-. ' τι υιος €. Μπιτ. το!.

- Ιησου] σαι. Ι.. 87τ.Ρει. Οι·ἰ9.ἰΗ. ι Γιο"

λιγιιν 69. νιιΙε.(1. αφἰ. 8)ιτ.Πι:Ι.

Μειοριι. (νἱι1. Ι..ιιο.:ινἱἱἱ.28). | (ΜΜΜ.

το!. Αι". Ιι.ι:. Απο. τον

48. ιπιτιι.ιων Α..

- αυτοι] αυτον Β.

- ικριιζιν] -Ξεν Βστ. .ένα μια. Ιη

σου 69. (ι·ιιΙ.Βιιο. :ινἰἰἰ.88).

' - υπ ΑΦΟΙ.. το!. Φωκιων. ' ὁ υιος

Ι. 8_γτ.Ηοι.πιε.(ειο ἱιποΠἱβοιιιιιιπι). 1

υἱοι; ΒΕ”. Οι·ἰο. Πι. Η".

49. "και ιρωνηιιατι αυτον Β(.π.Δ. |ι. δρ.

Πι:ι.πι€. ΜΜΜ. ¦ Σιιττιν αυτον φω

νηθηναι :. ΛΒΧ. το!. (Καπ.) 8)·τι·.

1'ει.8ιΠι·Ι.ι.κι. Δια.. (τω. Οτι). ἰἰἰ.

Η”. 788”. ιιιιἱ Μισο Πι ειπα: οτιιιιωιιο

Νώε!). . ιιιτιν φωνηθηναι αυτον Ι.

απο. | ιιττον αντιο φωνηθηναι

69.

- και ιρωνουαιν τον τιιφλον λιγοντις

η. “αυτι” αυτον Ε.

- θαριτιι] ·ιτων ι. ο!). ι απατα τω. απο.

ἰἰἱ. του.

- ιγιι.ρι ΛΒ.Βιιι.0υΙ.Χ.«ΕΕ0ΠΚΜν

ΙΧ] *φαι €. Β:Π. ()τἰο.ἱἰἰ.¦ -ρου Ι.

69.

 

αν). οι. του.

· .50. αποβαλων] -βαλλων Δ. ' 0οιπτιι,τοΙ. ;

 

ι
!

¦ - αναπηδηοας ΒΒΕΔΜ'. 1.11”. 87τ.Πο1. |

πια. Μι2πηιιι. θα”. Οτἰ9.ϋἰ. ¦ :ανα

ιττας (τ. ΜΜΜ.. το'. δ)·".ΡΒ.διΠι.:ι.

Με. Απο. Αν». ι οιιι. Γ.

50. τον Ιηιτουν] αυτον Ι). (ΕΝΕ.) ' Οοο

Ι.το, το!. 1. ()τίτι.ἰἱἱ.

Μ. αυτιμ ὁ Μπους ιι·ιτιν Β(:ΠΙ..Δ. Τα'.

921. Μοπηι!ι. Απο. απο..) ' 1λιγιι

αυτῳ ο Μιτου; τ. ΑΧ. τα. α.|. (8”.

Ρετ..) (Μια. ] ό Ιηο·ους λιγα αυτοι Η.

(κουτι. ι). 8)·τ.Πο!. [Μη.

- θιλιιι; ποιηιτω σοι ΑΗΚ. Ι. το!. ο.!ιώ

Μοιιηι!ι. θα”. (Απο.) ΔΗΜ. (Οια). Η!.

Η” σοι. σοι). ' σοι θιλ. ιτοιηιτω ΜΗ..

ΔΗ. νιι|ι.:.(:Ι. (νἰιἰ. Ευα. Μια). '

θιλιις ττοιηιται σοι Ι'.

-- 'Ἑιιββουνι ΑΒ(Π.Χ. Ι. ΒΨ(ΗΠἱΜ$

ΠΥΡ. ΜΜΜ. Μι:ιιηι|ι. Απο. οτι). οι.

ιβιιβουνι ου. Η.Π7]: Ι βαββωνιι .Δ.¦

Μωβ..." 9. νους. οφ ΔΗΜ. | πιο·

Μαννα θοιΙι. ' κυρα .Μιτου Ι). α.ὐ.ι|ζἰ.

¦Π.ιΙΒΜ ι,ι'.|ι. 8)Ί'.'.'ει.

.52. ο δι Λ(Η)Χ. το!. Μια. 8)·τ.Πι:Ι. σου..

Απο. | και ο Β.Βι|_υ.Ι.Δ. 8)·ι·.Ι.Βι.

Μοπηιιι. ΣΕΦ. (τω. Μια. ΜΜΜ).

αυτοι] ..16. λιγονιτιν το: τυφλιιι 1). ιι. ι - ιιιτιν] λιγα. Κ.

@οι ¦ Οοιιιτιι. το!. Υιιιι;._/. Η. [ο. Ε - ευθυς Β.Βι|ν.Ι.Δ. ' Σιυθιως :. Λο!).

το!. ()τίο.ἰϋ.'ῖ35°'.

- αυτω (μπι. ηιιολ.) ΑΒ(.ἶΒΙ.Δ. 1. 69.

Μ'. μια. Βιιτ.ΠοΙ.ιιη.:. Μι:ιιη›Ιι. Απο.

Μι.. Οι·ἰο.ἰἰἰ.Τ32). ' Στο» Μιτου :.

Χ)!.. το!. 8)·τ.Πι:Ι.αι. Ποιο. (Μινι.

40. "των". αυτια”. οι. ¦ οι: δια-“πιο οι. '

Η. .Μου "Η Πανω οι. (ΜΗ Δια.) . 48. αιωνια".

ιι. ι πιο Ανν.





._ Ϊ .Χι ο. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

· Ι. [είς Βηθοαγῆ]
0 γ αὐτοῖο, (Υπάγετε εἱο τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν·

ι ` ν ' ·~

και 2ευθυι· εἱσττορευόμενοι ειιι αὐτὴν ευρήσετε πιο·

Ί' . .(ι. .α. ` τ - ε ..

8%·'ἱ,.Β'ῖ τον Ίησουν· 1 και οιιτοκριθειο 8οιὑ·τῳ 6 Ίησουι· ΜΜνωι ω ΜΜ- Ματια

Η. .Η 1). ο ν ν τ ε ι - ε ε ` '- οροιιιΙοιιε Ιοειιιι ιΙιιιιι ΙΙΙΙ ειναι

ἔ°ἑΈνΔἑἑὲ ειπεν , .Τι θελειο/ττοιησω σοι, ο δεοτυφλοι` εἰπεν νιοιΙΙ)ιίαοιιιιιι? οιεωἐιωιω
.ν τ- ο ιι ο. ι ν Α “Η ' ' .'

-62,καιο.Ιηουυς αυτοι, ° Ραββουνι , ινα αναβλεψω. 5'ὁ δὲ Ίησουι· 2.'Β;;":::ζεοΒ' ΒΒ”8%ΐ

- ,. ιι .

εἰπευ αὐτῷ), "Υπα7ε, ή σου σέσωκέμ σε. “ΙΙΙ κι. ΜΝΉΜΗ Ι.έ(ΙΙ:. Β(

κ 3 ιθ( " ' , ` , ) + ' η) , __ ι:οιιίειιιιιι ΜΙΚ, οι καποια”

και εν νο ανεβλεψεν, και ηκολουθει 'αυτοι εν η) οποια παο.

. ..

οδω.
- .

ΕΙΙ'ΙιεΙι.

.- 1 οΠ. Π (έξ 44: °Και ὅτε έννίζουο·ιν εὶοθ ξΊεροο·όλυιια|| ειι` '“Ψ”ΒΙωΦωΡωι>ΜΜ·

"Μια-Μ- Ρ" Β 8 Α ` Β θ , ` ` .Ι __ , .. ι·οιιιΗιοτοεοΙ)·ιιιαεωΒοιΙιιιιιιιιο

Η." φάω!. η Φαγη και η ανιαν προ; το -οροι· των ελαιων, αι "ΜΤΒ ι›Ιἱνιιτιιιιι, ποιοι
. . ο | | .. ... ε αν ο ` ε ιιιοιι οκ ιει:ἰριιΙἱιιε~ 2 τ ':Νο. Μπα-Β. αποστελλει δυο των μαθητων αυτον, και (Μια οι... Ιιι:ἰιι ωειοΙΙιιιι:ΒοιιοΐΙ :ο

απατα. ιοο. οι ετ.ιιιιιιι απεικον

:οι ΙΙΙιιι:Ι ιιινοιιιοιἱε ριιΙΙιιιιι Πεο

ιιιιιι. ευρω· οποιο ιιιιιιιο ιιιΙΙιιιι:

Ιιοιιιιιιιιιιι πιω: ιιοΙνιιιι ΙΙΙιιπι

2.Ικαθιαεν λον δεδεμε|νον, εφ ον οὐδὲ; ·οὅττω|| ἀνθρώπων κεκιἱ· α...ι.ιωω. @ια (μια πιο..

:ή.=- · 8 τ α ι κ 0 Πι : ε τι 3 κ ι! “Ικα”. ΩιιΙιΙ Μάικ? Μάιο

'μα ΘΗΚΗ( λυσα'Γε αυτο” και φερετε · και εαν Τω- αιιιιι ιΙοιιιιιιο ινιοιιιιιιι·ιιιο οιι. οι

8. εἴ·ιτατε [οτι]

- [πάλιν] διὰ.

Ο τ- ο! ΤΙ .- ..ο ,: ΐ Ο Ι 8 τα

υμιν απο), ι ποιειτε τουτο; (ΠΙ-(ΙΤΕ , Ο κυριοο αυτου

ν `

ι:οιιιιιιιιο ΙΙΙιιιιι ιΙιιιιιιιιιι Με.

χρείαν ἔχει, και. Ιεὐθυι·|| αυτον Ιοἱιτοο·τέλλει|| .παλιν||

   

785.. (? ιΙο ιοο). Ι οιιι. 8)·ι·.Ρει. Μαιο::

Χ που. οιιι. το.

Ι. εγγιξουαιν ΑΙΚ). ι·οΙ. να. (α). δια.

2. ευθυς ΒΙΙΔ. Οτίο.ἰν. Ι :ιυθιως 9. Α

(Η). τα. _

- εις αυτην ΑΠΟ-Ε.. ΜΙ. νιιΙ8. _/ἶοω·Ϊι.

8. τι πικαπ τουτο ι'ΙΙΙΟΙ.. το!. 8)·ι·ι·.Ι'ει.

8ιΙΙι:Ι. (ΜιιιιιρΙι.) 'ΓΙιιιΙι. Ποιο. Οτἰο.

ιιι. (τι ττοιειτε· τουτο "στα" Β). | ιιιιἱιΙ

ΗΜ. απο. Απο. Οτἰο.ἱιἱ.737-. Η. ΙΒΝ.

Ι ηγγιααν 89. Μ. (οι. ΜιιιΚ.Μιἰ. Ι). Ι

ηγγιζιν Ι). ἰι.ο$1/ζυ'.ἱ.|ι.Ι. 8)°τ.Ι.'ει..

Μειιη›Ιι. α`ΕιΙι.

- 'Ιεροαολυμα Β.Βο|ι.ΟΙ)Ϊ.Δ. Ι. 09.

μια. ΤΙΜ). ()τίο.ἱΙἰ.ὶν. | ΧΊερουσαλη).ι

€. ΑΧ. ι·οΙ. ΜιιιιιρΙι. ":ιιΙιΙ. και Δ.

- εις ΒηθΦαγη Λ(Β)Ο.ι·ι:Ι._Συ'. ιιι. Οι·ἰο.

Η. Η”. (νἱιΙ. Μιιιι.. :ι:ιἱ. Ι. Μια. ιιιιι. 29).

'στα. 1). νιιΙ8. α.υ.ο.27.ι.|ι. Οι·ἰ9. ΙΙΙ.

78". 743.. (οιιι. και ιοο. ι). Η Βηθφαγη

Λο. το!. 1:51'. ΜοιιιρΙι. ου). ιν. Ι

Βηθαφαγη Β.Ι.Μν.ΙῖΠΓ. Ι ΒιμΙφαγη

Β.8ι:|ι. Βηθφαγειν Β. Βηδφαιεη 'Νιου.

- και Βηθανιαν] οιιι. '.Ι'Ικ:Ιι. (ΜΙ. Μπιτ.

ΧΧΙ. Ι). ΙΙ και εις Βηθαν. (Η). (ι). Απο.

Δια.. Ι Οοιιιτιι. ΔΙΠ.. το!. νν. ()τἰ9.Ιν.

- των ελαιων] το ελαιων Β. (ιιἱιΙ.Βιιι:.)

ι απο”. ΛοΙ). τοΙ. Οτία ιιι. ιν.

- αποστελλιι ΑΙΙΙ)Ι..τι:Ι. νιιΙα.1|ζα'.λ..

8ντ.ΠοΙ. ΤΙιοΙι.ιιι οι. Λτιιι.Πιιο.&ΖοΙι.

Οι·ἰο.ἰι·. Ι απεστειλεν Ι. ΕΠ. ανο!

Ρ". Βιιι·.Ρει. Μαιου”. (Ισια. Λεια.

Μ88. ν`ΕιΙι. (ι·ἰιΙ. Μπιτ. οι. Πιο.) Ι επεμ

ψιν οσα'.

2. και λιγα ΛΒΟ. το!. του. υ.ι:.ά./:17ΙΙι.

δυναμο. ι·ι·. Οτία. ιν. ΙΜ". Ι και ειττιν

Ι)στ. Ι λιγων Ι. 60. α. ΤΙιιιΙι. μια.

Μπιτ.. ιιιιἱ. 2).

·- αυτοις] οιιι. Ι.

- κατεναντι] απεναντι Μ. (Φωτο.

(ΜιιιιιρΙι. ΤΙιοΙ›.ιιινιιΙ.) ι·ι:Ι. Οια). ιν.

(ποριυόμενοι απτο). Ι οιιι. Ι). α.υ.ι·#ἱ.

(ΜΙ. Μια. :ιἰ:ι.80).

- ιυρηαετι] ·αητι Ι. (οπιπο, Οι·ἰο.).

··- ουδεις .ου·ιτω" ανθρ. ΒΒΔ. νιιΙΙ:. να

πει Οτίο.ἰν. ΙΒΙΙΙ.ΙΕΜ-·ς· Ι ουδεις ανθρ.

ουιι·ω Ο. Η. (ενι·.Ι'ει.) Μοπη›Ιι.8ι:Ιιιν.

ΤΙιοΙ). Ι ουττω ουδεις ανθρ. Κ. (δνε.

Νά.) (Ισια. Ι ουδεις πωποτε ανθρ. Δ.

(οι. Πιο.) Ι ουδιις· ανθρωπων (.οιτι.

ου·ιτω) 9. Ι). το!. α.(ο).υ(Ι)·2·υ. ΜοπιρΙι.

ιν. Απο. (ΣΕΦ.) Οτίο. ΜΜΜ'. (ο Μια.

οι ΙΙ.ιιο. Ι) ιιι Ι.ιιο.ιιιιι. οιιι. ·ιι·ωιι·οτι).

- ε:εκαθικεν Α(Ι))Χ. Ι. το. (καικαθηιιιν

υ.. ιιαικαθεικεν Ι)'). Ι ιιιαθιαεν Β.ΒΙο.

ΟΠΑΔ. στα). ΙΙΙ. (ο Ματ. οιΙ.ιιι:.) ιν. ισ.

μια. Μια.) Ι ιιιαθηαεν ΙΙ.Βιιυ.Ε. ".ιιΙιΙ.

και 69.

- λυαατε Β.Βι.·ἰι.ΒΙο.ΟΔ. Ειπε. 8)·τι·.Γει.

8ιΗοΙ. ΜοπιρΙι. ΤΙιοΙ›. Λι·ιιι. ΣΕΦ.

()τίο.ἱν. Η”. Ι :λυααντες τ. ΑΒΕ.

το!. (και. - (ι·ἰιΙ. ΜΜΕ.. και. 2 οι μια.

:ιἰκ.80).

- και ροει αυτον ΒΠΠ.Τ.Δ. Μπι.. Μοπη›Ιι.

'Νιου. Απο. .ι`ΙΞιΙι. θεια. ιν. Ι 1'οιιι. ς.

ΛΙ)'.τοΙ. διττ.Ι'ει.&ΙΙεΙ. (απο. μια.

Ι.ιιο.)

- - φερετε Β(.ΙΙ.Δ. ΣΕΦ. Οτίο.ἱν. Ι :αγα

,ιτε ετ. ΑΙ). ι·ιιΙ. ι·ν. ιι: ι·ιιΙ. (ΜΙ.

μια)

8. εαν] αν Ι). (0οιπτιι. οντα”. ΙΜΟ).

·- υμιν απο] “τι υμιν Δ. ((3οιπτο, θεια.)

(οσων νιιΙι;. ι:.|ι.Ι. ΖΕι.Ιι. Ι τι (ιιιιιιιιιιι)

Ι. (νἰιΙ. Μα". ΧΧι.3). | τι λυιτε τον

,Μαλον Ι). 09. αιώνα. Απο. Οτιο.ΙΙΙ.

που. (για. μια. ΜΜΜ).

- ειπατε] 'ποσοι. και Ο" ιιι. οι. (()οιιιι·ο.

Ο'. το!. Οτίο.ΙΙΙ.ιν.) ΜΜΜ. ότι 9. Α

(Η). ΜΙ. νιιΙ8. 1: τν. ()τίο. ιιι.”. (ι·ἱιΙ.

ΙΙ.ιιο.ιιικ.8Ι). Ι οιιι. ΙΙ.Βι|_ν.Β|ι:. α.υ.ι:.ι.

ι. ΖΙ:ΣιΙι.

- και ιυθ.] οιιι. και Β. (Οοιιιτο, ατο.

ΙΙΙ. 780.. Ιν).

- ιυθυς Β.Βι(ν.ΟΠΪ.Δ. Οι·ἰο.ἱι·. Ι :ευ

θεως €. Λ. ΜΙ. Οτίο. ΙΙΙ ?22'. 740.'.

- αυτον] οιιι. Δ. Ι μια. αποατ. Η. (νἱιΙ.

Μιιιι:.κκι.8). Ι Ποια”, τοΙ. Οι·ἰο.Ιν.

(οι. Μίκι).

- αποατιλλει ΛΒ.Βι:|ι.οΙ) στ.Ι.ΧΔ. 69.

ιιυιικιιενι·. Μαιου. (κα. 8)·ιτ.Ρει.

8ιΙΙι:Ι. Οοι.Ιι. Ι 3(απαιττελει 3°. Ι. Ο.ιΠ.

νιιΙε. ινα): ΜοιιιρΙι. 'Που. Απο.

(/ΙζιΙι.) οτί!). ΙΙΙ. 722". ?40% ἱν. ΙΒΙ°.

(ΜΙ. Μπιτ.. κια. 8).

- αποατ.] Μι!. ·ιταλιν ΒΒΙΑΔ. Οτία. ΙΙΙ.

Με. Ι "ποια κι. Ο. οι ΜΙ. | .ποπ Ιω

Ικιιιι ετ. ΑΟΚ. 1.69.ι·οΙ. Σεπτ. ενια.

Γιι.8.:Ην:Ι. Μοιιη›Ιι. '1'ΙιιιΙι. (και. Απο.

παν. ()τια.ιν. . “στο”. ·ιταλ. αυτ. Β.

αυτ. απο". ·παλιν ΠΙ.. στα). ΙΙΙ. να.

αιτοατ. τταλιν Δ).

 

Οτἰ9.)

61. “οι νιο σι. Ι 52. ιιι ναι οι.

2. απατα νου αει οι.

170





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.
ΚΙ. 4.

Α Β Ο 1).

1. Κ Δ.

1. [83]. 99.

Βαοοιιιιιιευττ.

Ή

'Η

8. ἰιεοπτον

ριθ

α

'Α Α .ο

ωδε. 4 *και οιπ·ηλθον|| και εδινανΑ πωλον δεδεμένον

` +θ| .” ' ` λ ι | ` |

προι· ευραν εξω επι του αμφοδου, και λυουσιν

. Ι .Η 9 .Β ' Μ 9

αυτον. και τινετ των εκει ειττηκοτων ελεγον αν·

τοῖτ, Τί ποιεῖτε λιΪοντετ τὸν πωλον; 6 οἱ δὲ εἶπον

ο α- ` πι 2 'ὅ || ε 91 πιο ` ι ε- › |

αυτοιτ καθως ειπεν ο ηιτουτ, και αΦηκαν αυτουτ.

7 να τι. 0 1

και *Φέρουσιν|| τὸν πωλον πρδτ τον Ίηο·ουν, και ιεπι

βαλλουο·ιν|| αυτώ τα ἔμιἱτια αυτων, και εκάθισεν επ,

3 8 | || 8: κ 6 τα ι ο Ι ι οτι αν

αυτον . και πολλοι τα ιματια αυτων εστρωσαν

- ειι` την δδόν, ἄλλοι δε =ιττιβάδατ“, *κόψοιντετ|| ἐκ των

   

^ (ΜΝ Βι α1ιοππιοε ιιιτοπεπιπι

ριι11ιιιπ Ιἰς:ιιιιιπ πιιιο απο”.

ωτα ιιι Ντιπ. οι εο1τιιπι οιιιιι_

ο κι ιιιιιιιιιιιι αι: Μια ειναι”.

ιΠοο1ι.ιιιι ΗΜ. 1)ιιιιι ποιοι τω.

τοπια ριιΠιιιιι? '5 Ωω Με.

των. οιι εἱοιιι ρι·ιιοοοροιιιι Με

Ιοειιο. οι ι1ιιιιιειιιιιπι Με. 7 Ε;

ιΙιι:ιοι·ιιπι ριι1|ιιιπ ιιι1 1οιιιιιπ: οι

ἱιιροπιιιιι ΠΠ τοιιιἱπιοιιιιι απο, οι

ευι1ιι ευρω· οιιιπ. .1 Μια αιι

ιοιπ τοειιιποπιιι μια ειι·ιιτειιιπι

ἱιι ται. ΜΗ ιιιιιι:πι Μπαμ:: οπο

ι!ι:1›ιιπι ι1ο ιιι·οοτι1ιιια οι παπο

1ιιιιιι ἱιι τἱιι. 9("='·'·) Η: φα

ριτιοἰ1ιιιιιι οι ιιιιι οτιμιι·ιιιιιιιιιι·

ι·|ιιιιιιιιιιιιιι αιωνα”. 11οιιιιιιιι,

ω1ιοιιοιιιι:ιιιο ιιιιι του" ἱιι πο

ιιιιιιο ι1οιιιιιιι.1ιοιιοι1ιι:ιιιιιι ιμιοι1

τυπιι τουιιιιπι μια” παπα υπ

τιι1. οιιιιιιιιιι ἱιι οποοιιιιε. 1' των”

Κι ἱιιιτοἱτἱι 11ιοτο:ιο1τπια ἱιι

ιιιιιιριιιιπι οι ι:ἰτι:ιιιιιορουιιε οπι

 

11 Ριιι. ιι8(ιι7)ιιι6.

ιι 'Που.

ρ.: 11

" "Μιιιι.οι .ι7-ιο.τ

Χ_._..

δι. και απηλθον και Β.Βο|ι.ΕΔ. (ι:).Α. (ετι:

Ρει.) (Αι·ιπ.) Βάι. θείο. ιν. 18”.

(ανηλθ. Β.Βιζυ.) ' 1:απηλθον δε και

9. ΑΟΧ. το!. 8τι·.ΒοΙ. ΤΙΜ). Οοι.ιι. '

απηλθον ουν και 1. 59. | και απελ

θοντες 1). νιι18.(α).δώΙ. Μοπιριι. Οτἰο.

ἱἱἱ. 7446. (τἰι1. Ευα. πια. 82).

. τον ς. ΟΛ. που.- πωλον] "'Ρ1'9.9111

Αι·ιιι. τιι1. τετ. 5.

1. 89. ιι1ιοιικΜεοντ. Μοιπρ1ι. Οιοιιι.

οτα. ιιι. ιν. (Οτίο. ιν. 1921. οι! Μιιιι.

και. 7 ερεοιιιι).

- θυραν] τριιιοπι. την 9. ΑΟ1).το1. θα!).

ἱἱἱ. 1 οπι. Β.Βο|ι.

των. Αι·ιιι. Οτι!). ἱιι. ιιιιι. και.

5. και τινες] τινες

οοιιιι·ιι, το!. οτα.

- ειιτηκοτων] ειττωτιον ΜΙ". στα”.

6. ειπον] ειπαν ΑΜ. | Οοιιιιιι,το|. Οτία.

ιν. 181'.

- αυτοις] οπι. 1). δ.ι.·#ά. ' Οοπιι·ιι, τοΙ.

Μιας. Ά Οτίς.ἱτ.

- ειπεν ποια. 1. ι. Μιιιπρ1ι. 'Για.

ΑΜ. Βιμ. (να).

πι. | :ενετειλατο

Ρει.8ιΗοΙ. Ποιο.

δα: Παιδι!. αυτοις

ετι·.Ριιι.

Πο!. Μοιπριι.Μ8.

'1. φερουαιν ΒΒΔ. Οτι];.ἱτ. | αγουσιν Ο.

1. 69. Αι·ιπ Πεο.8:Ζοιι.

Α!). το!. νους. (α.ο).ι:$(_πί). τν. το!.

οι τω. Αι·ιπ.Μ88.

7 οι [Δια. χιπ. 85).

- επιβαλλουαιν ΒΟΙ)Ι.Δ. Ι. νοκ. δ#Ι.

Μειπρ1ι. Αππ.Πεο.8ι.Ζο1ι.

:ιπεβαλον ε'. ΑΧ. το!. (α).ι:,/:ς".Α.

180

1)1οιπρπ.)ν.&Βοιιιτ.

Οοι1ι. ΣΕΦ. | ()οπιι·ιι, ΑΙΚ). το. ετι.

8 ε τι ΙΙ* 9 τ . | τ ο › σε

α·μρων . και οι προανοντει· και οι ακολουθουντετ

ἔκραζον *, Ώσαννά, '1 ευλογημένος 6 έρχομενος ἐν δνε;

ματι Μαίου, 10 ευλογημένη ή έρχομένη βασιλεία '

η! τι ` ιι .- Δ Ι ΙΙ ε ι 0 τι τ τ

του πατροτ ημων °Δαυειδ , ωσαννα εν ται υψιο·τοιτ.

ο και εισηλθεν εὶι· Ίεροιτόλυμα Η εἱτ τὸ ιερόν, και

εντι·.Γει.8ι:Ηο1. (Τ1ιο1ι.) θιοι1ι. Αι·πι.

11188. Δια.

7. τα] οπι. 1. (Οοπιι·ιι. Οτίο.ιτ.182.).

- αυτων ΑΟΙ..το1. Οτία. ἱιι. ' εαυτιιιν Β.

| αυτου Ποτ. 11 οιπ. 1. ιαι.ι. Αι·πι.ι

Οοπιι·ιι. νιι1ε. α.ι:,|ῖς'. τν.

- εκαθιοεν] ιιαθειξει 1) στ. 1. | Οοπιι·ιι,

το!. "(οιπ. και εκαθ. επ' αυτ.....εοτρ.

εις τ. δδ. Οτἰυ. ιν. 182.).

- επ' αυτον Β.Βιι.οιπ.Δ. | :ετ αυτῳ

π. ΑΧ. το!.

8. ιιαι πολλοι Β(π.Δ. κ. Μειπρ1ι. ΖΕι1ι.1

:πολλοι δε π. Α1). το!. νιιΙς. α.!ι.ο. .ἰ. .

8τττ.Ρει.διΠο1. 'Νιου. σου. Ατιπ. '

- αυτων ΑΟ!). το!. ¦ ἔαυτιυν Β.Β::|ι. '

αυτου Κ. 1 οιπ. [ι. ί.

- εοτρωσαν ΔΙΚΟΙ.. το!. νους. 1: ο”.

Πο!. Ποια. ΑΜ. ¦ ιατριιιννυον 1). 1.

α.ο.ο#ἰ.|ι. 8ττ.Ρει.

- εις την οδον 19 Β013Ι.Χιι. 1. 89001-Γ.'.το!. απἰ. | εν τη ὁδιρ Α. 69.. ΚΑΙ.

Μιας. α.ι·,|ῖκ.Ι. Αι·ι:ιι.

- αλλοι δε] 0111. δε 1. δ. 8711.Ε.1ι:1.

- στιβαδας Β.Βο|ι.ΒΙ.Δ. 119. ΗΚΜ1.Ϊ.

τω. 0τιο. ιν. 19.19. (εατιβαδας 10.). [

ο·τειβαδας ΕΟ. | :στοιβαδας €. ΑΟΚ.

1. Γιι8.ινιΓ. ετι·.Ηι:|.ιιι8.(;ταεοε. στη.

ιν. αν. .

- ιιοψαντες ΒΙΑ. (Σια.) Οτίο.ἰτ. 182.. ¦

'$εκοπτον ια. ΑΟ!). το!. Πι". 8ττι·. !

.Ριι.8ι1.1ι:1. Μοπιρ1ι. Τ1ιο1ι. σαι. Αι·πι. ¦

ί

' οιπ. ΑΒ.Βι·|ι.ΒΙ.Χ.

Μ. Μεπιρ1ι. ΤΙιο1ι. 182..

δε Χ. 1. 89. Τ1ιο1ι. '

ιν. 1819.

(αυτιρ Μ. α).

ιν. ¦ ειρηεει 1). ἰι.ι:.

π. ΑΧ. 69. το!. 8ττι·.

ρι·ιιοοοροι·αι Μιας. α.

Ι). 1. 69. Μ. Μπι.

'Πιερ.

Ατιπ. Οτία.ἱτ. ιτ.

(νία. Μιιιι.. και. 8). '

- αγιων Β(11:.Δ θα 8τι·.Βο1.ιπα. Μοιπρ1ι.

δουν. 'Ηιο1ι. Οτἰη.ἱτ. 18%. 1989. [.ι`Ει1ι.] Ι

|Σδενδρων ιῖ. ΑΜΚ. το!. Η". ετη. Α

ί
1

1

.τηγαγον 9.

[η. (ι·ιι1.Μιπι.π.τι.

Ρει.8ι11οι.ιτι. θα”. Απο. (τισ. Μπα.

και. 8). «απο. ιιτ1ιοι·ιιιπ οι: "Με _

Μοιπρ1ι.)ν.) μια. και εντρωννυον εις Ι

οπές. ιτ. '

την οδον π. Α(1))Κ. το!. Μουτ. α.ιι.ο.ιι.

“και 8ττι·.1)ει.ΚΠο1. Μοιιηι1ι. (1οιιι.

Αι·ιπ. (τω. Μπιτ. πιει.)

την οδον Οτι!). ιν. 18%. (ιις την οδον]

την @αν οι”. _Ι|. ' ιν το ι)ιΤιμ ΚΜ.

νιι18. ιι.υ.ι:ώΙ. ι οιπ. ι). ' που μια."

ΒΟΙ.Δ. 'Νιου. ΣΕΦ.

9. προαγοντες] προσα·γοντις 1›0τ. "ιιι1ι1.

δε Γ. 'Νιου.

- ειιραζον] +πι1ι1. λεγοντες σ. ΑΜΚ.

τα. νιι1ι;. ιι.!ι.|ζς'. 8ττι·.1.)τι.8ιΠο1. Ποιο.

Αι·ιπ. Δια. (για. Μιιιι.:ικι.0). 1 οιπ.

ΒΟΕΔ. ι:#|ι. Μι:ιπρ1ι. 'Παν. οταν.

ιιττρωσαν Η(

- ιἱιιταννα] οιπ. 1). να: ' Οοπιι·ιι, τοι.

Μιας. “μαι |ι. στη. ἱτ. "που τιμ

υψιατηι 60. α.ο.ι.|ι. 1 Οοιιιτιι. το!. Υιιις.

Μπα

·- ό ερχομινος] οιπ. Χ.

10. ειιλογ.] ρι·ιιιιιπ. και ΑΠ.Κ.Μ. α.. 8]'1'.

ΙΜ. /Ει1ι. ' (ΜΜΜ, Β(Η)Ί.ΚΔ. 1.τοΙ.

Μι. 8ττ.Πο1. Μιιιπρ1ι. Τ|ιο1.ι. Ποια.

Μπι. 0τἱη.ἱτ. Με.

·- ερχομενη] οιπ. Δ. 1. α. (ή που οπι.) 1

Οοπιι·ιι, το!. Οτἰη. ἱἱἱ. 74411. ιτ.

·- βασιλεια] μια. εν ονοματι κυριου €.

ΑΚ. το!. 8τι·.Πο|. Δια. ' πιω. ιν ονο

ματι (Ξοι.1ι. . οιπ. ΒΟυΙ.Δ. 1. 00. 1.”.

Και. 8_τι·.Ρει. Μοιιηι1ι. Ατιπ. Οτἰη.ἰἰἱ.

(μια.

- υψιστοις] πιω. ειρηνη εν ουρανηι και

δοξα ιν υψιιιτοις 1. (ο Ι.ιιο.κικ.38):

οιιι1οπ·ι ιιπιο ιἰιααννα 8τι·.11οι..' υιιι1οιιι

“πιο ιιιοαννα εν τ. υψ. Αι·ιπ. ' που 1ιι:

1›οπι το!. ()ι·ἰη. 1ιι. ιτ. «να. πι. ειρηνη

1ιιι1›οι μια ιιιααννα).

11. δοτοεο1τιπιιιπ οι.





Χ!. 18. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

13: “οι” ι ι τ τ ο ι Η. κ π ` ι ο

γαρ καιροτ ουκ ην ο·υκων. και αποκριθειο ειπεν
Απ ' Η | 6 ' ` 'Α ..ο

αυτη, Μηκετι °ειο τον αιωνα εκ σου" μηδεὶι· καρπον
απο 2 ` .ο ο ο Α .

επι _μ Φαγοι. και ηκουον οι μαθηταὶ αυτου. 1” Καὶ ερ·

:“ ακα · 'Ι ' ` π ` ! π ) ι )

] ."ΜΜΜΒΜΜ χονται ειο εροιτολυμα· και ειο·ελθιον εκ το ιερον
: ο.. "...Η κ · ι ι ~ Ν ι ιι· |

'Η η:: ]-~ ηρξατο εκβαλλειν τουο πωλουνται` και τουο αγορα
· -- - |π |.|

  

~·οποιο-ο'οι

18- οι! πιο ήν 6 καὶ έλθο” επ' αὐτὴν οὐδὲν ειἶρεν ει μη φύλλα· ;ό

` !

ο·τερατ κατεστρεψεν,

'Η. ιιαηλθιν] παελθων !). π.υ.ο.”|:η".ί. !

Οοπιι·:ι. το!. νπ!α. Οι). νν. οτι... ο. πιο.

- εις Ίεροαολυμα] απο. ι! Μπους +5..

ΑΧ. το!. Ηι·ι·.Πο!. (πιο. (ιπ·ιιοιπ. ι·ω

Β)·π·.!.)ει. Αι·πι. ..·!·)ι!ι.) ! οιπι. .!.!Ο!Π.Δ.

Ι. νιι!α. α.υ.":ρ'.ι.|ι.(. Μοπιιι!ι. Οπου:

- ας το] τρτιιοιπ. και τ. Λ!)Χ. 1. το!.

ζονται· ἐν τῷ αρα), καὶ ται τραπ

βιστῶν καὶ ται· καθἔδραο τῶν πωλούντων ται· περι·

1” καὶ οὐκ πΪ‹ριεν ινα τὶο διε

__.__-______________

Σωε'.'];.6έ'Α περιβλεψοιμενοτ παντα όψίατ ήδη οιἴο·ηο τῆι· εδρα9

πιο οι . - ι
ξἴΈξέἘἶ3 εξηλ.ι9εν πιοέ Βηδανίαν μετα τῶν δώδεκα. `

:3 ιμωέ Ήχο πο "Και τη εποζιέριον `εξελθοντα›ν 'αυτπρ απο Βη

538 €ανιαι` επειναιτεν, Α ' και ιδιου συκην απο μακροθεν

εχουιταν ‹ρυλλα, ήλθεν εἰ ἄρα ξ·τὶ ευρήσει" εν αύτη),

και τῶν κολλυ·

οποιο. οιιππ ποπ νοπροτο οοεοι

ποιο. οκινἰι ιο Βοι!ιοπιι.ιιπι οποι

ι!οοι!οοιοι.

Η Βι οι.. πιο οπιο ιποπι ο Βο

ι!ιοπἱο.. οποιοι. Η οποιηιιο νι

ι!πικοι ο !οπι:ο ι!οιιπι !ιιι!›οπιοιπ

πιο... ποιοι οι απο! “πιο ιππο

πἰτοι ιο οιι. οι οιιιπ νοποιοοι οι!

οπιπ. πιο!! ιονοπιι ρι·οοιοπ απο

ποπ οπιοι οπο ιοοιρου ποοτοοι.

'4 Βι ι·οιιροοι!οπο πιο οἱ. “πιο

ιιοπ οπιιι!ιοο ιο ποιοι·οιιπο απο

οποιο !-ι·ιιοιπιπ οκ το πιοιιι!ιι

σοι. Βι οπι!ιο!ιοπι ι!!ποιοιι!ι οιοε.

Η !·:ι. π·οοιοιιι !!ιοτυου!ντοποι.

(ΜΜΟ !·Σι οπιο ιπιποπικοι ιοπο

ρ!πιπ. οποιοι οιοοτο νοπι!οοιοο

οι οπποπιοκ ιο ιοοηι!ο. οι ιππο

κιιπ ιπιπιπιπ!πτ!ι›τοπι οι. οιιι!ιο

ι!ι·οιι ι·ι·πι!οπιιποι ι·ιι!πιπ!κιο

οποιοι. " οι ποπ Μπομπ οι ποιο

:οι αρα ιιὶρηιτιι τι τ. (Χ). 69. το!. ! !-ι.μηιῖειι; δι. .ιο.ιιιι.οιο.κ. !.33(.υο).

5)·ττ.(Ρει.)&!!ο!. (Βοι!ι. Αππο. (ιἰιρηπτη

Χ). π.!ιοπ·ιιιτοπο οκ πιο !οοιἱοπἰ!ιιιο πο

!ιοπι Μοπηι!ι. .ι`Ει!ι. ! ώς ιἰιρηαων τι ο!

Οριο. Μ.ΐ62^. ! ειδαν εαν τι ιατιν .!).

6.ι:.||ζι'.|ι.

Η!. ελθων επ' αυτην] οπο. Β. ἰι.τ.#!ί.|π.

πο. ι:ο.ιιικιιουντ. Οτίρ.Μ.702·.ωπ

(μπι καρπον 1. απο.) ! ουδιις

κο. ' οπι. Δ.

- ιραγοι ΑΜΒ. 33. το!. ! φαγη 1). Ι.

ου. Η. απο. οι. Μο.

Η. ιρχονται ΑΜΑ.. το!. νιι!π. |ι. οποιοι.

Μοπιμ!ι. Απο. ι)τἰη. ιν. πιο!. ΠΣΕ”. ΜΒ4

“ι·οποι·ππι" ιι.ι.·ώπ Βιο·.!.'ιιι. πιο. !

ηρχοντο ο. ! ιιαιλθων !) στ. μια. [πιο.

°· απο" οι. Μοοιμ!ι.Μ8.

Λέι!ι. "ιιι!ι!. παλιν (0141). ! Οσπ

ιι·ο. το!. που. ι:.|ι. Οποιοι”.

 

επι-ΑΝ!. (3οι!ι. Απο. ! πιο. ΕΚΠΑ). ου. ! (οπο. ιπ' αυτ. αρ!). ! Οοιπ.ι·ιι. το!. Υπ!;.;·

' Μ.Βιιιι. $]·τ.!'οι.Μοιπρ!ι. .ιΕι!ι. απο. 1! (Οι·ὶρ. Η!. ελθ. δε επ' αυτ. και). !

- !ιρον] ναον Διοτι επιλθων Β.ιιι νία.

- και ποιο πιριβλ.] οπο. Ι). ιι.ἰι.ι:./'.||ζἰ. ! - ιιυι!εν ευριν ΑΒ.πο. το!. Ι.πιι.(οι α). το!. Και 45)

; Οοπιτο, το!. νιι!α. ρ¦'.|ι. απο. (ουι!εν ουχ ιἰιριν 1.). ! μπι!" ιἰιριον Η

κ - οψιας ΑΙΜ!). το!. ! οψι (ΠΔ. Οτο!. στ. οποιοι.

] 3 ο. "ιιι!ι!. ιδε Δ. - οιυλλα 2°]_πι!ι!. μονον οι. 33(|ιἰο. ποπ Ρ

- οδο] Ρο!" "σου !.¦ Οοπιτιι.πο!. θα). πιο" ουλ. 1.). 69. με. .Ει!ι. οποιο.

- ιιαιλθων] οτε ην Ι). ! Οοπιτο. το!.

υπ!). ιν. αν: (απο οι Χ). Μαιο!. ό Ιη

  

`ΜΜ-ϋ

καιιιὴ.".4ιρ'

··1αποιδ-.ΚἩ'€..1ἑρδ#έ¦μή.προ-

οι. (ουαας !!°).

-- της ώρας Α(.:(!))!..το!. Οτἰη.!ν. ! Μο. .

· Β. ! οπο. της Η. ' της ημερας ου. "ιιι!ι!.

και Η.

- ιἰωιἱικα] ιιι!ι!. μαθητων Ι). α.υ.ι.·φο*.ι.

! Οποιοι. το!. Ποιοι. Οι·ἰρ.ιν.

Η. ιΞιλθιιντων αυτων ΑΙΚ). το!. νιι!ι.Τ.

α.ι!$ι.|ι. 5).π.!!ο!. το!. ()ι·ἰη. Η. πιο.

(οπι. αυτων 69). ! ιξιλθοντα 1›Οτ. ο.

ι·# Βι·π.!.'οι. (οποιο. ον ΙΡ). Π/:]. !

ιξιλθοντα αυτον Γ.

- απο Βηθανιας] οπο. !.

Η!. ιτυκην] πιο" μακροθιν Ι). ΥΜΕ. ιι.υ.

Ασπα 0ι·ιο.!!!.762ι!. ! ί.ἶοπιι·ιι. Α!.!Ο

Ι.. το!. ο.|ι. Η. !!ιιι!ι!. μιαν ΚΑΙ. ο".

Ρα. (πιο. Μπα. και. Η!).

- απο μακρ. οι3.Βιι.ου1..ι. !. 33. πο.

Μ.. Σο". δι·ττ.!.'οι.8:!!ο!. ι!·ὶι!ι. Οτἰη.

Μ. ! .υπο απο 17. Χ. το!. Ωοι!ι. Απο.

- ηλθιν] Μι!. ιιο αυτην ου. διπι·.!.)ιιι.

Απο. Μ58.

- ει αρα τι ιἰιρηαιι .ιιι.οια.ιπι.οι..ι.

Ι. 33. Κ. που. η'. (οπο. τι οπο.) !

!
!

ι

!

(νἱι!. Μπιι. πιο. Η)! οπο. ΔΙΚΟ" οι οι.

Η!). το!. που. απο”. Η.

- ι! γαρ καιρος ουκ ην 130' ιι! υιι(.!..Δ.

8]ιτ.Ρ.ι. Μοοιρ!ι. ! που γαρ ην καιρος

9. ΑιΡ(!))Χ. 33. το!. μια. δ)'τ.!!ο!.

Ποιο. Ατπι. ιΕι!ι. (πιο. ΜΜΜ-164”.

(ο καιρος 1). Οριο. νικ. κα: οι Μοοιμ!ι.)

! ουπω γαρ ην καιρος !. ! (των ιτυκων

οτι... Η!. 764. Οποιοι. 76%.

Η. και αποκριθιις] οπο. και Η. α. Οται.

οι. 763€ ! Οοπιπο. το!. 'Μπι. αποκριθεις

ιι.ἰι.ι:.#:ἰ. 8)~!'.1,8!. ! ()οοιπο. νπ!υ. ]ῖ

το!. οποιο. (οι ιπιι!οι!ικιι ι!!οοπο ιι.

Μαιο!. ὁ !ηιτους Φ. Χ. το!. ! οπο. ΑΒ

(ΗΠΑ. !. 33. 69. ΚΑΙ. Μο. διττ.!.)ει.δι

Πο!. Μοοιιπ!ι. απο. Α πιο. υ!·)ι!ι. Οτιι).Μ.

- εις τον αιωνα ικ σου ΜΗΝΑ. !.

(Και.) (8)·ι·.Ροι.) Οσοι. Ατοι. (ΣΕΦ.)

οποιοι». Με. ! :οι αου εις τον

αιωνα τ. ΑΧ. 33. το!. 8]·τ.Πο!. Μοπιρ!ι.

ιι! να!. (πιο. Μο". ΧΧ!. Η!). ¦!ιἔου Η.

(οοπτ. ').Δ Η εκ σου καρπον εις τον αιω

να μηδιις οι..

Ξ

!

!
!

ἰ

ι

  

ιτους τ. ΑΧ. το!. 1. Βι·ππ.!'ιιι.8ι!!ο!.

(πιο. Μου. Μα. Η). ! πιο. Β()!)!.Δ. !.

Μ. νιι!;;. ιι.ιι.ο.|ι.Ι. Μοπιι›!ι. (πιο. Απο.

πιο.. Οι·ἰη.ἰν.ιετ.

- ως το ιερον] ιν τιμ ιεριμ 1). ! οοιιιτιι.

το!. στη.. ια. (πιω. Πο! Βιιτ.!.'αι.)

- ικβαλλιιν] εκβαλιιν Χ. !!ιιι!ι!. και Α.

" πιο!. ικιιϋεν Η. ο. ! Οποιοι. το!. (.)τἰη.

ιν. ισ.

- τους αγοραζ. Α Β.ΒΙ(η.οΒΚΜ!.!. ! . Μο.

τους τ. !)ΧΔ. το!. Οιἰρ.ιν.!80^. 192.!.

(ναι. Μπα.)

-- ιν τιρ ἰιριρ] εν αυτο: Α. ! Οοοιι·ιι.

Οτι!). Η. οι...

- κολλυι:!ιατων] Μι!. εΞιχειν ο!). Απιο.

(πιο. ι!ο!ι. ι!. κι).

- κατεατριψεν] πιο. Η στ. 8.|ι. ! Οι›πιπο.

το!. Υπ!α. απο): ! ανιιπτριψι (.!ο!ι. ιι.

!ο) πιο” κολλιη·!ιατωυ (πω. Μπα.) στη).

Η. που. ! (πρωτος !πι!›οι Η).

Η. "απο" οι. ! και". θ!. ι Η. απτο οαιτοπι

οι. ι Η. οκ ιο οποιοι πιο-οποιο ιι. ! κι. ιο

ιιοαιρ!οιο Ο!.

Η!





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧΙ. 17.

Μισο.

ΙιΣΔ.

138.69.

ι-:ινιοιιιιιιιιοπ.

17. λέγων αι)τοις

Β Ε8.57:·;.

.- .Τακ 7:11.

οφ

Ι 8. ὅτι πας

να
1 9. ...ο ότι ι

! Η Βιιιιι. οι :οσο-Μ.

πι
τ

νἔγκτι ο·κειῖοι` δια τοῦ ἱεροῦ. 17 καὶ ἐδίδασκεν ξκαὶ

ιἴλεγεν|| αὐτοῖι·, ού γε|γραπται ότι δΈ) οΪκοξ μου

ανο; προσευχῆς πληθήσεται πασιν τοῖς ἔθνεο·ιν ;

ι3ιιεἶι` δε ξτι·ετι·οιήκατε|| αυτον ΙΙο·τιήλ.οιιον ?ανο-τών.

18 καὶ ήόκουο·αν οι Φοὶρχιερεἶο καὶ οἱ γραμματεῖκ||, καὶ

εζήτουν αιτία· αυτον ξιιἱ·ιι·ολέο·ιοσ·ιν#· ἐΦοβοῦντο γαρ

αὐτόν, *παο γαρ|| ὁ ὅχλοκ ἐξεατλήσο·ετο ἐστὶ τῇ δι·

δαχῇ αὐτοῦ. 19 καὶ ὅταν|| όψε ἐγένετο. 8ἐξεατορεύ

οντα|| ἔξιο τῆο πόλειοκ.

4620ἰΚαὶ Φτταρα·πορευόμενοι ·ιτριοὶξ|| εἶδον τὴν αν·

κῆν ἐξ·ιγραμ.μ.ἔνην έκ οιζῶν. καὶ άναμνηιτθεὶο ὁ

Πέτρα· λέγει αὐτῷ, ΩΡαββί, ἴδε ο·υκῆ ·ιόν κατηριἱσω

ἐξήρανται. 22 καὶ ά·ποκριθεὶο '6' Ίησοῦτ λέγει αύ

τοΐο.:Εγετεν πίστιν-,θεοῦ 78 οἱιιὴν [γαρ] λέγω ὑμῖν

οτι οκ αν “η ται ορει τουτοο, Αρθητι καὶ βλήθητι

εἱο τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδία

ι|ιιιιιιι ιιιιιιιίετι·οι και ρω· πιο..

ριιιιι:ι. " Η. ιιοι:ιιοιιι ιΙιοοιιο αι.

Μπι ιιοι·ιιιιιιιιι οω. ηιιιιι ιιοιιιιιο

απο. ιΙοιιιιιο ιιι·ιιιιοιιιε "καιω

οιιιιιιιιιιιι ιιοιιιιιιιιιι ? να ιιιιιιιιιι

@Με οιιιιι ιεροιιιιιοιιιιι Ιππο

ιιιιιιι. “Μό '~) @πο ιιιιιιιιο οτι"

ειμαι οαοοι·ιιοιιιιιι οι. εοι·ιοι.ο

ηιιιιοι·οοιιιιι ηιιοιιιοιΙο ειπα ρω.

ιΙοι·οιιι: ιιιιιιιοιιιιι οιιιιιι ειπα.

ιιιιοιιιιιιιι "πινακα Μιτου. ποιοι

τιιιιιιιιιτ ι=ιηιοτ ιΙοοιτιιιιι οιιικ.

Η (Μι “Η Ετ. απο πομπο. Μαιο.

οικω, οιέτοιΠοΒιιιιιτ οι: αιιώνα.

21' Β: απο ιιιιιιιο ιι·ιιιιεἱτοιιι.

νιιιοι·ιιιιι ιὶοιιιιι ιιι·ιιιιιιιι καποιο

ιι τιι.ιιιι:Ηιιιιι. 2' Ιἱι τοοοι·ιιιιι.ι.ιι

ΡΗΠ16ιω.!πώ. ΜΑΜ. απο Ποιο

ιιιιι ιιιιιιιιιιικικιι πιο". 'Η "να, Ετ

τοεμοιιιιι:ιιο Μαιο ιιιι ΗΜ. Πα

ικιιο "Μπι ἀεὶ: 2' :ιιιιοιι ιιιι:ο

ι·ιιΜο ηιιιιι ηιιιοιιιιιιιιιι.ι οικω

Ιιιιιο ιιιοιιιι. '1'ιιΠοι·ο οι ιιιιιιοι·ο

ιο πιατα, οι ιιοιι Ιιοοιι.ιινοι·ιι ιιι

ι:οι·ιΙο οπο. Μ οτοιΠιιοιιι. ιιιιιιι

 

17. και ελιγεν και 69. ιι. (Βγτ.Ροι.)

Αδειο”. Βάι. Οτἰο.ἰν. 1800. | 1λιγων τ.

ΑΒ.τοΙ. Βοιωτοι. εγτ.ΠοΙ. απο. Απο.

-- αυτοις] οπι. Β. 6.9'. Απο. | Οοιιιι·ιι.

το!. Οτἰο.ἱν.

- ου] οπι. 1). 1. ό.ο.(_[).ἰ.|ι. νία. Μειιιριι.

Απο. (οι. Μπιτ. :οι Η). | (Ματια, το!.

νιιΙα. α$ο'. Οτἰο.ἰι·. ' ότι 69.

18. επι] ιν 38. (Οοιιιι·ιι, Οι·ἰο.)

19. όταν Β(π..Δ. 88. Κ.] :ότι 9. Α1).τιιΙ.

- εγενετο] εγιν. ΑΧ. 69. :ιι-Μινι. ]

Οοιιιτιι., Β.ιΟΙ)Ι.. το!.

- ι.ιζε·ιτορευοντο ΑΒ.Βιζν.ΔΚΜ. ι:.ιἰ. 87".

Ροι..8ιΗο!.πια. Απο. ' 1εξιποριιπτο 9.

(πιστα. το!. νιι!ε. α.ό$$ιι··'·α. 8".

Παλαι. Μοτο”. (Ξοι.Ιι. νεοι | οι. οσοι

καλως Ι. ¦ οπι. Ι..

Β.Βου.Π. Ι. Και. Βγτ.Ριιι.οιΙ. Διοτι.

(νἰιΙ. Μαν.. ΜΑΜ).

28.ότι ός αν απο] κιν απο" 88. (νεο.

ΒΙΒΗ..) [Ντι] υιιι. 1). Το!. 92.|ι. ΟΜΕ.

Απο. ΣΕΦ. " αν] εαν Α. 1. (ιιιιοιιιιιιιι

οι ιιιιιιιοτιιιο Βιιιιιιι Μου: ι;τιιιιιιιιι ειιιιιιιιιι

ι1ἱι:οιἰε ο).

·- ότι] οιιι.ΟΙ). 69. α.(ό).ο.ἰ.Ιι. Αι·πι.Μ88.

.ΕιΙι. (οι. Μπιτ.) ' Οσοι”, ΑΜΒ. τοι.

νι:ιΙε. [α. στον.

- ιτεττοιηκατε αυτον ΒΒΔ. Οτιο. ιν. ]

::ιιι·οιηοατε αυτον ετ. 01). το!. | αυτον

εποιησατε Α. !.83. Μ. τι. (νιά. μια.

Μια. 46). (Οοιιιι·α, μια. τοι.)

- αυτον] αυτην 1)..

Ι8. ηκουααν οἱ] ιικουον Δ. «Ματια. @το

οι του).

- αρχ. και οἱ γραμ. ΑΒ(Π)Ι.Δ. Ι. :33. Η.

Η”. Βγι·.Ριπ. Μοιιιριι. Αι·ιιι. ΑΜΠ.

0.ι9.ιιι.τοιο.ι Σγραιι. και οι αρχ. ισ. Χ.

το!. Βγι'.Βοι. @στα | ιραριααιοι Μ Με.

- και ιζητ.] στο. και 1). ΜΗ.. 08ο. |ι. '

Οοιιιι·ιι. το!. ιι. Οι·ἰο.ἰἱἱ.

- πως] Ρο" αυτον Γ.

- α·ιτολιαιοαιν ΑΒ.Βιιγ.ΟΠΙ..Χ. 1.88.69.

Εσιιιιιυν. οποιο. ¦ :ζητουσα 9.

ΔΚΜ'.8:Γ.ι.

- αυτον 2η οιιι. ΑΚ. ι:# ¦ ΟΦΗ”. το!.

νιιΙ8. ι·.[ό. Οι·ἰο.ὶιἱ. (ροριιιι.ιιιι ο).

- στα; γαρ Β0ιι. Χ. 69. Μοιιιριι. ' :ότι

,τας ιδ. Α1). το!. Μια. 8)·τι·.Γ.ι.&Ηοι.

(πιο. Απο. Οτίο.ιιι.

- ιζεττλησσοντο ΑΜ. «Σαιντ. (να. ιιιιι

Μαι. λαος. οι. μια. κι» 48).

- ιξω] εκ Π. να; !ι.ο./Πι.|οοιιι.. το!. α.

20. παραπορευομινοι πρωι ΒΟ(Β)Ι.Δ. 1.

38. (το πρωι Η). ό.ἰ. Μιιιιψὶι. ΣΕΦ. ¦

:πριν τταρατταρ. €. ΑΧ.Πιι. νιι|ι;.1[(9'). 8]ιτι.Ρει.&.Ηι:ι. Ποιο. ΑΝΩ. ¦

οπι. στον" ιι.ι.·.λ. ' (τι·αρι·ιι·οριυετο Βίαια).

- ιιι?ον] ιδοντες Δ. οι. Μιιιι..κκι.20. ¦

(πρωιδον Ια)

'2Ι. αντιο] τῳ Ιηαου 88. ΜΜΕ. (καπό).

- όαββι Α ΙΜΙΑ. το!. ' οιιββιι (Π)ΚΕΠ.

- ιδή ιδου Ι). Οτι-9. Νικο. ' ()οιιιι·α.

ΑΜΘ. το!.

- ιξηραντιιι ΑΕΚ). το!. | ιξηρατιιι Χ.

69. ¦ ιἔ.Ήρανθη ΒΒΔ. 1.33. οποιο. 1

(οι. Μπιτ. κκἰ. 20).

22. και αιτοκ.] οπι. και ν.

- ο Ιηαοιιι: ΑΠοΒι(ν.Βοα.ΟΒΕΧκΔ. Η. ι

838. Με. ΕιιΠΠΚΜιιΒουνκΓιι.] "οπι. ό .

ε·. (και ιιι οι.ιιιἱοιιο ΜἰΠἰὶ οι ιιι Πο φαι:

πιο" ειιηιιιιιιιιιι· ιιιοει).

- εχετε] ιιι·ιιιιιιι. ιι Η. 33'. 60. α.ό.ἰ. Αι·ιιι.

ι απατα. ΑΜΘ. 88.. ιο!. νικ. ι:.[.#:

α'·"·|ι. το!. ||ιιι1ι.Ι. ἱιι Μια

- θιου] οπι. ιι.ο.|ι. ' Νασαι. του 1).

28. γαρ ΑΟΙ.ΧΔ Οι. 88. το!. 8)·ι·.Ρει.Μ8.

8_ντ.Πο!.· Μιιιιηιιι. Ποιο. Ζειν. | οπι.

- αρθητι και βληθητι] αρθηναι και βλη

Ι θηναι Ι.

- διακριθη] -θηι; Π..

1 - αυτου] ἱαυτου Δ.

· - οτιατιυοι, Λο!). και. ' πιστευα Β.

[ΜΜΕ. ¦ πιστευα Δ. ' τι·ιατιναιι Χι'. '

στιατευαητι 69.

- ότι ό ΒΒΔ. 83. νιιιι:. Οι). | @ότι α

8. Α0. το!. α. ιιν. ' το μιλλον ό 1).

Μαι.

-- λαλιι Β(Ι.)Δ. 88. α.|ι. (λα ιιιιιι.ιιπι Ι..

“ΜΜΜ @Ποιοι -λει. ιικοιιιιιο νοτιιιι"

ΤΕ) | Σλιγιι ι:. ΛΟΧ. Ι. τον! ] αν

απο 1). νιιια. | οπι. ό.ι·Μ

- γινεται κατω] γενηαιται 1). ό.ο.ἰκἰ.

μια. Μα". κή. 21). ] Οοιιιι·α. το!. απο.

α./:(9').|ι. | γιιν. και κατω Δ.

γ - οι! ιιιι.] μια. ό ιαν απο :. ΑΧ. Ι.

| ιιιαιι. Με. 88. τοι. ιι.ό.(ι·);".|ι. ει·τι..Ροι.

Μια. απο. Απο. ι ιη". ιιοι›(ι-ιιι..ι

ό αν "τη, ιιιηιτιι)[.Δ. Ι". των. των.

Μοτο”. ΑΜΠ.

2-8. όσα] Μαι. αν 'β. ΑΧ. κι. (ων Η).

Ανω. μια. Μιιιι.κιιι.22). | οπι. Βου

ΣΔ.

' - ·προαιυχιαθι και ΒΟΙ)Ι.Δ. Π.Ε!;|ό. εγι

' ΙΤ. ιιοιιιιο οι. Η!. Διακ οι.
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; ΧΙ. 80. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

 

 

"κιιι

μια'.

αν

ΎΜΜή']”ἶι.~.....ι.

τωνοι1“ταιΜανια-»ανιικ-ανιιαανα

.~!.!··:

:

_~

  

Μ...

?1118. ο. ο. ο. ή.

"τα 12. Η.

καιιιιιι.ιτιιιιι.ι .Π αι;)

000ι. Δω. Εκο. ο

28. πιστών
 

ι σκ ι ` | ιν

αυτου, αλλα ·π·ιστευσΠ οτι

(Ζ.) -

ευχεσθε και!| αἱτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ξἐλάβιετε||. και

6 ο ι ι ι ι·- Α

· εν 7!"0£€1 εξουσια ταυτα ποιοι.

ηιιοι1οιιιιιηιιο Φωτ" οιπ. ΗΜ. οἱ.

"μπω ι>κορωτιτα ι1ἰι:ο "Με,

οιιιιιιιι ιιιιοεοιιιιιηιιο οτιιιιτο5 ρο

τἱιἱε. ι:τι:ιΙἱτο ηιιιιι ιιι-ωραια. οι.

τοπιο: «Με. "5 (ΜΜΜ Πι. ι:ιιιιι

:Α !| Ο σκ" τ μ

ο 'λαλει γινεται, εσται

Α Φ κ κ .ι ο

δια τουτο λέγω υμιν, Πάντα οσα+ °τι·ροσ··

ιιΑΑΙ μια " " Α -5 Χ οι ιι ι ιι ι .. . . .
' ι - “τη” υ ιιι· και (Γι-αι) ιο-7- κ"-ε ιπ· 00-ευ ο εμοι ειιιιιιιιε ιιι! οιιιοιιιιιιι. ιΙιιι·ιιιιιιο

ΤΜξη"γω"ω · .6 ἀφίεΤεμε., Τ ἔ Τ , η _' ρ ` δ μ ` 9 Η ιιιιιιΙ ΜΜΜ οιΙνοτειιιιι αν

ιι.οιι. ι ι ε ε κατα τινα· ινα και 0 στα · . ~ "4 ύ ω ό . - Α - . - . 3 . . τη!) :ιιιαιμα::.ι::;.ι:.::

'ιιι.- @νται ουρανοιι` αφτι υμιν τα παραπτωματα για...: ιιοΠαωνο”ΜΜτ

~ Η υμω"· '· =?8."ΐΕ.Τ.ΐ·ιζΐΐ.'Ύ' φ”
ΑΕ, Πι( ` ν , ' 0 | . ` , Α Ν ι.: ο ι ο πιο αραι:

. ΒωΜΜ8_η β ' .- Και ερχονται παλιν εκ” Ιεροσολυμα και. εν του ι-ξω;;[8Β' ΜΜΜ "Η".

ιι"- '10: Η! ιερφ περιπατουντοι· αυτου. ερχονται πρ” αυτον Οι. Πιοι·οοοιχαιοπι. Ει οιιιιιιιιιιιιιι

ι ο κ ι ,- κ ι ι Μια:: ιιι απορω οι:οιιαιιιιι οιΙ

:$ρχιἶρε:9 και” οι 7Ρβμμα"κ και οι πρεσβυΤερω: οιιιιι ειιιιιιιιι ιιοοοι·ιιοι.οο οι οστι
- ~ Ι , Α Α α κ ο κ α

και 3ελε·νον αυτο), Εν ποια εξουσία ταυτα ποια” Μο ΜΝΗΜΗ* Η' “ΜΑΜΑ

28 . .ή σε" ` ) Δ ' ι ` ' ι | ι “ ή - `Ιιι φαι ροιιιιιι:ιιο Μαι: “αν” οι.

_·:ήμ ςξε"Μω και τα σοι °εδωκεν την εξουσιαν ταυτην ινα ταυτα πιουν] οοιιιιιιιΒιοΙαπωωπι

ι .ο "- . 29 Φ ` , Α " Α . Πι ιδ(Π. Μια!» 05ιιιι ποιοι"

ταυτηνιιωκΩΡ ποιοι, ο δε Ιησουι·+ εί·ιτεν αύτοιι·, ,Επερωτήσω τοιιροιιιἱι:ΜαἰιἱΗἱο.Πιωττοι:ο!ιο

· .- ι . ' ^ ι # , ` , | | ` ι ·· · ο τουσ. οι:οαοιιιιικοτοιιπμα το

29. τινας [καγω] υμα9 ενα λ070ν, και. αποκριθηΤ"ε μοι, και. ερω Ιέμ“| $ροωκω πιἰΜ' οι ΦΩΝΗ νοΜ8

5181013. ω Τὸ βάπτισμα 7-2/ ιιι ιιιιιι ροι.οοιιιιο Μια: Μαννα.

Μ Βιιιιιιειιιιιπι ΙοΙιο.ιιιιἱο ιιι: ιιιιοΙο
,Ι κ ο . Α 9 .κ ι ι τ › ι Ι . .

ωαυυ0υ εξ ουρανου ην. η εξ ανθρωπων; α·ιτοκριθητε "οι ιιιιοκιιοπιιιιιουο? Μαροκι

Μ

Ρετ. Μοιιηιιι. .ΣΕιΙι. (ζιιρι·.818.ι ; ·ιτροο- :

ινχοιιινοι σ. ΑΧ. το!. να; |ι$9'·.· !

Βιιτ.Πιι!. (να. Απο. (οι. να: οσα. ο

απο 0”. ιιι. 13500.

26. αιτηοθι Ι.

-- ελαβιτι Β(π.Δ. Μοιιηιιι. | ληιιψιοθαι

(Μι. -0ι) Η. οι ι. Ι.ιιιι. .και Ουρι·.8ι8.

μια. Μπιτ.) Ι ζλαμβανιτι τ. ΑΧ. το!.

8,τκ.Ρει.8ιΠο!. σαι. Απο. (Οι·ἰ:ι.ἰἱἱ.

880'. λαμβανετε και ληψιοθι).

25.ατηκιτι ΑΟΠΧ. 1. 88. σει. πουν.

ΗΟΤ!) ¦ έστηκιτε Ϊ.. ¦ ἱστηκηται Δ.

]:ατηκιιτι τ. Βιι().ιιΚΜ.8.ιΓκ. (να).

(Ιιτιιοιιιιιο ιαν ιιι·ο όταν) ι. 198... ΜΡ.

(ἱἰἰ. 880”. ¦ στηκιιτι Η.

- αριιτι] αιριτι Ο.. (Οοιιιι·ιι, Ο'. τω.

οτι). ι. Με.)

- ιν τοις ουρανοις] στο. ί. Ηρτοοαι. ων

1). (νιιὶις.) ιι.ο.(ι.·.|:)!νι. (09)”. ΜΒ.

2Π.8Ν). ' σαι. τοις Κ.

- αρα] αιμα Χ. ' αφησει Η.

- υμων οι] οιπ. 1). Ον". ΙΜ. «Ματια,

ειναι”.

26. τα δε Μιας ουκ ιιφιστι. ουδε ο ·ιτιιτηρ

*υμων ο εν τοις ουρανοις αφησει τα ·ιτα- Ι

<¦°ρα·ιτ·ι·ωματα υμων τ. ΑΕΠ. το!. νων.α.ἰι.ι.·.|ἶ1|ζιιι.εκττ.Ρει..&.Πι:Ι. Μοπηιιι.ΜΒ. - ιιῖωκιν την ιἔουοιαν ταυτην Β(π..Δ.

 

29. Ιιιαουι;·] μια. αποκριθιις έ. ΑΠΧ.

το!. νιιΙα. α.!ι.(ο).|ἶβ δι·ι·.ΗοΙ. (απο.

ΑΜ. μια. Μπα. και. 24. Ευα. :ικ.8). ]

οιπ. [ΣΟΕΛ. 88. 9'.ἰ.Α. 8)·κ.Ι,οι. Μαιο”.

ΣΕΦ.

-· ἰιμας] μια. καγω Β'. 1). Ι. 88. «Σῶτ

πιο”. το!. να”. ααα/άι. 8)·ττ.Γει.

απο. Απο. (νία. Μο". οι. Ευα.) ' Μι!.

και ινω Χ. 139. Μιιυν. ι ρτιιοπι.κα7ω

Μπι; Μια μια "ο, 10). ΑΚ. 9:'.|ι".. απο. (των.) ' οιπ. Β(()

27. ιρχονται Η Λαικα. το!. να”. (α./). . ιιι νἱιΙ.)Ι.Δ. ι·. ΜΜΜ.

9ι. ..οι ' "α"... ως 644710.) - ίνα] μια λογον ι. ςνιιΙ.Μιιιι.)

Βια. ι - και α·ιτοκρ.] οιπ. και 1). α.ο.σών'.ι.κ.

Μοιιηιιι. Απο. (8)·ι·.Γοι.) ' Οοοπτιι. το!.

για. _ι|.ιι'. 5)·τ.Πι:Ι. απο. ΑΜΠ.

- και :ρω υμιν ΑΒ.ιοΧ. Ι. το!. ναι. α.

Ιιά!.|ι. 8]Τ.Η0ι. θα”. ¦ καγω υμιν “πιο

Ι.Δ. 88. (νἰιΙ. Μιια.) ιγω ιιιιἱ›ι:ι·ιι ο. 5”.

Για. Μι:ιιηιιι. ΑΠ". ααα. ¦ και ιγοι

λιγω'ἰιιιιιν Η. | (και ιρω ιιι! Μι. ιιι:τ.80.

οιπ. 89 οι' ιιιιοιοτ.)

80. το βαττ] Νασο. ιι Δ.

- το Ιωαν. ΑΒ.ΒΗν.ουΙ.Δ. 88. (του

Ιωαν. Β.Βι:|ι.) ' .οιπ. το €. Χ. Ι. το!.

(οι. Ι.ιιο.:α.4). Μάι!. ιτοθιν ην Ο.

88. Βιι·.Ι'ι.τ. 'Νιου. ΣΕΦ. θα!. Μιιιι.

Με. 2.8). | Οοιιιτο. τοι.

(Οοιιιι·ιι. Α.ΝΙ.) "αιρηαιι] πιω. υμιν Η.

· 88. 69. νιιιι.:. α.!ι.ι:$ιιι. 8νττ.Ι.Μ.&Πι:Ι.

! Ποιο. 6'νρτ.2Η.8Μ. (Οοιιιι·ιι. ΑΟ. Ι.

¦ το!. #0. ||(Ιικ:. ν ι ιν Με).

Δ Λώ!. ροοιοο λιγω δι υμιν, Λιτιιτι και

' δοθηαιται υμιν· ζητιιτι και ιἰιρηιτιτι· ι

κρουιτι και ανοιγηιπται υμιν· και γαρ ·

ο αιτων λαμβανιι. και ὁ δικων ιἰιρια· ¦

κει, και τω κρουοντι ανοιγηοιται Μ (ι)

- ·ιταλιν] στο. Ε'.

- και οι ·ιτρεαβυτεροι] οιπ. Ι. ΜΜΜ. του

λαου 1). (ΜΗ. Μαι.ι..ΧΧἰ.28).

28. ιλεγον ΠΣΕΑ. Ι. α.6.ι:ώ Μειωσα. Ποιο.

ΕΒΕΝ. ι 1ληουοιν τ. ΑΙ). το!. νιιιι;.

Μι. 8)·ττ.Ρει..8ιΠοΙ. Απο.

-- και τις (ο. η τις) αοι.... ταυτα ποιος]

στα. 1). ιι.

-- και τις ΑΧ. Ι. 88. το!. [Ο. π.!.] Μια.

α.|ι.ι:ώἰ. 8ιιττ.Ρει.&ΠιιΙ.ι.Μ. Ποιο. Απο. ι

αν. (οι. Μοτι.κκἱ.28). ι η τις ΒΒΔ. Ε

8νι·.ΠοΙ.ιιη;. ΜΜΜ. (κια. Σοφια. :1).

Ι τις σοι] τιιτοι Ο.

πια. ιιιαιι. τα. (ιιι ι:ιιιΙ. απο Μάιου" ; (1.) 88. ου. (ταυτ. την ιζ. Ι.) Δια. ·- έ Η] τα. ι

Μοτι..νι. 15). των. Αι·πι.Πεο. (πιο ιιι Ι

ιιιιΠο οοιΙ. ΜΒιο.) Λάο. οι!. Για”. (ο σοι!. '

οο!ο ο). θα”. 2ΙΙ.8Ι-8. (τω. Μπιτ. νι.

15). ' που ΜΜΜ. Β.Βι:|ι.οι Βιἰν.ιΙ.ΔΒ.

Μοιιηιιι.)ν.&δοΙαν.

@ιιι. (Ποιο. οι ιιι ου. Ποπ.) Η.: ιν τοις

ουρανοις] στο. 88. ' τοις] οιπ. Ο!). 1. ΚΜ.

ιιι ι

ουρανου] -νων Π.

ην] οιπ. (Η... 88.

- η] οιπ. Δ.

1την ιζουο·ιαν ταυτην εδωκεν :. ΑΧ.

το!. ί. Βιιι·.ΠοΙ. Ποιο. Απο. ΑΜΒ. "Θι

δωκιν 68. Η).

- ' · οιιι.α.!ι. .ἰ. Απο.ενα ταν.: Τ.°φρ1 ι .Η ΕΚΠΙ[ '21. οι. οποιοι". 'σου' οι. ¦ '35. α8ΥΜηα Οι. '

( (Μια ” Β' η” )' · (ΗΜ: “ λ εε.. ουσια”. ο ιι. ιοιοιιιιιιι οι. ι :ιιι. Βιι.ρωιαιια

ΠΓ). οι.

1 83

ανο): Βιι·.1':.ι. (Μειιηιιι.) νἱι1.Μιιιι.' ι

ι

Ι
____________

Ατιπ.Ζοιι.

μ_______________





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧΙ. 81.

ΐἔοΔΒ° μοι. “Και 8διελογίζουτο|| πρι”` ἔαυτοὑι` λἔ·νουτε9,

Η(ἔἔΒ9ἀ" ,Βαν εἴττωμευ, ,Εξ ούραυοῦ, ἐρεῖ, Δια τίΤ οὐκ ἐπι

5 τ τ τ· ·0 ο οο·τεύσατε αυτου; `3°θοιλλιιι|η είπτωμευ, ΟΕξ αυθρώ·

Φ `Ι ` Χ | '| `

ταου, εφοβουυτο του λαου· ατι·αυτει` γαρ ειχου του
ο ι ν π υ ι 9 33 ` ο

Ιωαυυηυ ουτως οτι προῷητητ ην. και αποκρι
| 8 Α , 4·- | || ' ο! Ο

θευτει` του Ιησου λευουσιυ , ουκ οιδαμ.ευ.

32. του οχλου

88. λέγ. το; 'Μιτου Κα). Ο

- ξέ::κριθεἱς] Ίησοῦς* λέγει αὐτοῖ9, οὐδὲ ἐγιο λέγω ὑμῖν ἐν ποιοι

εξουσιοι ταυτα ποιοι.

ΠΙ. Μέ Έ" 11Και ιἴρξατο αὐτοῖι` ἐυ τταραβολαῖς *λαλεῖυ",

?233 "1'Αμπελῶυα έΦύ.τευο;ευ α:υθρωπος, 'και, περιέθηκευ

; ένατο Φραγμου ιοαι|ωρυξευ, υ3τοληυιου και οικοδομ.ησευ πυρ

ως.. . γου, και εξεδοτο αυτου γεωργοιι·, και αιτεδημησευ.

2 και. απέστειλευ προς τους γεωργουτ τῷ καιρῷ δοῦ
Α Α | Ι -` .

λου, ἴυα παρα που γεωργωυ λαβΠ απο 2το» καρ·ιτωυ||
τ- ο Α 32 `|| Ι Ο ` νδ `

του αμπελωυοτ· και λαβουτε9 αυτου ε ειραυ και

οιιτέστειλαυ κευόυ. 4' και ττάλιυ οιπέστειλευ προς αυ
Κ Μ ·ι ο Α + ο Ι `

τουι` αλλου δουλου· κακειυου εκεφαλαιωο·αυ, και

3. οἱ δὲ λαβόντες

‹Ιοιο τπΠιι. 8' Αι ΠΠ ι:οαιιιιπ:ιπτ

τοοπιπ ιΠοοπιοε. οι ι1ἰκοτἱιπιιιι

Πο οποιο. ποιοι. Ωιπιτο απο ποπ

οτυιΠι"Μἱ5 οι? "2 τἰ ιΠκοτιιππο,

Εκ |ιοιπιπΗκιο. ιἰπιοοππι ροριι

Ιιιιπ: οπιπι·ιι ι:πἱιπ οποιοι

Ιοὶπιπποιπ ιμιἱπ πιο ρτοπποιο.

που". Μ Ε: τοοποπιΙοπιοε ι!ιοιιπτ

Μου. Χοεοπποε. ΚαιροπιΙοπιι

Ιοεπε πιο ΗΜ. Νοηπο οι;) «Πω

νοΜε ἱπ απο μοιοειιιι.ο Μια: οι.

Μουτ.

10.42” Πι τσουπ πιο ιπ ποιο

ΙιοΙἰο Μιμή. Υἱποπιπ π:ι.πιππνιτ

Ιιοιπο. οι. 0Π'0ΠΠΠωι"Ι. υποποπι

οι Μπι ιιιοπιπ οι ποιΙἰ!ὶι·:ινἰι

τιιττοιπ. οι. Μπακ”. σπιτι πι.:τιςοΠο.

οι ρωταω Ιιτοἴ0ι:ΕΠ8 ο". ° Η

Μιά: ιιιΙ ποιοι-Μπα ἱπ ιοπιποτε

οοι·νιιιπ ιι: ου ..οποιο ασπρο

το: «Πι "παπι νιιιοιιο: 3 ηπι οι!

πι·οποπειιιπ οπιπ οοοιιΙοτιιπι οι

ιΠιππιοι·ππι νοοπιιιπ. ' Β: ια:

τιιιπ ιππιἰιοιΙ Πιο. ιιΠπιπ οοι·νιιπι:

οι. “Μπα ιπ ι:ιη›ἰιο νιι!ποτονοτοπι

 

8!. διιλογιζουτο ΒΟΜΒΑ. Ι. 88. 89. Ο › 82. ιιχου] ηδιισαν 1). ιι.ο.ι:./.8.ί.Α. Δι·ι11.ι '

ΚΜ. (διιλογιζου 1).”. ' 3:ελογιζουτο ' ()οπιτπ. το!. νιιιις. 92. ΤΙΜ»

€. ΑΧ. τα. - ουτως ότι 1301,.. οι· οιπ. ουτως Ι. ι:.|ι.

- προς ἔαυτους] ιν ἱαυτοις 88. Αππ. πιο.. (οποπἱοπι πτομποιπ Πο: |ι.

- λιγοντες] οιπ. 69. " Μι!. τι ειπωμευ Π. Ιπορ!ιοιπιπ Γιιἱεεο ο). | “τι ουτως ;. Α

69. ιι#ἰ.Α. ...οι οι τεειροπιιοπι 6. απο . Χ. 88. το!. 8_γττ.Ρει.&ΠοΙ. Μοιππ|ι.

οι απο". ο. | Οοπιτο.. τοι. νιιις. _|υ'. ; Ποιο. | ότι αληθως 1). νπ!8. α.(υ)]:

·- ιιπιομιν] από. ότι ο!). (ιιπομιν ΠΓ). Ι ΜΙ Μι. νετ. του Ιωαυυηυ οντως

- σου] λιγα Ι). Μάι!. ἡμιν ΙΡ. Ι. Η. ι ὡς προφητην Δ. ΤΙΜΜ

Μ. α.ο.ο.ά./!.ί.|ι.". 8]τ.Ρ".. που. . 33. τῳ Ιηοου λιγουοιν ΠΟΙΑ. 33. 09. (α).

Ατιπ. .ιειΙι. (τω. Μοιι.κκι.25). υμιν (Β). Μοιπρ!ι. ' 3ζλογοι.ιοιυ τιμ Μιτου

1).. | οιπ. Διδώ. το!. ΥΜΕ. ο'. 8)·ι·.Πο!. Ξ τ. ΑΠΣ 1. το!. νους; (!ι.ι:.ι.Χ‹.) @το

Μοιπρ¦ι. (Ντιπ. Ε Ριιτ.8:ΠοΙ. ΟοιΙι.ι·ίο. Λι·ιπ. (“ιΠιιοτοπι"

ι

ν ΤΜ!).

ι

!

!

Ι

- δια τι] Μάι!. ουν σ. που στ. το!. Ι ιιιπτιππ πιο..) ' οιπ. τοι Η”. 'Ποιο.

νιιΙΒ. κα. 8)·τ.Ηι:Ι. ΤΙΜ). (νἱιὶ.Μοιι.) - και 2°] απ. 1). Απ. (ο).οω·,· ' Οσπ

' οιπ. ΛΟ.Ι.ΧΔΜ. α.ο.ο$ί.|ι. 5)·τ.1)οι. πα. Μος-.οι α.υ.|.π.|ι. το!.

Μοιπρπ. απο. ΑΠΕ. -- ο Μοους] 'Μισο. αποιιριθιις Α Η. Ι.

82. αλλα ΑΒ.Βι!_υ.ΒΙι·.ΟΕΔ.88.παλλ' ς. 69. ΚΜ. ΥπΙΒ. “ΔΩ-Νικ* Β)·ι·.Πο!.

Χ. το!. ¦ οιπ. 1). ΜΜΜ. :αν ε. 1). 69. απο. που. | που :. Χ.ι·οΙ. ῇ οπι. Β.

Η. Β)·τι·.(Ρει.)8ιΗοΙ. Ατιπ. πιο. | οιπ. Βιζυ.Ι.Πο.ΟΣ.Δ. 83. Γ. α.ι·ώ|ι. $Στ.1,οι.

ΑΒΟΙ.Χ.Δ. 1. 88. Ποιικιιευν. Μοπηι!ι. 'ΓΙιοΙ›. Απο.

Μοιπρπ. Ώου. απο. “εἰ" πως. ο'. - αυτοις] αυτοι 1).

"ι:μιοιὶ οι" α. “ οι πιο" ο. “οι οπ- - ιν ποια ιζουοιςι] ιις ποιαν ιΞουοιαυ Π..

απο” ο!! "αεί" ϊ. "και" Α. Ι. λαλειυ Β.Βι:|ι.Ι..Δ. Ι. 09. Ο. ΥΜΕ. υ.

- ανθρωπων] ουνιτιν 69 οιο. “ΜΜΜ (Μπι ιι). Βυττ.Ροι.&Πο!.πιε.

- προβουντο ΛΒ.ιΟ. το!. επι. ι. 8)·ι·.Ρετ. Μοιπρ!ι. που. ' :λογου 5'. ΛΟΒ θα

'πω. Οοι.!ι. ' φοβουιιιθα 1)". 62. (φο- το!. |ι. 8)·ι·.ΠοΙ.ικι. Οοι.!ι. (πιω. Ι.πο.κ.π:.

βουιιιυ 1).).νιι!;;. οι α.υ.ι:.Π;'ζἰ. Μοιπρἰι. 9).| υπο. ΜΜΜ. Απο. ΣΕΦ. @μια ο...

Απο. απο. (τω. Μ·πιτ.κκι. 28). | λιγιον Ι'.

- λαου Λ.Ι)Ι.Χ.Σ. Ι.τοΙ. Η.. Μ. τω. Ιοχλον Σ

Β.Βιιυ.Ο.88. ε)·τ.Πι:Ι.ιπα. (νἱιΙ.Μιιιι.) €

- άπαντες ΛΒοΙ.ΧΔ. το!. | ·ιτιιυτες 01). Ξ Απο. (αιιπιλουεις Γ). | αμπελ. αν

ι. οι. (οι. Μπιτ.) Ι θριοπ. ιουτ. ΒΟ.Δ.:1:ι. Μοιπριι. απο

-- αμπιλωνα εφυτ. ανθρωπος ΜΧ. Ι. μ

το!. νπΙΒ. α.υ.|.πω.ι.λι. 8)'Ι'.Π..:Ι. απο. '

πνθρ. τις :οιπ. αμπιλ. 89. ο. 8ττ.Ρετ.

οτί". ἰἰἰ. ΤΗ". ι ιη.ιπιλ. ανθρ.

εποιηιτιυ Ι..

Ι. περιιθηιιιν] πιω. αυτοι Ο'. που. Δ.Π11.

απο. ἱἰἱ. (για Μπιτ. κκἱ. 28).

- και εξιδ. αυτ. γεωργ.] οιπ. Ο.

- ιἔιδοτο Βα!)Χ-λ. το!. ¦ -διτο ΔΟΣΗ.

- 7εωργοις] '›τιιοπι. τοις Η.

2. τιμ καιρο] ρου: δουλου κ.

- ινα παρα των γιωργιον λαβο απο τ.

καρπ. του αμπιλ. ΔΙΚΗ.. το!. νιιι8.

πω· 8)·ι·.ΠοΙ. Μοιπρ|ι. 'Νιου. Ποιο.

Ατιπ. (παρα τ. γεωρ.] παρ' αυτων 23).

| ινα απο τ. καρτ!. του ιιιιπιλ. δωσου

οιν αυτοι Η. Επι.. το!. (Ηχτ.Ι.Μ.. ΣΕΦ.)

το!. Σπα. κκ. ΙΟ. (πι οι: “παπι” νἱποπο

Μάρσια. επ. Ρετ.. πι πωπω" οἱ ιΙο ποσοι

νιποπο @πο .Μπομπ παρα] ο"... Δ.

·- των καρπων Β(Π.Α. 33. 1:|ι. όχι-ΑΕΕ.

Ι :του καρπου 9. Α!). το!. Σεπτ. τα

οι. ο). 5)·ι·.Ποι. Μυπηι!ι. Τπου. Ποιο.

Αι·πι. «Επι. (για. Μις.) ' οπι. Γ.

.3. και λαβουτις ΒΙ)Ι..δ. 33. ιι.Ιι#ἰ.Α.

Μοπηιιι. (τω. Μιιιι.κκἰ.3.3). ¦ Σά δι

λαβοντις τ. ΛΟΧ. το!. 8κττ.Ροι.&Ηι:Ι.

Οοι!ι. πιο. Ατπι πιο.. πιο. ΙΑΝ-ΧΧ

Ι0). [νιιιι:. ι:]. | οἱ δι ιλαβου Γ.

- ιδιιριιν] ιιΪηριιν (Β¦ιιρ. Ιω. πο πο.) Π.

- κιυου] πιω. προς αυτου 1). ου!

(Ευπιτπ. νους. ι·.ι.Α).

ι 4. παλιν] οιπ. Χ. ΤΙιο!ι.
 

32 ιιιποιπιπι (Η. 'Η. Η. ι·οιηιοπαοπο Ο!.

1. 'πι-Πω οι.
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ε Χα. ιο. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

 

 

να”. ο. ο. ο.@τα Ρ. Ε.

Και”. 'Πιερ.

σου.. Δ.τιιι. και..

4. ι)τίμασαν

6. ἱχιον υιον

- απιστ.[και]αυτ.

- προς αυτ. ἱσχ.

- ο 7. ιιπ. πρ. ὲαυτ.

8. αυτ. απεκτ.

9. τι [ουν]

-Ρο.ι ι8( ι η) αν”.

5 τ
: Ο Ι " ` .ν ι Ι ο η

ητιμησαν . και αλλον απεστειλεν· κακεινον

δ

οιπέκτειναν. και πολλουο ιιίλλουτ, ' οδο'| μεν δέροντεο,

,οδο|| δε 8οιποκτε|ννοντεο“. ” ἔτι' ἔνα =εἰχεν υιον||

αναπητιέν*· ιὶπιἔιττειλεν' αυτον δἔσχατον προς αὐ

τούο||, λέγων ὅτι .Εντραπησονται τον υιον μου.
7 οι . ο

εκεινοι δε οι γεωργοι :πρωι εαυτοι)ο εἶπαν|| ὅτι

οιδτότ εστιν ὁ κληρονόμοι· δει-ιτε αποκτείνωμεν αν·

| ' Α

τον, και ημων ἔσται η κληρονομία. 8και λαβόντεο
3 ν κ ο Ι ΙΙ κ ι κ Π ι ` || ιν κι

απεκτειναν αυτον , και εξεβαλον αυτον εξω του

αμπελωνοο. 9τί ούν ποιήσει ὁ κύριοι· τοῦ αμπε

λωνοι·; ἐλεύσεται και απολέσει τουο ·γεωργοιιο, και
ν ι τ .- .κι 10 ν ι κ κ

δωσει τον αμπελωνα αλλοιο. ουδε την γραφην
λ σ

ταύτην οινέγνωτε, "Αίθον ον άπεδονίμασαν οι ανοδο

οι ι:οιιιιιιιιοΙἰἰο ιιιΐοι:οτιιιιι.. 8 Κι

τιιτειιιιι ιιιιιιιιι ιιιἰειι: οι “απο

οι:οἱιΙετιιιιι. οι ματι:: Μου. ουσι

ιιοιιι οιιιιι1οιιι.εο. Μισο νοτο οοιιἱ

Μαιου. ° Α.ιΠιιιο ετιιο οποια

Μαιου; ιιιιιιιιι οιιτιοοιιιιιιτιι.οι ιι

Ιιιιιι ιιιιειι οι! οοο ιιοιιιοοιιιιιιιιι.

μου” ιιιιιιι τονιιτοιιιιιιιιιτ ιιΠιιιι:ι

ιιιοιιιιι. '' ()οΙοιιι ιιιιιοιιι σου.

τιιιιι. οι! ἱιινἱοειιι Πιο αει Ποιοι :

τοιιιιο οοι:ἱι.ιιιιιιιιο ειιιιι.ει "απο

στα. ιιι·τοιΠιοι. Α Ε: ιιιηιτοιιιιιι

ιιοιιιοιι οιιιιι οοι:ιιΙιιτιιιιι. οι εἰσιν:

τιιιιι οκιτιι ι·ιιιιιιιιιι. . δω

απο Πανο: ιΙοιιιιιιιιο τιιιοιιο ?

νωει οι ροτι1οιοοιοιιου. οι. ο...

Μι. ι·ιιιιιαιτι αν.. ω Νικ: Μη.

ιιιτιιιιι Ιιιιιιο ωραια. “μια”.

οποια τορτοιιατιιτιιιιι ιιοιιιιιοιιιι

που, Με ιιιοιιι.ο οια. ιιι οποια οτι

ι:ιιιι : '' ιι ιΙοιιιιιιο ιιιοι.ιιιιι οι:

ιιιιιιιΙ.οι αει ..αουτ-.ποιο ιιι οσοι”

μοῦντες. οντος ἐγενήθη εις κεΦαλην γωνίας· Η παρα

κυρίου ἐγένετο αυτη, και ἔστιν θαυμαστη ἐν @θαλ
0 ι λ ... ,Η και εζήτουν αυτον κρατησαι, και 'εψα

μάς ημών:

ιιοειτυι? "Οι '0 Εκ φωτο

Ι›ιιιιι οιιιιι ιοιιοτο, οι. ιιιιιιιοτιιιιι

τιιτιιιιιιι : οοΒιιονοτιιιιι οιιιιιι

ιιιιοιιἰαιιι οι! οοε ριιτουο!ιι.ιιι απο

οικου. Ετ. "απο εο ιιιιιετιιιιι.

ε ι ο! οι ι οι `

Ιθηθηιταν τον οχλον· ε·μνωο·αν γαρ οτι προτ αυτου:
` ` '' ` ' ¦ ' ` ι Α

την παραβολην ειπεν· και αιρεντει` αυτον απηλθον.

 

4. προς αυτους αλλον] οια. Ι.

- κακανον] και ικιινον Ι)..ι. (στα. ο).

- ικεφαλ.] τρτιιοιιι. λιθοβολησαντις 2.

ΑΟΚ. το!. δ)·ττ.υνι.διΠι:Ι. (Μια. απο.

(τια. Μο". και. 35). ] οττι. ΒΙ)1.Δ. Ι. 33.

Ι
!

ι

ι
ι

ι

ι

μου.. Μεπιριι. 'Νιου. ΑΠ". “κεφαλαιο” ι

σαντες Ι. (στα. και ως.) ικιφαλιωσαν :

Β.Βιἰμ.Βἰι·.

- και ητιμησαν Β.Βι:|ι.Π. μια. (οχι. Α).

Μειιιιιιι. 'Γ!ιο!ι. και ητιμιισαν Β.Ι.Μ_ν.

ΒΙο.Ι.. 33. και ητωμασαν ..3. ] 1καιαπε·

στιιλαν ητιμοιμενον 9. Α0. το!. δ)°ττ.

:Ροι.8ι:Ηοι. σου.. Αται.(τιιΙ.Ι.ιιο.κκ.Ι Ι).

] απιστειλαν ητιμασμενον Ι. (οττι. κ).

5. και μ] μου. παλιν 9. ΑΧ. το!. νους.

. 1. 8τττ.Ρια.&Ηο!. σουτ. Αι·ιιι. (ναι. Μπιτ..

ΧΧἰ. 36). ἱ ιιιιι. ΒΟι›Ι.Δ. 33. α.υ.ι:1].ι.|ι.

Ποταμια 'Πιιιιι. πιο..

- αλλον] οια. Χ.

- απιστιιλιν] που. δουλον 1). ανά”. ]

(.:0ιιιτιι. και. ι:.|ι. το!.

- απεκτιιναν] -νεν 69.

- πολλους] 'και αλλους Ι..

·- ους μιν Β1)Ι.Δ. Ι. 33. ] :τους μιν €.

ΑΟ. το!. ] τον μεν Χ..

- ους .8. ΒΒΔ. Ι. 33. ] :τους δι τ. Α0.

το'. ¦ αλλους οι Η.

·- αποκτεννοντες ΑΒ.Βι·|ιουΕυνΓ. ]

αποκτενοντις Χ. Ι. 33. 150. Ι.·ἩΠΚ. ]

τω. Μιιιι. Χ:ιἱ.37. ΜΜΜ. ουν π. οι:

1).ι·οΙ. νων. Βι·τ.ΙΙι·Ι. (“ιιιιιοιιι" ιι.'.'%

“Μαιο ιιιΠιιιι:" Πωλ.) | οια. ΒΙΑ. Ι.

33. 69. οι. Μοιιηιιι. Ατιιι. .Και [Η.

6. ιιχιν υιον απο. 33. Ν)·ττ.Ρει.&ΠοΙ.

(ΑΣΙΑ.) | ιχιον υιον Δεν). ΥΜΕ. (ιι).

ο! (Τουν.) [τι.|ι]. | μου ιχων €. Χ.

το!. Ποια. Αιιιι. [Ποταμια]

- αγαπητον] ιιτιιι.·ιιι. τον 1. (Η). Μπιλ!.

αυτου €. ΑΣ. το!. (ο). 8)·τ.ΠυΙ. (Μια.

|ι›ιιι. ΒΟΙ)!.Δ. να”. ...υπ 8)·τ.Ι.'ει.

Μειιιιιιι. ΤΜ!» Ατιιι. Η.. ΑΞι!ι.]

·-· απεστειλεν αυτον ΒΙ.Κ.*Δ. (ιι). 8)ιτ.

ΡΒ!. (ΑΜ.) Λεια. [ι.°.|ι]. ¦ κακεινον

απιστ. 1). του. 1”. ] απιστ. ΜαιΙΙ

αυτον €. ΑΟΚ.. το!. 8]·τ.Πι·Ι. δικα. ]

στα. Ιι.¦ στα. αυτ. (ο. και αυτ.) Ι. Μοιιηιιι.

- ισχατον προς αυτους Β(Π.Δ. 33. (Η).

Μι:ιιηιιι. ] :τα αυτ. ωχ. π. ΑΧ. Ι. το!.

νιιιις. $ντι..Ρει.διΠι·!. Ήιοἱ›. (5οι!ι. Απο.

πιο.. ] υιιι. ιι.[ι:.] ] οιιι. πρ. αυτ. Η. ..μια

μια “ Μου..." ...ΜΚ δ)°ι·.Ριι. Ατιιι.]

(Διαιτα. ι·.ι.Α.

- ιντραττησυνται] μια: τον υιον μου 1).

...Μι ι.ιω...).ι. μια. Ι.ιιο. ια. Ι3).] Οου

ιτα. )' ιιιι.:. ι9.1|.(.8ιιδιΠ.).Α.

Δ Τ. ικεινιιι οι οι] ..ι δι Η. Και!. ΑΜ. [Βιμ.

αποκταινοντις Μ. ] αποκτιννυυντις Ι... .

Μπα"Μντις· Δ. | ζαποκτιιι·υντις τ. ι

· -- ·μωργοι] Μι!. θεαιταμινοι αυτον ιρχοδι. ] (αποκτιννυντις Β.Πι|μ.)

6. ιτι] ματια. ἰ·στιρον οι 69 (ο). (δικ Ρα.) Ι

'Για. μια. Μπα. ΧΩ. 38). ] φωτο. το!.

(ο). διττ.Ι.'οι.&Ποι. Μοιιηιιι. (Μια.

μενου 09. (ο). 'ὸιτ.Πυ!.* Λτιιι.

Τ. προς ιΐαντ. ιιπ. ΠΟΕ. Ι. 33. ¦ προς

αυτ. απ. Δ. 09. ¦ 2.ιιπ. προς ἱαυτ. ;.

ΑΠΚ.τοΙ. Ι.ιιιι. Η)·ττ.Ρια.διΗι:Ι. Μιιτιιυιι.

'Νιου. θα”. (Αυτο.) να!. Μπα.. οι Ευα.

μια] "ειπαν Βουνο. | Σιιπον 2.

ΑΧ. το!.

- οτι] στο. 1). Ι. Ι.ιιιι. 'Γλου. νεοι. (τω.

Μιιιι. οι. Ι.ιιι:.)

ι - ουτως] ο υιος Δ.

ι - αποκτιινομιν ΜΙ'.

8. απικτιιναν ιιιιιιι αυτον Β.Βι:Ιι.ΟΙ.Δ.ἰ.|ι.

' 'Νιου. | :οσοι .8. Α!). το!. νιιιε.

Μιιιιιιιιι. Ποιο. Ατιιι. ] οττι. αυτον α.ἰι.ι:.

ι και απεκτειναν [και ιΕεβ. ιΞιο τ. αμπ.

ου. (του. Μιιιι.ιικι.89. Σου. κκ. Η). ]

αιτικτεναν Χ.

- ιΞιβαλον] -λαν ΚΙΝ!). Οοιιιτιι. Βάι.

·- αυτον ρθει ιζιβ.] ΑΒ(Π)ΜΓ. οι!.

8τττ.Γοι.8;Πει. Μοιιηιιι. σου.. Μια. ]

.οττι. ε. 1.ΧΔ. το!. τον. Μι. Αιιιι.

Ε 9. τι ουν ΑουΚ. το!. νιι|ς. αμπέλι”.

- οτι] οιιι. ΕΔ. ι. 33. μου. 8)·τ.Γει. .

'Γλου. (οι. Μιιιι.)] Οιιιιιτιι.νιι|8.Β.ι.|ι. .

τι. (τια. [με. κκ. Ι5).] στα. ουν Β[.. 9'.

Μιιιιη›!ι.

- γεωργους] πιω. τουτους Ο.. 33. ενια'.

].'ει.&Πι.·Ι. θα!. Ι.ιιι:.κκ. ιο). ] πιω.

ικεινους Ι. Ο. κ. .ΕΙΚ

Ι0. ουι`ι] οιιἶι οι ιιιοιι ηιννηθη Ι..

Η. παρα κ. ιγιν. αυτη] Οι”. Α.

Η!. προς αυτους] Ροει την παραιι. Α.

'Νιου.

- αιτηλθυν] ·υαν Η.

 

Η. εει. ιιιιτιιιιιιο. Ο.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Ποιο.

ο τι 0 τι. Αν

1. τι Δ. Ή

1. οι. σο. β

απαιτειται".

ο 'Ι Με". ω: ι5-αα.

" Ιου.. ατι : οτι-αδ.

Η. [αυτοις]

47 1500 Και. οιττοστέλλουσιν πρι” αυτόν τινα9 των

το Α 0' |

Φα ισαίων και των 'Η ωδιανων ινα αυτον οι εν·
9 .

Ι _ ο μ | | 1 .σωσιν λογω. Η °και έλθοντεο λεγουιτιν αυτοι, Δι·

δ Ι ιν οι ι Χ 9 κ τ ,

αιτκαλε, οιδαμεν οτι αληθητ ει, και ου μελει σοι

περι οὐδενόιν του γαρ βλέπει· εἱο προσωπου αν·

θρώττων, οιλλ, οτ' άληθείατ τὴν οδον τοῦ θεοῦ δι·

δάσκειτ. ἔ εστιν 3δοῦναι κλνο·ον Καίσα ι|| δ οὐ|;

Α η ` ` |

ο! ` .ο - ε ` ο ο σκ τ
δω εν δω εν· Ηο δε ειδωο αυτων ν υπο

: ο να τι ›
5' τ νι | | Ι

κρισιν ειπεν αυτοιο, Τί με στειροιάτε; Φερετε μοι

δηνιἱριον, ἴνα ἴδω. 1” οι δε ή|νε·νκαν. και. λέγει

αύτοιο, Τίνατ εὶκων αυτη και επιγραφή; οι δε

2 5· !| 8 τι τ 17 2 ε τ ΟΙ ·- ΙΙ Ή'

ειπαν αυτοι, καιιταροτ. ο δε των” ειπεν
ο σε 6 ` τ τ ι ο ι ` λ ο

αυτοιο, · Τα Καιο·αροι` α·ιτοδοτε καιιταρι, και τα του

"Πανω Ετ τοἱιτιιοι ΜΙ απο

‹μιοοι.ιτιτο οκ Πιιιτιοαοιε οι Ηο

ι·ο‹Ιοιοἰτι οι οιιττι οιιροτοοι το

ι·οτιιο. Η (Στο νοοἱοοιο: Φωτο;

οι. Μιιιςτειιττ. εοττοιοι ουτε νοτια

08 οι οοο οποιο οιιοτοοιιοτο: οεο

οοιτο νοτια; το “Μοτο Ιιοτοιοιο.

οτι! το παταω ι·ιιιοι ‹Ιοἱ ασοεε:

Ποιο απο ιτἰιιιιτιιτο (Μονοί. τοι

οσο ιιιιιιιτοιτε ? '5 @οι τοιοοο

τοτοιιτιιιτο ιιοτοτο ιιἰι ΗΜ. @οι

του “ποιού” οιΙιοτιο "πιο δο

ιιιιττοτο οι ι·τιιοαττι. '6 Αι τοι

οιιιιιοτιτοι. Ε: τοι οτα Οοο!!

οει ἱτοιιυο Μοτο οι ἱοεοτιοιἰο?

Μαιο: ΠΠ. Οιιοοτιτοι. '7 Βο

ηιοοιιοοτι ιιοιοτο Κοιτα διοτι πιο,

Βο‹Μἱιο τοπιο· φοτο τιιιοι. Οοο

οιιτιο Οοοεοτι, οι ιμιτιο ειιοι οι

ι|οο. .Ει τοιττι!ιιιοτιιτ ευρω ου.

ΗΟΜΜντο·οο θεοῦ τῷ θεῷ. και ξεθαύμαζον|| ἐστὶ αυτο).

" ιιι. τισ: 27-88.

ΔΗ'

Η Ρ και ξοχονται Σαδδουκαῖοι πιο” αυτόν, οἶτινεττ
" Η τοτιοτυοι. οτι οιιοι διοι

Μ

Κ!. αιτοοτελουοιν Χ.

- προς αυτον] στο. 1). α.ο.ἰ.Α. στο. Πιο.

ιτα.20). | Οοοιτιι, τοΙ. νιιΙ8. (ο).ύζ

- των οαριααιων] Ρτιιοοι. Η: 69. ] εστι

Ιια.τοοι δ)·τ·.Ρει.

- αγρευσωοιν] αργτυοωοι Δ. | παγιδευ

σωοιν 1). (ντο. Μτιιι. :οιιι. 15).

-- λογω] οποιο. ιν 88. (ντα. Μαιο)

Η. και .το ἰοἰι. ΒοΠΙ.Δ. 38 (α.ο).ο.!).ί.κ.

Μοττηιιι. πιο. ΣΕΦ. ] :οι δε ετ. ΑΧ.

το!. 87Π.Ρει.&Ηι:1. Ποιο. Ατοι. (τουρ

νιι!ε.)

- ελθοντες λεγουοιν αυτω ιιιιοτ.ΧΔ.

88. το!. (αυτον Γ). πιο 8)·τ.ΠοΙ.

Μοτοτιιι. 'Ποιο. (Οσοι.) (ΣΕΦ.) ' επη

ρωτων αυτον οἱ οαριααιοι 1)] ελθοντη;

ορξαντο ερωταν αυτον αν δολω λεγον

τη,· 1. 59. Ο. νοιιιοοιοο τοτοττοειιιιιιοι Π

Ιοοι ο. 87τ.Ρει. νεο. τοιοττοεαοαοι οιιτο

απιαστο ατοοτιτοο ο. Ατιιι. νεο. ρωταω

ἱοιοττ. οιιτο διο. ο. (Β στο. “ιτιοετιτοο"

οι ΜΒΜ. "ττο!πΙοιο"). ΠΠ νεου-:οτα ιο

τ.οττοειιΒιιοτ ειπα ιιιιιιαοΙο ί. οι ἰτιτοττο

Βιιιιιιοι απο Βοιωτοι άἰοοοιοο &.

·- μιλλιι Χ. 69. Β..ΕΟτ.

-- βλι·ιτης Κ.

- ανθρωπων] -·ιτου Ι. ΟΚ. απο ο. ΤΜ!).

απο. | (¦οοιτο.. νοτια. α.ι:#ο'.ἰ.|ι.

Βίοι-ορο. το!.

- αλλ. ΑΒο(Π.. το!. ] αλλα ΒΔ.

- τον υδον Δ.

- ιξιοτιν] οποιο. απο ουν ἡμιν ει (Η).

ιι.ο.ο!ἰ. 8ττ.ΗοΙ.. (ιιττον Ο.. στο. ει

0,). | οποιο. “που ουν ήμιν Μ. Τοὶ.

ο". Απο. "Μο :τοῦτο οοπ πιο »του

ιιιτ" ιι. (οι. Μιι.ιι. κατι. Η). ' οτο. ΑΒ

Ι.ΧΔ. 1. 88. 69.τοΙ. ΣΠΠΕ. ο'. διττ.Ρει.

8.:ΠοΙ.οι8.αιωτιο. Μοοιιιιι. 'Ποιο. Οσοι.

@ιιι.

Η. δουναι :τινων Καιοαρι ΒοΙ.Δ. 88.

τι". ιι.ο.(ο!').οι.ο.Ι. διττ.Ρει.8ιΠοι.

Μοτο”. του. Βάι. ' :ιτηνοον Κοι

τταρι δουναι ὅ. ΑΧ.τττι. «πιο. Λττο.)

¦ ἡμας δουναι ο·ιτικεφαλαιον Καιοαρι 1).

- η ου; δωμεν η μη δωμιν ΑΙΚ). τοι.

' (στο. η 1.). διττ.Ριιι.διΗοΙ. Μοτομο.

(Ποιο.) Αττο.Ζοἰι. λαο. ¦ η ου 'οποιοι

1). α.ὐ.ι·#ο'.ί.Ι. απο. στο. Μιιιι.κκιι.

17 ; Ειτε. κιτ.22). ] “ ιιαιιἰτοιοι" τοπικα

νιτΙε. ο”. στο. Ατοι.Μ88. “ιΙαιιἱτοιιο

αυτ οοπ" |ι.

15. ο δε] ατο. Μιτου;; Ι). Ι. 69. 0. (οι.

ι:.(!).ἰ. απο. Απο. (ΣΕΦ.) του. Μπιτ..

:οιιι. Ι8. ' Οοτιιτιι. το!. οπο. Α. 8_ι·τι·.

Μοτο”. 'Για.

- τιιῖως] ειδων Ι). 69. (ο).ι:πί. Οιοι|ι.|

Οοοιτο, Υιος. ο.|ι. τω.

- ·ιτειραζιτε] πιω. υιτοκριται Ι. 88. 69.

ΕΟ. 8ττ·.Ηο!.. Απο. (για. Μιιτι.)

Η. και λιγα αυτοις] στο. Ι.

- ἡ εττιγρ.] οοι. ή Δ.

- οι δι ιιττ.] ιοο. οι οι ΑΙ). Ήττα. ο.ι.ι.

(οι. Μιιιτ.κκιἱ.2Ι). ' ()οοιτο.. ΒΑΠ..

το!. Μπι. το!.

- ειπαν Β.ΒΙζυ ΟΠ 0,·.Ι.Χ..ι. 88. (1 ει

των τἔ. 1. το.) ιι.ο#|ι. διττ.Ροι.&ΠοΙ.

Μοτοριι. 'Ποιο. απο. Απο. Ετ.ιι. ι λε·

γουαιν Α. ΜΙΒ. ο.ιἰ.ί. στο. ΜΜΕ.)

- αυτοι] στο. 1. 69. α.ο.[Πι. 8γτ.Ρει. στο.

Ι.ιιο.κκ.24). Ι (.'οοιι·ιι, το!. ντου. οι.

8ττ.Ηο!. το!.

'Για. (βιο.) Ι ο δε (κ). Μοτοοιι. ] πιο".

αττοιτριθεις ὁ Μιτου; ς. ΑΧ. Ι. το!.

οποιοι. @οιιι. Απο. | αποτο. οι ο

Ποιους Ι). του”. α.υ.

ΙΤ. αυτοιο] οιιι. ΙΜ). ¦ Οοτιιττι. ΔΟΕ. τοι.

τι: (ντο. Μαιο Ματ. 21 ; .Ι.ιιο. ια. 25).

- τα Κατα. αποδ. Β(.Π.Δ. 8χτ.Ροι.

Μοτορο. | Σα·ο·οδ. τα Καιο. 9. ΑΧ. Ι.

88. το!. (απού. τα του Κατα. τιμ Β).

(Ήττα. α.ὑ.ι:.β).ἰ.|ι.(|). (8)·τ.ΗοΙ.) 'Ποιο.

Οσοι. Απο. απο. (νοΙ.Μτιιι. Μουτ.

ιοο. ΧΧ. 25). Η αττοδ.] του. ουν 69. Μ.

μια. ειτε. Μ. 81ιτ.ΗοΙ. στο. Μπα.)

- ιθαυμ. ΑΟ!). το!. ] εξιθαυμ. Β. "Μαυ

μαἔον (Β)Π'Ι.Δ. πιο. .απο 8ττ.Γετ.

Μοτορο. (ιθαυμαζοντο 1).). . :οταν

9. Α0. το!. |ι. Βιιτ.Ηι:Ι. 'Ποιο. Ποιο.

(νἱιὶ. ΜΜΕ.)

- τ·ττ'αυτοι] ιττ'αυτον Ι). ' "Η αυτων τι.

Ι8. Σαιῖιῖ.] οσοι προς αυτον Ι). να. οι

Οοοττο, ιι.ο.ῇ".ο'·'·|ι.

- λιγουσιν] οιιι. 60.

 

- οναστααιν ειναι] αναστασις ουκ

εστιν Ι. Η.

- ι·ιτηρωτων Β(Ο)ΌΪ.Δ. 88. (-τουν οι.

νιτιο. ο.ι.Ιτ9·-τι. 8ι·τ.Ρετ.. Μοτοοιι. ]

:ιιτηρωτηοαν €~ Μοτο. ο. 8)·τ.Πι:Ι.

Ποιο. του. (για. Μιιιτ..ιαιι.28τ μια

κκ.27).

Η. Μωυσης Β.Πιιυ.ΠΔ. 83. οτι. ΚΑΙ. τι]

:Μι-ατος (Τ. ΔΟΕ. το!.

- τγραψεν] οσοι ι]μιν 1). να!. 6!

(Οοοιι·τι. ο.ι·.Ιι).

 

Η. οοοιιιιιιοι Ο!. ' .Πιτ (ι.ο. ι!οοιιοι) αυτή

 

ΙΤ. ὁ δε Μιτου; ΒΟΙ..ι. 38. (8)·τ.Ρετ.) '
Η. Πιοτοιτι οι. τ 16. ατ.ιιιιοτιτοτ. οι οι. ' ιτιοιτοτ.

το (Η.
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« απο. 25. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

ν 2 ` τ τ ι | || 23 ' .` Ο

παρτ-ων και η 'Όψη απεθανευ ' ευ η ανασΤα- Ποτ. "1 ἱιι τοοιιττοοιιοπο απο

(Τα 'ι, Τύπ”. αὐ.Ι.ῶυ ἔσ..|.αι .γυνή ; οἱ ἔσχομ σαι" τωοττοκοτυπ.. οοο” άι: 'οι

ι ι .. οι · 2 . , οτα ιικοτ? ευρωπι οιιιιο Μυο

αυτην γυναικα.

Μ Ϊ Α .- || ' `

εφη (ΣΕΠ-069 Ο Ι770'0υ$' , Ου διο. οικω οιιιιι ιικοτυπι. Ή Ετ το

ι Α - ` 8 | Χ ` ` `

° ΜΜννν"οντα τουτο ·πλανασθε μη ειδατε` τι” γραψω μηδε την ...Με "0" ..Μπα "...ΜΜΜ

Β` Α ' ι ο ι ο ·

ε ν"18·(μέ:·ά· λέγουσιν ανάστασιν μὴ είναι, καὶ ζεστηρώτων|| αὐτον @σου πωωΜΗΜΜωο·

Ι. Μ· · · | 19 | . .. Ι) Μ . .. ποιο ποπ απο. οι ιοιοττοι.τουιιοι

.9 7 Ποιο”. 'Ποιο. λξ70ιη·69, Διδασκαλε, ' ν!ωυση9 εγραψεν ημιν Μπι ιΠοοοιειι. '9 Μοεἰειοτ.Μο

α @παω-Ξω- τι η 1 τ . - ι α - !)ι- ο θ ι . ` _ 7 # '- _ - Με πισινα πήρα". οι εἰ σου”

9 Ω Μαι.. 96:5. 07!. εαν ΤΙ.|0: αοεΜ οι: απο"αντ) έα! ἐατ?' απ?) /ι| "Μι". πωπω” Μακ οι ‹Η"ή_

; .- κ Ι ` ' ο. - τ η - ο η 4 ' ι . .

:- ιο.ιοιάφύ των ναΜα› χω Τα” .αν ΜΑΜ, 'να Λαβ.'7 Ο ΜεΑώπ αἱ”Ε:- τοῦ τον ιγυναῖκα * καὶ έξαναστήαη σπέρμα τῷ αν μου 02: ἔννοια που”

. _ .. . ,. ι ε ' τ .. κατι ειιο. `ορι.οπι οι· ο το·

ζ άδεΛΦφ αυτου· 20 άδελφοὶ ησαν· καὶ 0 οριο· που οτιιοι: οι ρτὶπιοι ιἔοοερἰι

¦ .- ι λ · ' .

ἔ- τα· ἔλαβεν γυναικα καὶ αποθνήσκων ουκ άφηκεν 88::0=Π:0=": ...ΣΒΒΕ
.ι . κ · -

ἔ· σπέρμα· Η καὶ ὁ δεύτεροι· ἔλαβεν αυτην καὶ άτέ- 22°!”ιζ 2:00)

τ 0 ' ' 8 : Ι'

ἔ θανεν 2μὴ καταλιπιυν# σπέρμα, καὶ 0 Τρί'Γ09 ωο·αύ- Ειπα ομοια”. "Βιιια:ορατοοι

ο 22 ` ο , . ` Φ , , .. τ 2 ιν ν απο ειιοι!ἱιοτ πρωτο οι που το

Ιε Οι "ιμ"=""π 80""=Π: ""νωώ""ι

έ . | οπιιιιιιιιι ι!ι:Γιιικ:ιτι οτι [οι] πιο

ομοτιιΙοοε Ιοειιι πιτ. Με. Νου ἱι|ι:0

..""

τ.

 

ἐ δύναμιν τοῦ θεοῦ ; 2” ὅταν γαρ έκ νεκρῶν άναστῶ

2

ἔ 19. ο.) οπι. Ι). 69. 'Ποιο. (νἱιΙ.Μιιιι..κκΗ. κκ. 29). ' 00Μτει, το!. ε)·τ.Πι:Ι.ιοι:. 1 ή γυνη ε. ΑΧ. το!. κωφών. Μπι. στο.

Β? 24; Πιο. ›ικ.28). Ηιιι!ιΙ. και 1). Ι. ιι.".ἰ.|ι. Η).·τ.ΠοΙ.ικι. ) και) συν 8)·ττ.Ρυι.κ.Ποι. Μοπιρ!ι. θα”.

- αδιλφος] οπι. Ι. Οουιτο. τοι. νιι!;.:. οι. 8)·τ.Πι:!.πη:. , Απο. Αν'. (το). Μπιτ.. κκἱἱ.27).

Ετ' - - ΚαταλιπΡ ΒΑΙ.Δ. 1. τω. ν"Ι;_ ι·ι·. ' 21. ελαβ. αυτην] ΑΜ. οι! οιυ«οιιιιπιιιιΜ ) 23 ιν το] ·¦ιιιω. ουν :7. Α0'. 33ο. ΚΜ..

.ξ καταλιιττυ ΑΧ. 83. 89. Γ”. | κατα· τοπιο" ἴτιιιτἱιι ιιιιὶ ο. Μακάμπι: @Μου Η)·ττ.ι.'ει.&"ο!.. Διοτι/Βιμ. (νἱιΙ. διοτι.

ἔ λειπει ΕΠ. | καταλιψει Ο. ' αν Η. ο. Ποτά οοο |ι. κκἰἱ.28; Βιιι;.ΧΧ.38). ¦ οπι. Η.Βι|υ.Ι."ι·.

ὅ ο.ι:.λ. -- και απιθανιν] στο. 'Νιου. ι:·1.ΧΑΕΠ15υντ. ιι. (απο. ' ΜΜΜ

7 - πιο μη που ΑΒΧ. Ι. 89. το!. μια. -- μη καταλι·ιτων "(Η..(Β'Ι).(ο).ΜοπηΠι. 'και ανασταοει Η. Ι. 0. να”. α$!.

Ξ Β,ττ.Ρ:ι.ΕιΠο!. Μοπη›!ι. Ποιο. Απο. 'Νιου. (ΑΜΠ.) (μ. καταλιιττων Μ). Ι [Η. η. (Γι ο. Μαιου”. Τ!ιου.)| (οταν

εἴ (αφο] :χαν Ρ”. Ι μη αρ;) τικ. Β(Π.Δ. @αν "οι αυτοι· αφηι:ιν Φ. Α. !))(Χ).Σ. των αρ""ωι"μ το η) ανα"α." 69)_

Η.. 88. 'Νιου. (Λου.) "τικνα ΛΒ.Βι|ι).(Π). απο... ιι.(ο) (_π).υ'·"· 8)·ττ.Ι'88.&"ω- - αναιττοιτα] ·)οιΙι!. ἰιταν αναοτιιιοι ο..

3' 83. ο!). το!. να. 6. 8)·ττ.Γκι.8ιΠι:Ι. (ΜΙΒ. Διοτι. [οιο.|ι]. Παντος] οντος Χ- ΑΧ. Ι. το!. να.. ιι!υ'.ἰ. 8)ιτ.Πο!.

'Νιου. Ποιο. .ἰΕιΙι. ¦ τεκνον Β.Ι.Μι.(ιΙΙ- "αφηκεν] 'ποσο. οιι: Ι). σου». Απο. ) οπι. ΒΟΠΙΔ. 88. “οι

[ ιττιι)Ϊ.Δ. Ι. 604,1. Μοιορ!ι. Απο. - ο τοπος] οπι. 1).1|Π. ι·ἱιὶ.).(ι·).(Ιι). 8)·τ.1)ει. Μι:πηι!ι. πιο..

- γυναικα] των!. αυτου Τ. ΑΙ). το!. - ὡσαυτωτ] ροκ ελαβεν (τα) αυτην ναν. ΣΕΠΕ

Α ξ - νο!;.α.ὐ.ο1)'ζ9'·¦· ε)·ττ.Ρει.8ιΠι:Ι. 'Νιου. 22. 1. (ώοαυτως] ὡς αυτοι; Δ. "Μπιτ - αυτων] οπι. Δ. ο. ¦ των ἱτττα Ι.

Θ θοι.ὶι. Απο. ΣΕΦ. (ΠΠ. Μπιτ.) | στο. ἰμεο” μια) | “ εἰπιἰΙὶιοτ" ΜΙ ω). κι'. - ιοται] εστω Ε )) Μι.) ή Α1).

ξ Β.Βι:|ι.ΟΙ.Δ. Ι. Ιι. Μαιο". 21 οι να” πο ἰιιἱι.. 'Νιου. - οι γαριτττα] παντες γαρ Ι.|οοοιτα.τοΙ.

9(- - ιξαναοτηου] ·οιι Α0. 6!). αναοτη- 22. και οἱέτττα Β.ΒΙζυ.Β|ι:.οβ.λ.. 33. (69). οι. Αφ" αυτοκ- .3 ΜΜΜ!- Β_Βτω_ΒΙΑ-ΩΙΔ_

σει Γ. (Μ.). ω.ω.ι. Μοοιμ!ι. (Νιου.) Λτπι. :κι ().~ οι". 6 Μα) 8)·1··ι,8ι.ΒΙΟΜ"||.(.Ιο

- στ·ερμα] μου!. τα αδιλ. αυτ. Τ.. (ΑΜ. και Β.Βι·Ιι. 69. Μ. ΤΙΜ») ) και Η” Μ"ω" "Μπα ΤΙΜΜ) ' ‹) και "π°.

20. ὶ·ιττα] Μι!. ουν ΕΙ:.(Ρ(Ι)). 83. πιο. Μλαβον αυτην” οἱ ἔκ” “ω” Τ· (Η). Μο..." Χ ὁ Η”. “πιο αυτοις σ. ΑΧ.

Έ 0- ΑΠΕ πω)- (Υἰιἰ. Ι.ιι€.ΧΧ.29). Ι (ΙΜ- (Χ)(Δωπ-)Ε· τω· (")·(ἰ)· 8)·"·(Ρ"·)& το!. νο¦ι;. “και”. 8ι·τ.Πι:Ι. Ποιο. ΑΜ.

- δ!. ΛΒΟ.1.Χ.Α. 1. 89. ΒΡοι:Η.τκιτΜ8 πω. ((.ἱ0ι|ι.) ΑΕΠΙ. (ΜΠ- ΜΜ 1" 1)Χ- Λ-:ι)ι_ ι·)ι|_ ()τι9_Μ.825- σας' και] αττοκρ.

·ἔ' ΜΙΝΙ) Λ· ΦΗΜ- Οουν (οι). μια Πανου'- σ-ι· "ΜΗΜ" ΤΙΜ)- Ι "Μ- οι ο. ι. οτι. ο. οι. Μοιτ.κ:ιὶἱ.29).

ἱΜτο). ) :οποιο α. Βιιτ.Πι:Ι. Μυπηι!ι. και Φ" Μπα” και Λαμ" αυτον Μπω- .- "1 στη. Δ. α_':_ί_|ι_ ΤΙΜ). ) (κοιτα.
ι

ι; 'Νιου. (οι. ΜΜ.ι.κκἰἰ.25). Ε τοις· και Α. ινα» Ι. *των θα) το”. ιο

.· - έτττα αδιλφ. ηιταν ΔΙΚΗ.. το!. (ΑΜΒ. ι -- ισχατον ΒΟΙ..Δ. Ι. 88. ου. ΠΠΚ. 8". - ιιιΞοτι8] 7Ηνω"0"": Η. Οτ59_Μ_8%ι_

ο).|ι. ενττ.Ροι.&Πι:Ι.αι. (Για.) (ΜΙΒ. ἱ ΡΗ. Μι:ιομΙι. (ΤΙΜΗ.) .Πιο | :ιοχατη ' (ΜΜΜ' Τα ή”. Μπα.

ΣΕΦ. | Μι!. παρ' ημιν ου. 8)·τ.ΠοΙ.ιιια. ετ. ΑΧ. το!. νου. να εχτ.Πο!. οοο.. _ θωυ] πιω. Μια...) Η ' οοΜΜ, πι.

Μοπη›Ιι. Απο. ) φτου ουν σταρ' ἡμιν · ΛΗ". [ οι". ισχατ. παντων Η. “μια υ'.)9-Μ.

αδελφοι 1). ι..ι)τ(..μ.οιΑω..).ι. του οι" ιι.!|ζἰ. [ἰι.ι:.|ι.] ))ιοχ.] πιω. δι 25· ω,α”ω",".] Μ,α"πωυσα Ι).- (οοπ_

(ΜΙ. Μπιτ.) ' “ομοια "απου [παταω Ι Ι. 88 Ο!). (ὶΜυ. ο'. “Μι” Ι Μια· Μα. ()τίο.ἱἱἱ.8:5°). "απτο ιι: νεκρων Ι.

"Βο.πΠΡ· 8“ιω)· ; ?αρ Δ· 5)Ί'.1)οί. 'Για. (βουνο, το!. Οτίο.)

- αποθνηοκων] α·ιτιθανιν Π. Ι. ΥιιΙα. - και ἡ γο", ο·πιθ. Β(Π)Ϊ.Δ. 1. 88. ο!).

α)Μ.:ΗΠ-10 5)....Πω.αι- ΤΜ!). (ΜΕΙΝΩ "~6:03.(|'). (Νιου.) [ο]. ¦ Φωτιά και 22. ο". των.. Δω. ; πι. Μουτ ια.. Οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧΙΙ. 26.

Α Β (οι Ώ.

Ι. Σ Δ.

1. 33. 89.

ΣῖθΒΚΠ$"Γ.

25. [οι αγγελοι]

'' ΒΧ. 3:6.

Αθ' ρλα

' "ΜΜΜΦορο. τ

Σο. ιο:ο5. η.

28. “Μις οτι

- αυτ. ἀπεε:ρ.

Σθ. πρώτη [πάν

των εντολη]

' Όσοι. δια. 6.

το

8 Λ ν Σ , || θ · θ `

ο·ιν, ουτε γαμουσιν ουτε ·ναμιζονται , αλλ ειο·ιν

ο. ἄν·νελοι [οι] ἐν πιο ουρανοἶ9. 26 περι. δὲ τῶν

νεκρῶν, ὅτι έγείρονται, ουκ οινέγνωτε ἐν τῇ βίβλ‹ρ

ιΜωοσέωτ/ ἐπὶ 8τοῦ|| βοιτου, ξττοἶκ# εἱπεν αὐτῷ ο θεοι·

λέγων, "Ενώ ο θεος ,Αβραάμ και* θεὸς Ίσαοι.κ και*

θεος Ίακώβ; 27 οὐκ ἔστιν* θεοτ νειφῶν, άλλοι

ζο3ντων· [ὑμεῖτ ών] πολυ πλανᾶσθε.

28 'και. προσελθων άι· των γραμματέων, ακούσω
, Α Ι δι ` || τι! στο 2 ο ι

αυτων ο·υνζητουντων, ιδιου οτι καλωτ απεκριθη

αὑτοῖο||, ἐττηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστιν 2ἐντολή

| | . Β | · ' '- || - Α (Ψ

πρωτη παντων ; ° Απειεριθη ο Ιηιτουο [αυτοι] οτι

. να ε τι ..

Πρώτη: ἐοτἰν||, ”.3)κουε: 'Ισραηλ, κύριος ο θεος ημων

κυριος εις τοπον'π και αιγαπηο·εις κυοιον τον θεον

εν- .. Ω ' .. ...

σου ἐξ ολη; της καρδίας σου, και ἐξ οι.ης της ψυχης

τιοιιοο τιιιοοιιι τιει:ιοο ιιοΒοτιτοτ,

εοιτ ιιοιιι ειι:οι οποιοι το αποτο.

” Πο ιτιοι·ιιιιε οοιιιιτι. ιτοοιι το

ειιτ:::ιιιι. τιοιι “τετοια το οι"

διοτι κοιτα τοΙ›ιιιτι ηοοιτιοιτο

Φωτο. τοι ιὶοοε ιιιιιιιιοιιο, Εοο

ειιττι ιΙοοιι Λοι·ο.Ιιοττι οι Μοτο

Ποιοι: οι ι1οιιιι Ιιιοοιι? 2" Νοιι

οτι οιιοο τιιοτιοοι·οτιι τοι! τον..

ι·ιιιτι. νο: οτεο τιιοΙιοττι αποτο.

" “Μι” Ετ οποιοι: οιιοι. οι:

ιιι·ι·ἱΙιἰιτ. τιμή οοιΙἰοτιιι Νοε οστι

ιιιιιτοιιιοο, οι νιιιοτιε ιιιιοιιιιιιι·ι

Μπιτ "Πιτ τιιτροιιιιοτιτ. ιιιιοι·ι·ο

τιιι·ιτ απο ηοοιΙ απο μι·ὶι·οοιιι

οιτιιιιι.ιτιι τιιιιτιοιιτ.ιιιτι. @Ποιοι

ιιιιιοιιι τωφοιιιιιτ οι ηιιιιι τοι

ττιοτιι οιτιιιιοττι ιτιιιιιιιιιιιιιιι σετ.

Διοτι Ιετιι!ιο|. ιΙοιτιιοοτι Μο'

ιιοει.οτ οσοι οοιιιι ο", κ οι οι.

Ποσο ιὶοττιιιιοιτι ιιιιοιτι ι.ιιοιτι οκ

Μ._

25. ουτε.. ουτε] ον..

οτι... οι.

.ουδε Ι). | Οοιιιι·ιι, ι·οΙ. το" θεος Ιαιι. π. ΑΟ. ι·ιτΙ. Οι·ἰο.ἱι·.

34.". (τω. Ποτε. τικἱἰ.39.). Ι.

 

(Η).

Μουτ”. ι Σπαιτων 9. Μ.. | στο. Ι).

τι. 6. τα!. το'. ί. |ι. Διοτι. (εντολη

- γαιιιζονται οσοι. ι. οτι. ι ...το ι 27. θεος] τοπιο... ο ο. ΔΟ.τοΙ. απο.

ζουοιν 1). | Χγοιιιο·κονται ὅ. Χ. 83.

το!. οποιο. | ειι·γαριοι:ονται ΑΒΕ!.

- αλλ'] αλλα ΒΔ. (Οοτιττο, απο)

341”. (ιιἱιἱ. Ποπ. »οι 32). ¦ στο. ΒΒΙ.

Χ7'_|.ΔΚ. οτα. ιν. τον. τα. των.

(στο. θεος Με 8ντ.ΒοΙ.) 'μισο. θεος 33.

πρωτη 1).) | “ιιιιιιιιιιιιοττι το·ιτοιιιιι"

ο.&. “τιι·ιττιοιτι τιι·οοοορτοιιι" ι.. “τοπιο

οοριοιιι ρι·ιιιιοιιι " οπο “ ρτἰιτιιιιτι ττιιιιι

ιιιιιιιιιι" η". (“ιτοοιιιιιιιτι οοτ τιιιοεοοιτι

Η πιο:: εις τ:ιτο ως Δ στ.

··- αγγελοι] Ρτο.ειτι. οι. Β. Οτἰς.ἱἰἱ. (Οτίο.

τ. 28" οι! Μπι. Βοιωτοι.) ' οσοι”, Α0

1). το!. (ντο. Μακ.) ΜΜΜ. του θεου .'33

στο. ..οι θεου 69 είε. ΣΕΦ.

-· οι εν] στο. οι ΟΙ)Ϊ.Δ. 1. 33. 69. Ποτ

Π. Πιο.. 8ντ.Ηι:Ι. Μεττιριι. το.. (τοι.

Μο”. ΧΧΗ.80). | λιώσει ΛΒεΧΒο.οΗ

ειναι. 8γι·.Ριτι. 'Πιερ. σαιτ. Απο.

θα!). οι.

28. των νεκρ.] Ρτοιτττι. της ο.ναοταοεως

33. 69. στο. Μιιιι.. πιώ. 31).

-- Μωυοεως Β. Βτζν.ΒΔ.Ι. 33. ΚΜ] :Μω

σεως π. Λατώ. των. Ι. οιι9.ο.οιι-.

"ποιο βυβλω “εεττ Β.

- του βατου ΑΒ.Βολι.(π.ΧΔ. Ι. 89. Β

τοιι118Πνι·. ι :της βατου 9. 1). 33ο.

Μοτο. Οι·ἰς. ιν. 699. Ι03.1. 34”. φοιτ.

1.οο. κκ. 37).

- πως Β(Η.Δ Η. 1 :ως 9.. ΑΒ. το. Οτἰς.

ἱιι. ΜΙ- ως λεγα οριο επι τ. βατ. στο.

Πιο.)

69. ιι.. στο. Οτἰυ.ἰϋ.829°).

- ζωντων] τρι·ιιιιττι. θεος ετ. ΕΜ.. το!.

@τι-.Πολ τοι.. | στο. ΑΒΟΒΕΣΔ. 1.33.

69. ΈκΜ.ιτιο.Π. Σεπτ. εχτ.1)ει. Μεττιιιτι.

'Ηιοτι. Οσοι. Απο. Οτἰο. ιν. 69°.70..

ταπεινα

- ομως ουν ΑΒΧ. το. τον!. α.οπ

ρω· 8ντι·.Ρει.8ιΗι:Ι.ΤΙιοο. Διοτι. @το

] στο. Β(π.Δ. &. Μοττηιιι. ] υμεις δε Ι.

0. ο. απο.

-- πολυ] πολλοι ΓΗ. | στο. Ο.

28. των γραμματιων] γροτιματευς 1".

. - ιιιιονοας] αεονων ι. ι οκονοαι Κ.

αυτων] αυτω 1)..

ουνζητονντων] ...οι προς αλληλους Δ.

ιδων ΟΒΙ.. τ. 03. το. αύτη". @το ι

Γιτι.8ι:ΗοΙ. Οσοι. Αι·ιο. το. ("ι:οτιι

ιιοιΙἱετοι" |ι). ' :ειδος 9. ΛΒ.τΧΔ. 33.

το!. Μοττιριι. 'Ποιο. "μι·ιιοιτι. και Β.

πιο. ιη: 8)·ι·.Ρει. (Οποιοι, τοι.)

- απεε·ρ. αυτοις οσοι. Ι. 33. ο!). Β.

_ διτττ.Ροτ.&Ηε:ι. Μοττττιιι. 'Πιερ. .ι`ΕτἙι. |

- Θωθ μ] -Ι9 Μ.!·"· :αυτοις απεπρ. τ. ΔΟΣ. το. Μο.

-- εγω] Μι!. ειιιι ΑΜΠ. Μια. 8”. στο Απ".

Ρετ. Μοττιριι. 'Ποιο. Οσοι. Διοτι. ΣΕΦ. ' - αυτον] Μι!. λεγων διδαο·ιει·ιλε Π. θα ι

Οι·ἰο.ἱν. 34.1.. (νΜ.Μοτι.κκιι.32).'στο. ' _πο".ἰ.λ. στο. Μοτο. κ›ιιι.35).ι (αποτο. .

ΑΒ(Π).ι·οι. 8)·ι·.Ηι:Ι. απο. 69". 108.!. ' το!. ο). ' πιω. λεγων Τ|ιοΙ›. Διοτι.

- ο θεος Αβρ.] στο. ο 1). Οτι!). Άπω.. - εντολη πρωτη πα. Β(:ΒΔ. 83. 1). @το ι

"Η". στο. ιιι.οοε·ι).ι0ωιιια, ΑΒΟ. τοι. Ρει.δι:Ηι:ι. Μιιττηιιι. πιο. | :πρωτη πιτ.0'ἰθ·ἰ*·:“μ· εντολη ε. ΑΧ. το!. Μις. οι. (οιτιιιιοιιι ι

- θεος Ια. και θεος Ιαιε.] Β!). Οτίο.ἰι°. Ιο;ζοττι τιι·ἰιτιο Ποιο.) "παντων ΑΒ. |

οι.. (ι·ἱι.Ι.ἱἱἰ.83-0). ' τι" θεος τα. και Βι|_ν έτι ..τι Βι:|ι.ΟΣ.ΣΔ. 83. ΕΓ(ΠΠί

ττιιιτιιΙοιοιτι ηοο‹.Ι οι: ττιιι_ιοο πιο οιιιιιι

Ιιο.·τ?" τω..)

29. απειεριθη ὁ τηοους ΒΒΔ. 33. (ο). Μοττη:ιιι.

| το οι Ιηο. αποφ. τ. ΛΟΧ.τοι. νο!!

8)·ι·.Ηιο. απο] αποιι·ριθιις δε ο Ιηοους

ειπεν Ι). |ι# (Για.) (Διοτι ¦ ι. οι

Ιηο. ειπεν οτι. (ιι).|ι. (Διοτι.) ' ο οι ειπεν

Ι. (Μιά: ιιιι σιτε” 8)·ι·.Ρετ..)

- αυτοι] οιτι. ΒΙΑ. 33. Μοτιιιιιι. | 00...

"οι, ΛΟΠΧ. 1. το!. Μια. 'Ποιο. το!.

(οι. Ποτε. Μάι. 37).

' - οτι] στο. Ι). Ι. ιι.ο.ο.!).|ι. 5ττ.1'ιιι. Λτιτι.

] Οοιιιτιι. νοκ. το!.

' - πρωτη] οττι. |ι. Η μοι. παιτων των

εντολων οτ. ' ιιι!ι|. παντων των εντολων

οτι. Ενοιιε(ν)τ. δ)·ι·.Γιο.. (οιτι. των

ν.) ' Μι!. παντων εντολη Λο. 33. Κ

τυο. Υιος. Β)·τ. Ποτ. Οοι.ιι..ιΒιιι. | Μι!.

παιτων εντολη Μ... ¦ Μι!. παντων Χ.

Λι·ττι. (πρωτου παντων Ι. παντων πριν·

τον λίστα!. τιμ. Ειι.ε. ΜΒ.) ' 'οποιοι.

παντων Ι). ...οι ' ιιοιι ιιιιΙ›οιιι ΒΙ..Δ.

Μοττιτιιι. | ιιι·ἰιτιιιιτι τιιιιιιιΙοι.ιιττι ο. οιο

ιιιιιιτι ριιττιοιιι ττιιιτιιιιιιοτιι η: Οριο

ιτιοτιι τιιο.ιιιιιιιοιιι ιιιιι]ιιε οιιιιιιιιιιο των·

ΤΙΜΜ.)

- εστιν ιιιιιο αιτουε] Β(Ο)Ϊ.Δ. (Η). Υιος.

οι!). ΜΜΜ. 'Ποιο. μου.) ¦ ιοτιν

αυτη Ο. (1!). (ΣΕΦ.) ¦ 'στο. ε. Α!).

το!. Λίστα".

 

 

:0. ι:1οιιε :του οι.
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δ... ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.ΣΗ. 84.

  

 

α

  

  

'ως. α. ι. ο. α.

επι. ο. 11.

Πανου. πιο.

σαι Απο. απο. ,.

80. [και ἐξ οι. τ.

διανοιας Ω]

ρλβ

- [αυτη πρωτη

εντολη] Δ

81- των] @το αὐτοῦ. 'Η

κ [Αν. :οι :8. κ ..ο το· ..

88. [και Η όλης και δε 0|.979 “τη

τῆι· ψυχῆς]

- πλεῖόν ἔστιν

καυτωμάτων κ

' ΜΑ". Μ:.ιδ.Σα. Μαιο. β

'6 Μ ο· ο ι

ειπαο (ΤΠ 665' “ΤΠ”

`

αι

. ` .κ .σκ αν. κ ι · κ ο: "α σε.

σου, και .ο= ολη; τη, οιανοιας σου, και ε= ολη; τη;
ι ο 6'

ισχυο; σου. αυτη πρώτη εντολή. ''1 ' δευτέρα ὁμοία

ι

οι·

' θυσιῶν.

αύτη, "'Αγαπησει; τον πλησίον σου οι; "αυτον
Ι· Ι :Ι ο λ 8 ›| 32 ` ο;

μειζων τουτων αλλη εντολη ουκ εστιν. και ειπεν

. αὐτῷ ὁ γραμματεύο, Καλῶο, διδάσκαλε, επ. αληθείαο

, καὶ ουκ ἔστιν ἄλλοι` πλην
- λ "- ν·

καὶ τὸ αγαπαν αὐτόν εξ οι. ε· τη; ιιαοδία;,
ι κ ο: :Β οι | ..

; συνεσεως, και ε= ολη; τη; ψυχη;,

"ο Ο. | 4- -

καὶ ἐξ ολη; της ισχυος, καὶ τὸ αγαπαν τον πλησίον

το; ἑαυτὸν =περισσότερόν" ἐστιν πάντων τῶν ολο·

καὶ 6 Ίησοῦε` ὶδιὶιν
ο κ κι κι ο τ '9 ι ο ο

[αυτον] οτι νουνεχωο απεκριθη, ειπεν αυτοι, Ου

μακραν εἰ απο τῆι· βασιλείαο τοῦ θεοῦ. ν καὶ οι.ὶδεὶι`

οὐκέτι ἐτόλμα αυτόν ἐπερωτῆσαι.

ιο:ο οοτι.ιο ιιιο ο: εκ του: ιιιιιιιιιι

πιο. ο: οκ :ο:ιι ιιιο:ι:ο :ιιιι ο: οκ

απο τυπικο ιιιιι. Πα: οι.: :ιτι

ιιιιιιιι ιιιιιιιιια:ιιιιι. Μ Βοοιιιιιιιιιιι

ιιιιιοιιι οποιο οι: ΠΠ. Πωσ”

ρι·οκιιιιιιιιι ιιιιιιιι :ιιιιιιιιιιιιιι :ο

ιροιιιιι. Μιιιιιε ιιοι·ιι:ιι ιιΙἰιιι.ὶ

:ιιιιιιιιιι:ιι::ι που οε:. *2 (ΗΜ-'00 Β:

ιιἱ: “Η και”, Βο:ιο. πιιιαἱειοτ.

ἱιι νοτι:ιιιο ἀἰκἱ5:ἱ ιιιιιιι ιιιιιιε ο”.

ο: που κι. Μαιο ρι·ιι.ο:οι· οιιιιι:

" ο: ιι: ιὶΠἰαιι:ιιτ οκ απο οοι·ιιο

ο: οι: απο ιιιιοΠεο:ιι ο: οκ :σαι

ιιιιιιιιιι ο: οκ :σαι ίοι·:ι:ιιιιιιιο, ο:

ιΠΙἰιεοεο ρτοκἱπιιιπι :ιι.αισιιιι:ιι

κο ιριιιιιιι :ποιοι αι: οιιιιιιοιιε

ΙιοΙοοιιιιο:οιιιιι:ιοιιο οι. ειιοιι6οϋε.

Μ ἴοιιιιο ιιιιιοιιι νἱιἱοιιο φωτ! αιι

ρἱοιιιοτ τοειριιιιιιἱωοι., και: ΠΠ.

Νου οκ Μισο ο. ι·οςιιο ιΙοἱ.

μόνο) Η: ιιοιιιο ιιιιιι ΜΜΜ:

οιιιιι ιιι:οι·εοι;ιιιο.

 

29. ημων] σου νιιΙα.(ζ'Ι. ο. Μοαιριι. Αἰ:Ιι.

@ΡΒ Η”. ΒΚ!. 284. ΙΙ”. 8806. οσοι.

999'.(Ι.'οιΙ.) | Οσοι”. Μ58. Δια. οψη:

!

ι

αουτ. (οτ. [ο] | πιω. δε Β. 88. του. Ρ

π!. Μοαιριι.Μ8. 'Ι'!ιο!ι. μια. Μιιι:.κκιι.

89). ' και ιῖιιιτ. ὅε ι'.

κ. Οποιοι" ι). 5γι·τ.Ρε:.&.Ποι. 'Που. ' οι. όμοια αυτη ΑΚ. Ι. 88. το!. ¦ όμοια

· Ποια. Λεια. ΑΪατι:ι·“. ΜΙ 999".(οοιἰ.)

ιοοιε.

- κυριος 29] στη. Β. α.(ι.Α. Η". 8806.855-.

| σου”. νιιι8. "τα... Βιιιιι.).ι. Λίστ

α". ΠἰΙ.9999. “Η”. "ι!οιιε” Μπαρ”

(αρ. Βιιιιιι:.). ευρα (ετ. (οπι. κυριος Ι°

_#` αρ. Βολου.. οοιι:ι·τι. πρ. ΒΙιιιι.)

- εις ιστιν] ιιεστιν ιιιιι›ο: 0.(ουττ.2) ο:

Πιἰ ι!οίὶοἱ:.

- εστι ο: ιιιι:ο ο: ροκ: εις Χ..

80. και αγαπ.] οπι. και Δ. (ι·ιιΙ.Μιι::.κκιι.

οι).

- της :απο καρό`.] οπι. Β.Χ. Ι Οιιιι:τιι,

Βοοι·τ.ΙΙ.. το!. Η της; οπι. τετ. Β (ιιιι:ο

ψυχ.. διαν.. οι. ισχ. ιι: και.) ¦ όλης της

καρδιας και οπι. ι'“ατοε||. (ουι!. οι οι!.

Οιιιιιίοει!).

- και εξ όλ. τ. ψυχης σου] υιιι. Κ. Ι..

λίστα". (οσο. που οι!. ΟιιιοΓοι·ιΙ).

-· και εξ όλης της διανοιας σου] οπι. 1)

Η. ι.·.|ι. (Νιλ-Μα) 8γι·.Πἱοι·. Δίαιτα!.

 

ι

ι

ἔ

!

ι
ι

Ι

(ζυρτ.ι99.918. 964. ' Ουιιιτιι,ι·ο|. να”. ι

το!. “ι·ιτἱιιιιε" α.ό#η'.ἰ. Ηι·ἱοοοι·ιοιιε" ΠΠ.

9999. Ι ιιιιιο και εξ όλ. τ. ψυχης σου Α.

-- αυτη πρωτη εντολη ΑΗΚ. Ι. τοὶ.

(νιιΙ;.:.) ό.ο.ι.(|ι). 8]·τι·.Ρκ:.&ΗοΙ. Ποιο.

Διαι- Αὶ:ὶι. (Καρτ. Μ9.2Ι8.(868). ΙΙ”.

999.'. (ματι: πρωτη και!. παντων 88. Κ

Η). ' αυτη πρωτη λαικο". Ι ι›ιιι.ΒΒΑ

Β. (ο). Μοιιηιιι. 'Νιου.

81. διυτερα Β.ΒοΑ.Β|ο.Ι.(Α). (ι. Μοαιριι.

Η". (η Ποτ. Δ). “ιιοιιιιΙο εοοιιιιιὶιιιιι"

ι. | ···ριιιοιιι. και τ. ΑΧ. το!. ο. 8)·ττ.

Γε:.&ΠοΙ. οω. Αιιιι. ΑΞ:Ιι. Λαικα!.

ι

ταυτρ Ι). 69. Μια". “ειιιιιΙο Μαιο"

το! “Μαιο ΠΠ" νοτια. (οκο. Μοιιιρ¦ι.)

Φορτ. ιι·τ. αν. | αυτη Μαιου: ΒΒΔ.

Μοιιιι›Ιι. Τ!ιοΙ›.

- σεαυτον] εαυτον Χ. 68. Η. ] @απο

το!. Λαικα!.

- ρειζων] Μι!. οι Ϊ. οι. να. | Οοιι:ι·ιι.

το!. Ι.ιι::. το!. ι]Ϊατοε".

- αλλη] μια: εντολη Η. (απ). | (Μουτ.

νιιΙα. |ι. Μπα". [ιι.ό].

- εντολη] σαι. Π.

82. και Η] οπι. Β. 8)·ι·.Βο:. Ήιοιι.| απο..

ΔΙΠ.. το!. και. ΑίιιτοεΙΙ.ιιρ.Βιι.ιι. ΜΙΑ.

- ό γραμ.] οπι. ό Δ.

- ειπας ΑΒιι. Ι. 88.το¦. ΑΜΗΝ!. ¦ ειπες

(ιητ..κκι:Πιν." ιιιι:ο ιἰιιῖασκ. Η. α.(ι.ο.ι.

Πι!. 999.. Ι σου:.. να...1).|ι. ιΠιιτοεΙΙ. Με.

- εστιν] (πιω. θεοι; κτ. ΒΒ.ιιοΠ. να..

Ο!. ...ο.ι.η:ι. 8ι·ε.ΠοΙ.. Μοιιιμ!ι.'Πιοι›.

ΑΜ. πει. ο θεος Η. 69. Ο. ι"ατι:εΙΙ. οι..

(ιιο:ιιιιιιιε ι). ( οπι. ΑΒΒΚΔ. Ι. 88. Κ

ιιευκι·. Αρι. Ένα!. Παρ. Ι. Βγε.].'ιπ.

απο. .και

: - αλλοι] οπι. 1). α. Λίστα". μ. ' Για"...

τοι. νου. ό.ι·,!|.(ιβ).ι. το!. λαικο”. 2".

. - πλην] πλησιον Χ.

Τ 88. της καρδιας] οπι. της ΒΒΙ(υ.Κι.:. ι

Όσοι.. Α Ι)Ι.Κ. το!. Η ...οι σου Ι.. Μοιιηιιι.

- ο·υνεσεωι· ΑΒΒΧ. το!. νιιΙα. 8]·τι·.Γι.:.

Μαι. 'Νιου. (Μπα. (ρω: ψυχης ΣΕΦ.)

' δυναμεως Η. Μοιιιρ!ι. Ανευ. | ισχυος

Μο Ι. 88. ΜΜΜ. και εε όλης της δια

νοιας 88. Λεια. Ι (“ οκ απο οοιιιο οι. οκ

οιιιιιι καποιο ο: οκ οιιιιιιιιιιο οικω, ο:

ιΙἰ|ἱι:οτο" οιο. α. “οκ :οιο οοι·ιιο ο: οκ

“πιο οω.". οι οκ απο ιιιιιιιιιι. ο: οι"

ι;οι·ο" ο:ο. ο. “ οκ απο οοι·ιιο οι. οκ

απο. ιιιιιιιιιι οι. οκ απο. ι·ἰι:ιιιο. οι. ι1ἰΙἱ

απο" ο!. “οκ οι οκ “πιο νιτἱοιιε..

ο: οκ :οιιιιιιιιπιιι ειιιι.ο: ιΙιΙἰ2οι·ο" Ι(ιιρ.

Βιιιιιο.) “ οκ απο οοειΙο οι. οκ :οιἱι για

'πιο ο: οκ απο ιιιιιιιιιι. ο: ιΙἱΙἱΒοτο" Πι!.

που).

88. και εἰ όλης της ψυχης ΑΠΧ. 88.:ίο.

το!. να”. ό.ο.|Π. Βγετ.Ι.%ι:.8:ΠοΙ. 'Νιου.

(Ειπα. Αό:Ιι.(ιιιιιο συνεσιιιις) Η". (πιω.

αυτον Β). "οπι. ΒΒΔ. 1. α. Μοι:ιριι.

Λεια. ' (νοκ. 80 οκοιιιιι Αίσιο". αρ. Βια.

αυτι :νη το!. καρτα).

- και εξ όλης τι” ισχυος ΑΒΕ.. το!. νιιἱε.

μια. Μια. κυριοι). 5]ι·τι·.Ριι:.8:ΗοΙ. 'Πιερ.

οω.. αΒ:!ι. ' και εἰ όλης της συνεσεως

Μο Ι. Μοπιριι. Απο. Ι οπι. Β. 88.

- πλησιον] Μι!. σου Δ.

- εαυτον ΜΧΔ.. Ι. 88.τοΙ. νιιΙα. α.ο.ο.

ισεαυτον Α|Π.Δ:Γ. |ι. (ι·ἱιι.ιιοτ.8Ι).

- περισσοτερον ΒΒΔ. 88. '.ΠιοΙ.ι.ιι: να]

Σπλειον ετ. ΑΠΣ. εο|.

- 0ιισιων] τριιιοιιι. των €. ΒΔ. Χ. 88.

69. Μ. ( οπι. Αιιοκι-:Εοακουντ.

(των ιιιι:ο ιἱλοκ. που οπι. Κ).

(Η. ιδων] ειδους Η..

- αυτον] οπι. ΒΒΔ. Ι. 88. ναι.. ο...!

ἰ.|ι.Ι. Βγιο.Ηοι. Απο. ΣΕΦ. ΠΠ. 10009.

ι Οσοι”, ΑΣ. το!. (ο). 8]'ἰ'. Ρε:.

Μοειιριι του.. σαι. (?Β?).

- ιι] οπι. Ι.. Ι μια βασιλειας Δ.

- ουκετι] οπι. 1) Οι. Το!. Μοιιιιιιι. 'Γλου.

' ροκ: ετολιια 69. α.

- επιρωτησαι] επερωταν 69.

82. ιιιιιιιι ο". αει" Η. ] 88. ιιοΙοοιιιιιοιιιιιιι

οι” οι.
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ΧΙΙ. 34. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

να”. α. ο. ο. κ,

Μ. Ρ. Β.

Χωριο. Ποιο.

απο Ακου. Βια.

80. [και ιι οκ. τ.

διανοίας Β]

ρλβ

ι

- [αυτη πρώτη

εντολη]

81. [ομοια] αυτη.

- Σον. ιο: Η!.

88. [και ιι: ἱΞλης

τῆι ψυχῆς]

-- πλεϊόν ὅοτιν

. ε ε: ι·'- ο... Ν ι . κ ο: ο!- οι

του, και ε.¦ οι.ης τη: οιανοιας σου, και ε.¦ οΛης τη;

ισχύος σου. αυτη πρώτη εντολή. Μ ' δευτέρα ὁμοία

αὐτῇ, "Άγαπητει; τον πλησίον σου οι; παντου.
ι ι οι ο λ 8 οι 32 ` η

μειζων τουτων αλλη εντολη ουκ εστιν. και ειπεν

αρτῷ ο"γραμματεύο, καλοδο, διδάσκαλε, ίπ. αληθεια;`

0 ο κ : `

ειπα; οτι εις εστιν *, και ουκ εστιν αλλοι· πλην
ι ·. ω κ κ ι με ο κ οι· οι· οι. κι

αυτου. και το αγαπαν αυτον ε; οι.ης τη; κα.ροια;,

και ἐξ ἔλης της ιτυνέσεως, και ἐξ ολη; της ψυχης,

...ο ἐξ ὅλης της ισχύος, και το αγαπώ τον πλησίον

οι; ἑαυτὸν 2περιιτο·ότερόν|| ἐστιν πάντων τῶν ολο·

καυτωμοιτων και. * θυσιῶν. η και ο Ίησοῦο ιδιου

[αυτον] ὅτι νουνεχῶο απεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ, Ου

μακραν εἶ απο τῆι· βασιλείαο τοῦ θεοῦ. "και ουδειο

ιοιο ωτα ιιιο οι οκ ιοικ Με"...

ιιιο. οι οκ απο. ιιιοιιιο ιιιιι οι εκ.

ιοιο. νιτιιιιο ιιιιι. Ηοο ικα ρή

πιοαι πιοιιοοιιιαι. Μ Βοοιιοιὶιαο

οιιιοπι εἰπιὶΙο οοι ΠΠ. ΜΠΕ”

Ιιτοκιαιοαι ιιιοαι ιιιιοοιιοπι ιο

ιριιοαι. ΜΜΜ ιιοι·ι.ιπι ..οοο

πιιιοι1οιιιπι οοο ο". 8 (απο) Βι

ιιἱι “Η και”, Βοτιο. καποιοι,

ιιι νοτιιοιο οικω φπα πιο” ο".

οι οοο οει. Μαιο ρτοοιοι· απο:

33 οι οι ε!ἰΙἱαιιιιιτ οκ ιοιο οοτιΙο

οι οκ ι.οιο ἰιιιο"οοιιι οι οκ απο

ιιιιὶαιο οι εκ απο. Γοτιὶιιιοἱιιο, οι

ι!Ηἱιεοτο ρτοκιαιοιο ι.οαιοοοαι

κο αποτο πιοἰιιο οοι οπιιιὶιιιιιι

!ιοιοοιιιικιοπιαιιοαο οι. εο.οτιοοιιο.

Ή Μαιο ιιιιιοιη νἰιὶοτιο ααα! ιιι

μἱοιιιοτ τοοριιιιιΠεεοι. ιιικιι ΠΠ.

Νου οκ Ιοιιοο ο. ι·οοιιο ιΙοἰ.

ΜΜΜ Πι ιιοπιο ιιι.ιο οιιι.ὶοοοι

 

 

' ΜΑΝ.. Μ:.ιθ.ιο. αοι.ιο. β

οὐκέτι ἐτόλμα αυτον επερωτησαι.

οιιαι ἰαιοττοςιιιο.

 

29. ημων] που κοψει. ο. Μοοιριι. και..

@για πιο. 21ο. πι. ΜΙ. εκατ. απο.

999"(οοι!.) ¦ (απατα, Με8. Δια. αν”.

λ. ("κοοιοι·" ι). 8νττ.Ροι.&Ι·Ιοι. 'Ηιοιι.

· οοο.. Απο. λίστα!. Μι 909...(οοιι.)

100μ.

- κυριος Φ] στο. ο. α.ιι.|ι. Πι!. 880°.855-.

'Οοιιιτο. νιι!ς. ι:1[(ιιμ.ΒΙ:ιο.).ἰ. Βιοτ

αι!. ΗίΙ.999=. Ι00Ι°. "Λουκ" πως. η

(η. 8ιιιιιιι..). Φορτ. αν. (οτα. κυριος Ι°

η αρ. επανω.. απατα. αρ. Μπα.)

- οι ιιττιν] "εστιν ιιιιιιοι θ.(οοττ.2) οι

ιιι οικω.

- εστι οι :απο οι μια εις Χ..

80. και αγα·ιτ.] στο. και Δ. (οι. Μιιιι..κκἱἰ.

οι).

Βοοττ.'Ι.ι. το!. " της οιπ. ιοτ. Β (ιιιιιο

ψυχ.. ιῖιαν.. οι ωχ. οι για.» | όλης της

καρδιας και στη. ι"ατοε||. (οοο. οι οι!.

@πιει-οτα).

- και ιζ ιιι. τ. ψυχης σου] οι". Η.

|ΠατοεΙΙ. (οοιΙ. οοο οι!. ακουω).

- και εξ ολης της διιινοιας σου] οιπ. 1)

Η. ο.|ι. “ιιι.-Μη.) $κτ.Πἱοι. βίαιος".

ι.

Ονρι·.Ι99.218.264. ] ()υιιιτο.το!. νοκ. .

το!. “ι·ἱι·Ηιοε" α.ο!η'.ι. “κἱοοοτἰοιιο" Πει.

999.'. [ ιιιιιο και εξ' ολ. τ. ψυχης οοο Λ.

- αυτη πρωτη εντολη ΑΠΣ. Ι. το!.

(ληψη.) ι..ι.ι.ιι). 8κττ.Ροι.&ΗοΙ. (Μια.

Απο. ΑΜΠ. αν". Ηι9.2Ι8.(264). Πι!.

9994. “ΜΗ πρωτη Μι!. παντων :38. Κ

Η). ] αυτη πρωτη ."ιιτι·ε||. ] οιιι.ΒΙ.Δ

Β. (ιι). Μοιιηι!ι. 'Νιου.

31. ι:ιυτερα Β.Βι:|ι.Βιο.Ι.(Δ). ο. ΜοΠηιιι.

Η". (η Ποτ. Δ). “ιἱοἰιιιΙο οοοιιιιιιιιιιι"

|ι. | ]·ρι·ιιοιιι. και τ. .ΧΧ.τοι. ο. @πιο

Γιιι.8ιΠοΙ. (και. Αιιιι. αΕι!ι. Πίστα".

ι

αν”. ιετ. τα] ] Μι!. δε Η. 83. καπ.

π!. Μοπηιιι.ΜΒ. '1'ΙιοΙι. (και. Μιιιι.κκιἱ.

89). ] και δευτ. οι Γ.

οι. ομοια αυτη ΑΧ. Ι. 88. το'. ] ομοια

τουτη Ι). (Η. λαικο". “5ἱπιἱιο Μαιο"

το! "ΜΜΜ ΠΠ" να”. (οκο. Μοιιηιιι.)

Οι|ρτ. ισ. Η". ] αυτη ιοιιιιιιιι [ΠΑΑ.

Μοαηιιι. Τ!ιου.

- αεαυτον] ἱαιιτον Χ. 00. Η. | Οσοι”.

τοι. ΑΙατι.·ο".

- μειζων] και!. δι Ι. οι. Πι!. ' Οοιιιτιι.

το!. Ι.ιιιι. το!. ι"ατοεΙΙ.

- αλλη] 'και εντολη Ι). (απ). ] Οι›ιιιι·ο,

απο. ιι. Ματοο". το”.

4 - εντολη] στα. Π.

 

4 ΔΙΠ.. το!. και. ιΠατοο!!.ορ.Ειικ. ΙΒΝ.

] - ο γραιι.] σαι. ο Δ.

] - ειπας ΑΙΜ. Ι. 83.Ι'0¦. .πατα-ΙΙ. | ειπες

] (ιηΙ.Χ.κΕΠΝ." ποιο διιΐι·ιακ. Η. α.ο.ι.·.ι.

' ΗΠ.099..]οοιιι.. να..#1. ι"ιιτοε".οιο.

. - εστιν] μια. θεος 9. ΕΡΑ-ΠΙ. να.

' οι. α.ιι.ο.Ι]ζί. 8)·ι·.Πο!.. Μοαιμιι.ΤΙιοιι.

] Απο. πει. ο θεος Ι). αι. Ο. ινοτι:εΙΙ. Με.

] (ιιοπιιιιιιο ι). ' οιπ. ΑΒΕΧΔ. Ι. 88. Η

· Μ80ντ. Δια. .Ι·-αΙιΙ. Γι·ιια. Ι. $κτ..ι):ι.

. θα”. ΣΕΦ.

1 - αλλος] σαι. 1). α. ιΠατι·οιι. ρ. [ (οιπ..

¦ το!. ναι;; ο.ι·#(η=).ἰ.τοἰ. ."ατι.·ι·ΙΙ. 2".

. - πλην] πληοιον Χ.

Σ 23. της καρδιας] σαι. της ΒΒΙ[ιι.Χυ. ]

ι Οσοι.. .λ ΠΕΚ. το!. Η και!. σου Ι.. Μοιιηιιι.

- αιινεαιως ΑΒΒΧ. το!. Υιιι;;. 5κτι·.Ροι.

δ.:Ηοι. 'Νιου. Κλιψ. (ραπ. ψυχης .1·.ιιι.)

Ι δυναμεως Η. Μοιιητἰι. Απο. ] ισχυος

ἱ Με Ι. 88. μια. και εξ όλης της οια

νοιας 33. Διοτι. | (“ οκ απο οοι·ιΙο οι οκ

οιιιιιι κιτιοιο οι οκ οιιιοιυιιε οποια, οι

; 82. και οι] οτα. ο. 8)·τ.Ροι. πιο' σαιτ.. '

- της οριο καρδ.] στα. Β.Χ. Ι Οσοι”. '

ιΠΗμοι·ο" οιο. ο. “ οκ ιοιο οοι·ιΙο οι οκ

ιοιἰο Μαρια οι οκ απο οποιοι. οι οι”

απο" οιο. ιι. " οκ ι.οιο οοτιὶο οι οκ

ιοιιι ιιαἱαιιι οι οκ ιοιο τίτιιιιο. οι οι".

απο" α!). “ οκ οι οκ “πιο κἱτἱοιιο..

οι οκ ωτα ιιιιιαιο. οοο.. οι ιΙἱΙἱεοτο" ἰ(ιιρ.

Βιιιιιο.) “ οκ ιοιο οοτιΙο οι οκ ιοιἰο νὶι·ἱ

Με οι. οκ ιοιιι ιιιιἰιιιιι. οι ι!ἰΙἱΒοτο" πει.

ιοοο··).

88. και εἰ όλης της ψυχης ΛΠΧ. 88 .και

ι·οΙ. να”. Ιι.ο.||ἶἰ. εκττ.Ρκι.&ΠοΙ. 'Γ|ιοΙι.

Ποιο. ΞΗΠι.(ιιοιο ουνεοεως) αν. (πιω.

αυτον 1)). "οι". ΒΙΑ. Ι. ιι. Μοαιριι.

Απο. ] (τοι. 80 οκοιιιιι ιΠιιτι:εΙΙ. αρ. Επι.

ιιιιιι ΠΠ; και. εαυτο).

- και εξ όλης της ιαχυος ΑΒΕ. τοι. πιο.

(ΜΙ. Μια. εαυτο). 8)·ττ.Ρει.8:ΗοΙ. 'Πιερ.

θα”. ν15ι|ι. ' και εξ όλης της ιτυνιιτειιις

|ιἰο Ι. Μοαηιιι. Απο. | σαι. Ο. 88.

- πληιτιον] και. σου Δ.

- εαυτον ΜΧΔ.. Ι. 83.τοΙ. νιιΙα. α.ιι.ο.

¦ο·εαυτον ΑΠΕΔ:Ι'. ιι. (κἱι!.νοτ.81).

- περιοοοτερον ΒΙΑ. 88. Τιιου.ιιι οι]

:πλειον π. ΛΠΧ. το!.

- 0ιιοιων] +ριο.οπι. των €. ΒΔ. Ι. 88.

69. Ν. ] στη. ΑΒΒΧΕΡΟΠΚ8ΠνΓ.

(των οιιιο όλα. ιιοιι οπο. Κ).

84. ιι]ων] “δως Η..

- αυτον] Οι”. ΠΣΔ. 1. 88. ναι! οι!

ἰ.|ι.Ι. 8κτ.Ποι. Αντα. και. αει. Ι000°.

ι Οοιιιιο.. ΑΧ. τοΙ. (ο). Β”. Ρει.

Μοαηιιι. 'Παρ. Οοιο. (?Β?).

- ει] σαι. Ι.. Ι 'και βασιλειας Δ.

- ουκετι] οιπ. 1) Οι: Το!. ΜοιιηιΙι. των.

Ι ροει ετολιια 69. α.

- επερωτιιοαι] επερωταν 89.

 

η.»
..-. που» ο". ι1οιιο οι. | 33. ΙιοΙοοιιοιοιιιαιι

οπο Οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧΙΙ. 35.

ο ο ο. _Ε'

Ε Σ Δ. ρλδ

1. 88. 89. β

ΕΈ'θωσΥΓ.

86. κι:ίθου.

' Η Μαιο. @μμ-46.

Η Ευ. οο:.ιι-.ι.ι.

τ ?88. ιιο(ιο9):ι.

88. Βῖπεν κυρ.

ε|||

ἐστιν υιοτ ;
2 |

ηδεωτ.

87. ἔστιν υιος αι)

τοῦ ο. νι. αυτ.

5ο εο·τ.

ε μου". ο8:6. π

Ευ. ιι:.ια. β

Η @0:48

ο σου..

ρλτ

· "Ε". 90:47. η

πε

'ο "Ειναι : με. ΜΑ'

41. κατέναντι

 

35. ελεγεν ιδιο. εν τω ιεριρ] δώ”. εν τιμ Ξερω

ειπεν 1). &.(ο). ¦ Οσοι", το!. νιιΙΒ. α.

(_#.ἰ.Ιι). (ΖΕΙ. 1001.).

- υἱος] ρτιιιιαι. ο 89.

- Δαν. εστιν Β.Βοιι.Ι)ΕΔ. Ι. 88. 89. Μ.

Π. Α. Μαρινα. | :εστιν Δαυ. €. ΑΧ.

το!. α.ι:. ΒΥττ.Ρετ.διΒοΙ. Οοιιι. (Απο.

@ειναι τω.) απο Βιινια νιιΙ8. (υ).ῇ.

Πι!. ['Πιοο.]

38. αυτος γαρ ΑΧ. Ι. 88. τοι. νιΠε. (ή.

8τττ.Ρει.8εΗι:Ι. (Μια. Δου. ΠΠ. 100”.

απο απαιτει ι:# 'Που. ι οιο. γαρ ΒΕΔ.

69. α.&. λυκειου. (ι·ἱιΙ.Ευο.:α.42). ι

και οντος 1). Απο.

- ειπεν Ρ] στο. Με Χ. α.ο.ι. Απε. (Πα

οοιιι λεγει αυτο ειπεν ο κυρ.) | Οοαι.ι·ο.

τοΙ. ΠΠ. ¦ οιο. ο.

- εν ΑΙ). το!. ' οιο. Β.

-- τω πν. ΒΠΕΔ. 88. Π. Απο. | στα. τω

ΑΧ. Ι. 69. 1ιτουκιιεντ.

-- τω αγ. Β.Βι:|ι.εΠΕΔ. 88. Π. Απο. ¦

οιο. τω ΑΒ.ΒιΙν.Χ. Ι. 69. ΕΕ(11ινω.)

οιικΜενο. (νὶιὶ. Μο". :ιτἱἰ. 48).

-· λεγει ΑΙ) στ.Βουκ1ιναν. |ι. ΟοιΙι.Ι

1ειπεν €. Β.Βιιυ.ΕΧΔ. 1. 88. 69. ΜΠΕ

Γ. τους. α.ιι.ο.ιι.β. 8ττε.Ρει.&ΗοΙ.

Μοαιριι. ΤΙΜ». Απο. ΣΕΦ. αν. σου.

Μο.ιι.:ι:εἰἱ.44; Ειιο. Με. 42) [Μια. Η.

- κυριος] ·|·ρτοοιο. ο ετ. ΑΕ. τοΙ. (ναι.

ΕΠ.) ' οιο. Β.Βιἰυ.1).

- καθιοον Β. ι :¦:καθου ε. ΑΒΕ. το!.

(τω. ΕΧΧ. Μαιο. Ευα)

`

και

σπαει εν τοιο δειπνοιτ°

| ο | η

κιου εθεωρει που

. '

85 *Και οι·ποκριθειο ο Ιησοῦο ἔλεγεν διδάσκουν
Ι Δεν , Α Η Ι ε Α

εν τω αρον.. Πιοτ,λε·νουο;ιν οι γραμματειο ὅτι

ιστοτ υιοτ 'Δαυειδ εστιν ;

Κ ο . . - τ ε .
ειδ ειπεν εν πρ πνευματι τω αγιου,

Η | Ι -

ται κυριου μου, *Κοφιιτονε ἐκ δεξια» μου ἔιος άν

θεο τους εχθρους σου υποποοιον τῶν ποδῶν σου.

του+ 2Δαυει.δ|| λέγει αυτον κύριου, και. πόθεν 2αὐτοῦ

` να

·πολυτ ὅχλοο ή|κουεν έ,αυτου

Ι

Ο

88 ικά 2ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ελεγα/3 Βλέπετε

απο π τῶν γραμματέων τῶν θελόντων έν στολαιο

περιπατεῖν και οἱο··ιταο·Ιιιουι` ἐν ταῖο οινοραΐο,

πρωτόκαθεδρίατ ἔν ταῖι` συναγωναῖο και πρωτοκλι

40 ' οι Σκατέσθοντεο'/ του· οικίατ

των χηρῶν, και πραματα μ.ακρα προσευχόμενοι,

ουτοι λημψονται περισσοτερονπκρίμα.

48 41 Ι)Και κοιθίο·οιτ+ ξαπέναντι|| τοῦ ·ναζοΦυλα·

ὅχλοο βάλλει χαλιών εἱι` το
(

Ο

88. έως αν θω] έως θωοω 1).'. ¦ έως θηοω

Η'.

- υποποδιον ΑΕΧΔ. 1. 88. 69. το!. Με.

$νττ.Ρει.8ιΠοΙ. απο. Απο. ΣΕΦ. Εἰ!.

'υποκατω Β!) 0,. Μοαιρα. 'Νιου. (τω.

Μοιι.)

87'. αυτος] ΜΜΜ. ουν €. ΑΧ. το!. νιιις.

(ο). 8τττ.Ρει.(ιιο)διΠοΙ.. (Απο.) του.

(οοἰαι (Μια.) (νἱιΙ. Μοει.:ι:εϋ.45; Ευα

Με. 44). ' στα. ΒΙ)ΕΔ. α.(ο)(1Γ).ἰ.|ι.

Μοαιρ!ι. του.. Ηι!.1001·. ' πως ουν

Γ (σαι. αυτος).

- λεγει] καλει 33. ΑΡΗ. ο. 8ττ.Ρει.

(Απο. το” κυριον). να!. Μο". οι Ευο.

-- ποθεν] πως Ι. 38. 69. Μ.. Ι.. ΤΙΜ»

Λεια. του.. ινα!. ΜΜΜ:: Ειιο.) ¦ Οου

ιι·ιι. το!. νιιΙα. α.ι:!!ι. πει.

! - αυτου εστιν υἰος ΒΕ. ' εστιν νέος αν

του Η. νυν..ε. ααα!). Απο. ΠΠ. ' :Μος

αυτον εστιν ετ. ΑΧ. το!. ο. 8)·τι·.Ρει.8ι

Πο!. Μοπιμιι. 'Νιου. (απο.) τιι!.Μαπ.

' ! εστιν αυτου υἱος Δ. Οι). ' [απο]

ι - ο πολυς] οιο. ο Η.

: - ηκουεν αυτου ηδεως] @ως αυτου

: ηκουεν Ι). (νους.) Μη. (οι ρτοοιιι. και

 

ι 1). ι|^'). (Ξοιιιτα, το!. α.ι: ε.|ι. "ηιῖεως]

ι ρτοοπτ. λεγων 89..

ι 88. και εν το διιΐαχρ αυτου ελεγεν ΒΕΔ. ;

' (88.) (ο). (Α). 8ττ.Ρει. Μοαιριι. (ιιι!ιΙ. -

αυτοις :83. 8ττ.Ρει.) οτι" ιΙοοοιιιιοιΝεο- ·

Με: |ι. | :και ελεγεν αυτοις εν τη διδαχυ

αυτου ε. ΑΧ.τοι. πως. 8)·τ.Ποι. 'Που.

8” αυτοι` [γαρ] 3Δαυ·

*Αέγει” Ϊ ' οινοιο;

” (ΒΑ-Μ Ετ. τοεροποοοε Ιονιο

. ιΠοουιιι Δανεια ἰα ιοαιρΙο. (ζω.

Ο αιοιΙο Μουτ”. εοτιοαο @καποια

ιΉἱιιπι αν: Πανω? 36 “Με

οιιιπι Πανω Μου. ια ερῇι·ῇω

εααοιο. Πἰιεἱι άσκοπα” αυτοι...

απο. 8οιΙο ο Διαιτα υιοἰε. @που

μπασο ἱαἱαιἰι:οε ταου εοιιοοΠααι

ροαοαι αιωνια. :" Ποιο απο

Πανω Μάι απο αοπιιαιιια. οι

Μάο εεε Μαιο ιιιιιε? Ε: αιιιιιο

τυπου οιιαι Βοιωτοι· οιιι1ἱνἰι.

37 αὐ

="("·'·'~) Ετ. Μαιου οἰε ἰα

ιΙοοιτιοα εαπ. θαναι: ο καιει,

ιμιι ΜΜΜ ια .απο οιιιυιιΙοι·ο

οι αιωνια ια που. 39οι ιο "Με

οιιιιιοιιι·ια απαιτει ιο εγαιιαοαιι

οι ρι·ὶιαο: Μαιου” οι :Μπακ

ω μαμα) φα ιιονοτιιοι “ωπου

τιιιιιο.τιιιτι ειιἱιο!›ιοαιιι ρτοΗκοο

οι·οιἰοιιιε. Μ ιιοι:ὶρἱοιιτ. μερικοι:

ιιιιΠοιιιαι.

39 `

και

Α' Η αιώνιο Ιοειιε οοαιτο. αο

ιοριη·ιοοὶοαι αορἰοιουιιο ιικο

πιοιΙο "που ἰιιι:ιοτοι αου πι ..αν

Ρ). | ο οι διιῖαακων αρα ελεγεν αυτοις

1) (τι. α.υ.ἰ. [απ. Αιαι.]

88. των θελοντων] και των τελωνων

1) στ.

- εν οτολαις] εντολαις ο!).

- αγοραις] πιω. ποιειοθαι Β.

89. πρωτοκαθεδριαις Ο!).

-· και πρωτοκλ. εν τ. ιῖειπ.] απο. Η>·τ.Ριπ.

(ΨἰιΙοιοιιιιιυ!ι). ¦ πρωτοκληο. ΑΕΧ.

τι. οι). ΜΙΜΗΣ

40. οἱ κατευθοντες Β. ' :οι κατεαθιοντες

τ. ΑΕ. το!. (κατααθ. Δ). ' οἱ κι.ιτιοθι

ουοιν 1). Ι. Ειπα. μια. Ειιο.ιικ.47).

-- τα;; οι. των] οιπ. Η.

- χηρων] ιιιιι.¦.και ορφανων Π. σο. α.ιι.ο.

Εβα' ί. Ηνι·.Πιοτ. ¦ Οοιπτο. τοι. του”.

- και προιρ.] οιο. και Π. Ευα.

- ούτω] οιτινες 69.

- μαυρα] μακραν ΕΔ. (που Ι.)

41. καθιιτας ΑΒΕΧ..Χ. 83. το!. Μια.. @τα

Ρει.8:ΠεΙ.ικι. Μοαηιιι. 'Νιου. ΑΜΒ.

(καθεζομενος ο Ιηαους μια γαζοφυλα·

κιου Η). εστω; Ι. 69. 8ττ.Πι:ι.ιιη;.

Αντα. ()ι·ἰυ.ἱτ.288°.290°. ΜΜΜ. ο Ιη

οους θ. ΑΧ. το!. νου; υ.ι·.Ι|ἶιβ.ἰ. ετε.

Με. Απο. πιο.. 0τιο.ιι·.οοεε. ι οιο. Β

ΕΔ. ιι.|ι. Μαιου”. (νἰιΙ.Ι) καρτα).

- απεναντι Β. 83. Η. ¦ @απεναντι ετ.

ΑΠΕ. το. θείο. Η. οι..

' - βαλλιι χαλκ... πολλοι πλουσιοι] οιπ.

1).

Ποιο. (απο.) (αυτοις] οιο. Ι. αυτους

Ι

Ι
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.Η

ε.
.:
ΧΙΙΙ. 8. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

ἔΕ να18°.°1;¦'ὶΙ'ῖ°ω('··γαζοψυλοίκιου· καὶ πολλοι πλούσιοι ἔβαλλου πολλά· ωρι17Μωω- τι "ΗΜ @Με

ὶο.οιιιοαιιι πιιιΙι.ιιι " απο και:
ξ Παικ1ι.'Πιο. 42 ` · - ι ι . .. ,
- ‹ωἶω.ἶιια. .. κ!" ελθουσα. μια χηρα Μαη εβαλεμ λεπ°Πὶ δυο, οι Μισο πιο οι” μου".

- .. .μ ` ) . . . -
ια. ἔλθουσα οι ο εστιν κοδραυτητ. “' και ·προσκαλεσαμενο9 Μιλ· Ἡ::8ἶ1'ζ?ἔ'2ἔ:οἙ:%ἶ$::_

Με ΡΙΚ)! Λακκι. νοοιε οιιοιιιιιαι νιι1ιια λαοι: (αουτ

. τ αν ο ` Α Αη χηρα αυτη η ·π·τωχη πλειου πάντωυ ° νβοι.λειι|| των ροκ· μια οπιι1ιοιιε @οι @αι

8 ι # - ~ . ' ι · ιι ι ° :
βαλλου·των ει; το γαζοΦυλάκιου· “Η ποιυτε9 γαρ εκ 25.22.22 ...Β .[28$"ΣΗΒ.:

Διακ". ΠΠ: πιἰειοι·ιιπι. Μια πιο
Α | 1 η .

του περιο·ο·ευου·τοι` αυτοικ ἔβαλου, αι'ἔτη δὲ ἐκ τιμ· (ΜΜΗΜΜΜοΜἰΜΜΒΜ_

‹ ι ο οι , τι . .~ .
ε υστερησεωι~ αυτή” παμ·τα ὅσα ειχα) έβαλε", ὅλον Τὸ" Μια πιιιιιι.ιοωπι νιοιιιαι οποιο.

βίου αὐτῆτ.

.κη..

1 Α Α ' Α

" ΠΠ. ολξ 49 ° και έκπορευομένου αὐτου ἐκ του ιερου λέγει '("'·'~) Π απο Μπάστα!"

β ο ι ο .. Λο ιοπη›Ιο. Μι. "Η Μαιο οκ αιο

, - . - . .
μ ==Βιιιι.:.%-ι; αυτοι εκ εκ των μαθητων αυτου, Διδασκαλε, ΐδε ειμαι. “οι Μαςἱεωτ, παρισι:

? . ` | ` ` ' ι 2 ` · · (μακ: ΜΜΜ οι φαι... επικ

7 . 1· [8.] ποτα7:02 λ"θο"' κει π0ταπαι οι,κοδομ?·(·· (ία. ο 177- τοπικ. ΠΜ τοιη›οπι1οοε Ιοοιιιι

50 σοι” έεητεμ (μι-τω, Βλεπ-ξω Ταυ.Γα$. Η”. μεγαλα$. 0ἱκο.. ιιιιιμι.νιιΙοε ιιο.ιοπιιιοιιωη;πο.ι

'· αειλιθωιιοπω? Ποπ τ·ο!ιοιμιοιιιτ

| ` “ φ '- δοματ; Οὐ μη .(ι.)δέ|| λί609 επι *λίθοι/3 (39 ού “η”. αιμα Ιπρἰι.ὶοπι οια "ο"

ΜΒ' Ολο ` αλ θ^ :5 ` θ ι τ .. ο ` οι .. ιΙοεπιιαιιιτ. “Μ·'·)Βιοιιωοο

β μη και'. υ υ· και κα ΜΠΟΝ”, αυτου 8.5' ΤΟ οροι· των @καιω πιοιποαι οΙἱνοτιιπι αοπ

  

'Ι6 Ι " ( " ' Α 9 | " · ` ' ἰιιιοπο @πισωἱ έλαιο» κατεναυτι, του αφου,` 8:!επι2ρωτα αιιτου και· ζ22%ΕξἘ°ΜΜ αεωω.Μ επ

_ ιδιαιι Πατρα· και Ιακωβοι· και Μπαντ” και Αυδρεαι·, ΙΟΜΜω οι ΜΑΝ” ' ΙΜ

6Μ

'#2 Η: βαλλιι] ιβαλε Η.. ιβαλλι 60,. Οτἰο. "οττι. 1. α.ο.ι·.17.92.ί. Λτπι.Πιο. (Οοι·".τα, , 2. ου μη αφ.) ρτοοπι. αμην λιγω ὑμι.ιν ότι

'των. (Μπι. πιο) καιω. |ι. Λται.Ζοιι.) υ. (α).ο.ο.εάο..|ι.(. Απο. (νἱι|. Μια.)

»- - Χω)"ν] ΗΜΜ- τον 1- 69. (και τα: 1 44. κατι;; γαρ] Μω.ούτοι Ι). 1.88. πιο.. ( 'ποιοι. αμην λιγα· σοι 69. (3.' ρτιιοπι.

ΦΔΧ. ΜΜΜ.: Οτίο. ἰν. 2882. τινα (πιω. Ειιι:.ιοιἱ.4). ( Οοιπτο. το!. Οτίο. λἱγω ὑμιν Ι. ' ποπ ΜΜΜ ΑΒΕ. το!.

τροποι Με 6 λαοι· βαλλα..τω·..χιιλ- ἰν.289-. - αφιθμ ω. Μπα. ι. οι. (ΗΒΗ. Μ.

ε. Μ" 0"(9·Ν·290°)- - ·πιριοοιυοντος] πιρισσωματοι: ΔΕΙ'. ο'. διττ.Ριτ.8ιΠο!.'. (Μοπιρ!ι.) (ΤΙΜΜ

;. ·-ό5:λἔοιέἑέΡαλον ΡΜ”. ( Οοπιτιι, (ΜΙ. ()(απ.579). ( (ΜΜΜ, Οτίο.ιν. ἑπο.ι-(ξει=ι.) (;.ο.&.] ι 'στο. εδώ €. Λ

· · π · ' - αυτοις αυτων ΔΗ. . το ο Η. Η.

ζ "- Μ·λθουσα ΜΒΜ- διπΡΜιΠου - ιβαλο3] εβαλλον ε. - ω... ΜΧΔ. ι. οι. οι. οικω. (οι.

κω:ΡΒ·ιν·88ΜΜΗ'ω· θα” “ω.8)"'- - ιβαλιν] ιβαλλιν 89 (ο ασια!). Μαι.) ' Σλιθοι 3. Α1). το!. (νἱιΙ. Ευα.

τι __ ΙΜ ) Ι Αλογα-σι 1). Μο. Μουρ". ι. οι κκ Μπι. ι. ιο. ο. μια. ΜΜΜ. κ1ιἱ.6).

Μ8- 'Ποιο- Οοαο·.288·. και προω- ιιικ·ἱι:Ι.Τ!ιοΒ. ι απ... κι: ε. Βι1..:ιο. κι. - ...η οπο. 1.. (για. ΜΜΜ". Ειπα.)

θ” θουιτα Δ. - ·κοδαττοι....ποδαπΜ ΙΡ. - καταλυθυ] -θηιπται 69. (νἱιὶ. ΜΑΝ..

- .ντι-απ] ΟΠ). 1)· α.(ι.οἄί (ι. ΑΜ. ( - οικοδομαι] Μια. του ιιρου 1). οι!. οι. Ειπε.) (ΜΜΜ. και δια τριων ἡμιρων

(καπ' κι· ν"ιπ· 91· γγ· υ”-9·ἱν· (τω. Μπα.. Μήν. 1). ι στα. τω. αλλος αναστησεται απο χειρων 1). α.

@ι - ψιλο] ΜΜΜ 69. κ. να... α. ι.(ω...(_π).(9=).ι.ι. νἰιΙ.σορτ.280. (για.

48· “πα ΑΒῦω 83· ΚΗ· (11·- 8.)"7'· 2. και ο Ιηοοιις ΒΕ. 88. ο(ιιινω.) δικ. Χἰν.58. δοΙ1.ἱἱ.19). ' Οοιπτο, το!. νιιΙε.

ε ?ει-ΜΜ- ΜΜυο- ΤΜ. [Μ. Οια Ρα. ΜΜΜ». Τα». ' (ιιαιΙ.αποκριθιις η.

Ε ΜΒΜ”. ' :λιγα €. λ. _Ι. 69. ΜΟΝΟ. .5. Χ1ῇ_ "μ Λι·ιπ_ Δω( (ι.-Μ_ Μαη" 8. και κιιθ.] οι". και Ια.

Ψ το!. κι". Ιι.ο. (Αππ..υινπ!.) για. θα!. Μόνο) ' πιω απ” ὁ [ηαους ΑΔ. 1. - Μαν] ῦροῦ “0 Η.

Εν. 291-. 60. Κ. νιι!ε. (σύ-.Ια Β)°ι·.ΗοΙ. (και - ι·ιτηρωτα ΒΕ. 88. 69. $γτ.ΠοΙ.πιις.

- αὺη] Ρο" ή ,Μινι 1)· α·6:.8·9···ί· αποκριθιις “πιο αυτοιςι.ἱ “κους Ι)).( Μοπηι!ι.)ν. ' Σεπηρωτων 9. Λ!)Χ.

3 Οτὶο.ὶν.289·. 291.. (νἱιΙ.Ι.ιιο.:αἱ.3 του.) και αττοκριθ. (οπο. 6 Μπους) οι”. το!. πως. α.(ι.(ο).( 17').ι.|ι. 5γι·τ.(Ρει..)8ι

7 Ι (ΜΜΜ. Τα νωΗ· οι”. - αυτοι] ειπα: Μπεν Απο. (οι. ¦ οπο. Ι. ( ΠοΙ.ι:α. (Μοπιρ!ι.8σων.) (ΤΙΜΜ) Απο.

ἔ_ - στλιιον] ·ιτλιιω 83. Η. | 000€”. Οτἰο. αυτοις 1). α.(ι.ε.π.9'.ἰ.|ι. (νἱιΙ. Μπιτ..) ι (ΣΕΒ.) | (υπερ. Λ ΒΡΩ” ι·ιτιρ. Δ).

ἱ'-ω·- (νω- σ(""- (570)- (ΜΜΜ. νιιΙι;. ι·οΙ. Ξ - κατ' ιδιαν] οια. ΤΜ.. ι κατ' ιδια Μ.

- (βαλω ΑΒΒΙΔ· 88· 0,49· Ν· Ιω· Ι - βλακας] βλιτι·ιτι Ι)Μιιιο. α.ο.ο.ε.Πζιβ. : - Πιτρος] ρτιιιιιπ. ο 1).

- Ιακιιιβος και Ματια] Ιωαν. και Ια

 

ι.ιας τας ιιιγαλας 69). 1 3. πωπω τι. οι. Δια...

.Σὲ $βιβλων τ. Χ. 1. Μ το!. απο. ιι. (νιιΙ.Μοιτ..) ι απατα. καιω. το!. ι

Μη. . "μασκα "τοποσ" Μάι. "ποπ" |ι. Ι κιιιβος 60. Π.

- των βαλλοντων ΑΒ.Βο(ι.ΠΙ.ΧΔ. 38. ! Μι Β[Μι_) ( 00Πα·π. ΗΜ Φ._9,_ _ _ _

. - 69. ΝΙΚΒΙΣΤ. Οτἰ9. Η. 289.. 290'. = - μγαλας] οω. Γ, “πω-ας ται; οικοδο· Ι Η· Μάι” “Η” οι·

|"Η ¦ Στου βαλοντων ΕΤ'. ΕιιΗ8.ιΠ.τ.

  :.Γ ιοι





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧΙΙΙ. 4..

ΔΜ)· 4 : Ειπαν|| ημιν πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί το σημ.ειον ποια ιμιιιιιι1ο ιιιιι Μπιτ οι

ΣΧ Δ. " Ο | __ Α , '| 5 . ` ιμιοιΙ ιιαιιιιιιι στα αιιιιιιιΙο Μωβ

1~(83).89~ οταν ιιι.ελλη ταυτα συντελεισθαι παντα ; ο δε ...Μια Ιιιι:Ιρἱστιτ ωιιιιιιιιιιιιιιη

ι:ιοιιιιιιεσττ. Ί .- ι : ὅ ι ι - ιι Βλ | Ι 6 Ετ. τοερ‹ιιιιΙοιιε Με”. οικω;

ι. ..ιιι. ταῦτα ηο·ουι` ηρξατο λεγειν αυτοι9 , | σε” μη 'Μ' ιΙΙοετοιΙΙΙε.ΥΙιΙοιο πο φαι...

πάντα αιιντελ. · ε· ( 6 ` ) ' ' ` Το] ει·ιΙιιι:οι: 6 "Μια ιιιιἰπι νοιιἱειιι

6. [γαρ] υμα9 πλαμησΠ' πολλοι γαρ ελευσονται 67" Φ ἰιι ιιιιιιιιιιο "ιοο, ιΙΙι·οιιιοε αιιιιι

7. ακούαητι

ο Χ

ονόματί μου λέγοντετ ὅτι 'Εγώ ειμ.ι· καὶ πολλουτ

πλανησουσιν. 7 ὅταν δε οὶκούετε|| πολέγ.ι.ουι` καὶ
, λ | ` Β Α ` | θ

ακοαι· πολεμων, μη θροεισθε· δει [γαρ] ·γενεσ αι,
ι , ιι ι ν Β › Ι ι .ν ι `

αλλ ουπιο το τελοι·. εγερθησεται γαρ εθνοτ επι

έθνικ καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν· Ι ἔσονται σεισμοὶ

εαο ειιιιι. οι πιιιΙΙ.08 80ιΙΙ.108Πτ.

Ι Οιιιιι ιιιιι.Ιἰοι·ἰιιιι ιιιιιιιιιι ΜΙΒ

οι οτιΙι·ιΙοιιοιι ΙιοΙΙοτιιαι. τισ ιἰπιιι

"Και οροτιοι ειιιιιι ΜτΙ; αι

ιιοιιιιιιιιι Με.. ' Εκτιιτεει αιι

ιιιιτι μια εοιιιτιι αοιιτοιιι ει

τοαιιιιιιι αιμα· τοαιιιιιιι. οι οι·ιιιιι

τοπικ: πιοιιιιι για Ισια. οι Γιιπιει.

λθ ι ι ` ν η. 2 ι ι α ι δι ΙιιἱιΙιιιιι ιΙοΙοτιιπι Μια. Μ"Μ·)

ρα ΚαΤα 'Ι'07Ι'0υ5', [Και] ΗΤΟΙ/Τα.: λιμ.0Ι. . ω 'ι- ΧΊιι(πο "Πιο". γοαπ"π ηι808:

τ ~ 9 ε ι · ·~· ' ( . ' _ ιι·ιιιΙοιιι οιιὶιτι ι·ιιιι τοιιεΙΙΙΙιι οι αι
ΙΙ 6 νων ι ταυτα. ' βλεπετε δε αμεα· εαυτουε παραδωσον $›.Μἔοπω (."ΜΗΜ.4. Μ...

0. οιιι. γαρ σ”, υμα9 (Η συνεδρια και εκ συραγωγας, ρι·ιιι:ιιιιΙωι οι και ιιιιιΙ›ιιιε 'πο.

6 Μα". η: ι.ι.ῖ

ς

δαρήσεσθε, καὶ επὶ ηγειιόνων καὶ βασιλέων σταθή
τα ι α ι τ ι Α 1() ιι κ ι

σεσθε ενεκεν εμου Η? μαρτυριον αυτο”. και Η.

μια· πιο. Ιιι ιοιιιΙπιοιιιιιιιι ΙΙΙ”.

"Ι (Μια) Πι Ιιι οιιιιιοι παταω. ρή

πιιιπι αγαπαει ρι·ιιοιΙΙαιιτι ανατι

ρ:ι:ΙΙιιιιι. “ων” Πι ι:ιιιτι ιΙιικε

πάντα τι. ἔθνη 8πρῶτον δεῖ|| κηρυχθῆναι το εύαγγελιον.
Μέι 11 8 ι α νΠ 2 || Ο Λ | `

και οταν αγωσιν ομοια παραδιδοντετ, μη προμε

ι·ιιιι τοι ιι·ιιιΙιιιιιιιιι. ιιοΙΙιε μπαι

 

Σαντοις ηρξ. λη. π. ΑΧσίι:. τεΙ. ὅτι: Ι 8. λιμοι] τιιιΙιΙ. και ταραχαι π. ΑΧ.τι:Ι.

Πω. (πικαπι ατι” ὁ 1,”. Ι_ Ο Νηπα)_ ε)Π.Ι.)Η.&ΠΩΙ. ΤΜΑ). ΑΤΜ. (ΜΙΑ. και

Ι ιιπιν αυτα; 1). α.|ι. Αγω. (για. λοιμοι και ταρ.) Ι οιιι. ΤΗΝ.. γιιΙα. α.ο.

Παπ.) απανω!. Μι:ιιηιΙι. .ιΪἰι.Ιι.

5. πλανηαη] -σει 1)ΗΓ. - αρχη Β.Βι:Α.ΒΙο.Ι)Ι.Δ. 88. Η" ιι! υἰιἰ.

8. πολλοι γαρ] στα. γαρ ΒΕ.. ι_ |'ΕιΙι_ Ι Ι Κυ. νιιΙ;:. α.ἰι#η'.Α. 8τττ.Ρει..&Ηι:Ι.

Οοιιιτιι, ΑΙ)Χ. ι·εΙ. Τα". 8γι·ι·.Ρει.δι Μαπλω- ΤΙΜ)- Α""· ΑΜΙ· Ι Σαρ

4. ιιπον .ΒΠΙΔ. 1. 83. 69. | τιιπι π. ΑΧ.

τοΙ. (νἱι:Ι. Μιιιι:.ΧΧΙν.3). Ι τις. ιηιιν 69.

- ποτε] οτι Χ.

- ιαται] εστι Ι'.

- όταν] ότι ΔΜ.

- μιλλη ΑΒΑΞ. Ι.τεΙ. Ι μιλλει :Ι)ΧΑ.

38. 89. ΒΑΠ'.

- μιλλ. ταυτα ανντ. παντα Β. (ΣΕΦ.) Ι

ταυτα μελλ. συντ. παντα Ια. (“Ιιιιοι:

ἰιιοἰρἰιιιιι. Μια” κ). Ι μιλλ. ταυτα

παντα συντ. Α. 1.88. 69. θΠ.ΚΜΓ.

και ι·ἰιΙ.). 8τττ.Ρει.8ιΙΙοΙ. ΜοαιρΙι. Ι

τμιλλ. παντα ταυτα συντ. π. Ι)Χ(.τίο)

ΒΙΐ.8.Πνα.α. “αιιιιιιιΙο Ιιιιει: οπιιιιιι Με.

Ρία" οοιιιιιιιιιιιατι" νιιΙε. τω.. "ειπα

Μαι: οιιιιιιιι ι:οπιιιιιιιιιιιοιιιιιιιι·" 6.83. Ι

μιλλ. ταυτα ιτυντ. Δ. ο. (ιιοιιιιιιΙιιπι στα

μελλ. ταυτα πιο Ιιοιἱοιιοιιι ΔΒΔ. 1. 88.

59. ΩΤΙΚΑ”. 8τττ.Ρει.8ιΒι:Ι. Μι:πη›Ιι.

οι αυντ. παντ. ΒΤ.. ΕΠΙ.)

νιιΙα. α.ο.ο.κ. Σια. (ιιΙιΙ. Μιιιι.:‹κἱν.

ι).

- Μπους] ]°ιι.ιΙιΙ. αποκριθιις 8. ΑΧΑ.

τω. @Μια Ι (και αποκριθιιςιΙ Μιτου;

Β. 69. νιιΙα. ο.(ο). .ιΕιΙι. (νὶιΙ.Μιιιι..)

και αποκρ. αυτοι;; ο Ιησ. Ι. Ο. “ οι τε

ιροιιοΙι:ιιε ιι”. ΙΙΙΙιι" α. Ι· ι·ειροιιαιιιιε αιι

ιιιιιι .Ϊεειιε" α "οι τοεροιιιΙειιι @αι

ΠΜ" κ). Ι ποπ Ιιο.Ι1οιιι αποκριθιι;· ΒΤ..

. ὁ δι ΑΒΤ.Δ. 88. τα. π Βγττ.Ρει.8ιΗι:Ι. .

Μετα”. ΤΙιεο. Ατιιι. Ι και Ι). Ι. 89. Ο. Ι

ΗεΙ. ΜοαιρΙι. ΤΙιοΙι. Αται. (ι·ΙιΙ.Μο.ιι..

ιιιιἱν. 5; Ι.ιιο.:ιιιΙ.8).

- ιιτι τιμ] ιν ται Ο. (ροιιι “τιοαιΙιιιι απο"

αιΙιΙ. “ ριιοιιαορτορΙιειιιο" ι).

- ιΙτι] οιιι. 1). 88. ιιι. ΤΙιιιΙ›. (νἰιΙ.

Μπιτ..) Ι Οοιιιτιι.. νιιΙα. α.27Ιἰ.

- μια] ιιιΙιΙ. ὁ Χριστος 69. ααα". Νικαια”.

ΤΙιιιΙι. Ατιτι. (ιιΙιΙ. Μπιτ.) Ι Οοιιιτιι,νιιΙα.

Μπι. 8)°ττ.Ι.)ιπ.διΗι:Ι. .Βια

7. ακοιιιτι Β.Βι:|ι. (αποναιτι 69.)Πακου

ση" π. ΑΕΠ.. ι·ι:Ι. μια. Μια. και”.

- θροιιαθι] θοριιβιισθαι 1.).

- θα γαρ] οιιι. γαρ Β. ΜεπιρΙι. ΤΙΜΜ

Οοιιιι·ιι. ΑΠΕ. τα. Μια.. $γττ.Βιι.8ι.

Πι:Ι. Ατιιι. Μ. (ι·ἰιΙ.Μιιιι.ιαἱτ. 8; ει

Πιο.)

- αλλ'] αλλα 1.).

Ι

Ι

Ι
ι

Ι

Ι

- εαονται 10] τριιιοτιι. και. <:.

4 8. ιπι ιθν. ΑΕΠ). τοΙ. Ι ιπ. ιθν. ΕΜ. ΙΙΙ.

ΜΙ. Κ. | αντι ιθνον Δ. Ο' απατα" Μια.

ααα. “ αιμα" α!.9=.ἰ.|ι.) ιπ' ιθνιιτι

Δ2 ιιι. να!.

ΑΧΔ.

τοΙ. ιιι. (ι·ἱιΙ. Μια. κιαν. 7). Ι οιιι. ΒΙ)Σ..

Μι:πιρΙι. ΤΙιοΙ›.

χαι ιἔ. ΑΧ. Ι. ΜΙ. (ταντα δι παντα

αρχαι ωδινων 89. 'ΙΜ. α. ΑΕΠΙ.)

- ταυτα] οιιι. Ι..

Ο. βλιπιτι δι ἰιιι. ιαντ.] στα. 1). Ι. α.[κ

Λται. (τω. Βίαια.. :οιιι. 8). Ι Οοιιιτιι. τα.

νιιΙε. ο. ι·ιιΙ. (Ιιιιοι: ιιΙιΙιιιο |ι.) Η δι] τι

(ΙΙΙ.

- κινηση] αυτους Δ.

- παραδωα. γαρ ἰηιας ΑΧΑ. (Η. πιο!

διττ.Ι.'ια.δι;Ι.Ιι:Ι. ΤΙιοΙι. Ι και παραδωα.

τι... 1. Ι ιιτα ἰιμας αυτους παραδιιια.

Ι).α!ἰ.|ι. Ι οιιι. γαρ ΙΙΙ.. για. Μι:ιιηιΙΙ.

Αι·ιιι. ΣΕΦ. (ΜΙ. οι. 1). 1. Μια.. αιμα.)

- δαρησηιτθι Χ.

- και ιπι ἡγ. και βαιτ. ιτταθ.] στα. Χ.

- ἡγιιιονων] ιιιΙιΙ. δι ΑΚΓ. (τω. Μαι.

κ. Ιω.

- αταθηιπιτθι] αχθηιτισθι Ι. 88. ου.

(ΤΙΜΜ.) ιιι. Μαη.. κ. Ι οοιιιτιι, οτα.

ΙΜ. ΙΙΙ. 98”.

- ινικιν] ·κα Β. (θανατο. ΔΙΠ.. ι·ιτΙ.)

-, ΙΟ. αυτοις· και τις παντα τα ιθνη

Με. να... (α.) Ι ΙΙΙΙ: οι ι.:ι:ιιιἱΙ·›ιιι ο. ΤΙΜ).

ΙΙΙΙε οι οιιιιιΙΙ›ιιτ εειιιΙΙιιιιι Ατιιι. (τω.

83. Βιιτ.Ρει. ΜεπιρΙι. ΤΙΜ). Ατπι. Υ - και ιαονται] οιιι. Αι·πι. "οιιι. και ΒΤ..

- ηρξατο λιγιιν αυτοις ΒΤ.. 33. Μαιο. ' ΜεαιρΙι. Ι οπιπο. Α1)Χ. το!. ιιι·.ΤΙιεΙι. Ι

Π. νιιΙε. Μη!. Βι·ι·.Ρει. ΜειιιρΙι. Ι (νΙ‹Ι. Μπιτ.) "οιιι. ιιτονται Ι). μια]

ΤΙιεΙ3. .ΣΒΙΕ Ι ηρξ. αυτ. λιγ. Α. 69. Ι - @ΗΠΑ-Ω. τα.

Μπιτ.. κ.) ΙΙΙι.›ε οι. ιιι σπιτια. μια”. ΜΙΒ

 

Τ. Ιιτιοε Μα Ο!. Ι 8. οκιιιτςει οιιιιιι ει. Ι9. Πι

ιιοιιι:ιΙΙιο οι.

192 ἶ





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

Ο`Α | Ι 4- :

ριμν:ιτε τι λαλησητε *· @οι 8 εαν δοθη νων] έν ἐκείνη

τη ωρα, τουτο λαλειτε· οὐ γάρ έστε ὑμεῖο οι. λαλοῦν-·

)λλ ` ` Α ` Ρ! 2 ` | ||

τετ, οι α το πνευμα το αγιον. και παραδωσει

οοι;ὶιπτο φπα Ιοοπιιιοἰπἱ. πιο

(μισο ιὶπιπιιι ι·οιιἰε ι”ιιοτιι. ἱιι Με.

ιιοτιι, ἱιι Ιοιιιιιιιιιιιιι ποπ οιιιιιι

οειἰο νοε Ιοοποπιοε κι! ερἰτἰιιιι

Μπομπ. Η 'Έτοιμα πιιιοιιι ιτα

'απο. πιο..

[απο Ατιιι. Βιμ.

.πιο

  

'.Ι.Τ.ο«οι..

  

 

 

*Ρ"$ΜΜΒα.9-π«·ενιΜμ·ν···νατ=~τι·οι·“ΨφΜφνΜτι·πρωι

ἔ Χ11ι. ι ο.

να. 8. (ο.) ο. #.

Επι. Ρ. Ε.

"Μπαμ ι5-α5.ι:

'Σια. ι::8ι.

οι:οι.

ο"

β

Με.

ο

μμ. ι· τ

·: ημεραιτ.

μόσεωο * 2 ἔστηκο·τα

π ι ν τ 9' 6 ` τ ι .ι

τα οπιιτω αραι ΤΟ ιματιον αυτου.

|

- ι
7 οῦαἱ

, ` . ` '

αδελφοτ αδελφον εκ θάνατον, και ττατηρ τέκνον, και

, | |
:

επαναστησονται τεκνα έτι γονεις, και θανατώσουο·ιν

θήσεται. Η' μοταν'|δέ ἴδητε,·το βδἔλυγμα τῆι` έρη

, Ε Ι ' ' οπου ου |δει, (6 |οιναγινο3ιτκων

ι:οειτα;ς)· τοτε ,οι εν :τη |Ιουδαια ιβευ·μετωιταν ειτ τα

οξ›η|· ° ο επι των διαματοο μη καταβατω εἱι` την

οικιαιι μηδε 5εισελθατω . 2τι αραί | ἐκ τῆι· οικία9

αυτου· και ο εις τον αγρον * μη επιστρεψάτω επι

δε ται:: ἐν

_ ·ναο·τρι έ)€ι;ύσαιτ και τά: θηλαζούσαιτ έν ἐκείναιι` ταῖ9

ττροσευχεσθε δὲ ?.να μη γένηται'τ χειμῶνοτ.

ιοτ ι”τπιτοπι ἱιι ιιιοτιοιιι οι ποιοι·

ιὶΠιιτπ. οι οοπιιιιτιιοπι ιιΙιι ιιι

οποια" οι ιιιοτιο πιανω οοο.

Ε οΜειι..π.μ ο . , 1.. 3, Η __ ~ _
α · Β

Ε 1.". οι:ι7. αντουτ, ο ο και εσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων δια

·'| | Φ ι τ τ . ~ . . ' .

'π Το ο"°μα μου ο δε πομπο άι των, οδον αν αποι:επι::.Μ.::ι
πιιοιιιιιιπι.ιοποπι .πωππωπ

ει.ππιοιτι πιο ποπ (ΜΒΜ. πιο Ιο

ι;ἰι ιπιοΠοοπι, (ΜΑΜ ιιιιιο ιιιιι

ιπ Ιιιιὶποπ παπι ΐιιριἰιιπι ιπ ιιιοπ

ιοιι. Η οι πιο αιμα· ιοοιιιτπ πο

ποιοοποπι ἱιι ιΙοιιιιιιιι ιιοο ἱιι

ιτοοπι ιιι ιοΠπι ιιιιἰιΙ ιΙο @πιο

οπο. '6 οι πιο ια ιιι.ιτο οτιι ποπ

τονοτιπιιιτ τοιτο “Μοτο τοπι

ιιιοπιιιιιι οποιο. '7 (Μιλ) νεο

πιιιοπι ρτποι.ιπππιἱΙ›πε οι ποιή

οπιιιιιιε ἱιι "Πι πιανω. "Παω

Οι” πιο οι ιιἰοιιιο ποπ Μπι.

___________________/

οοπίοτιιιιιιἱπἱ Ιι. πιο. οι ἱιι οποιοι ιιοπιοι.

.οιι οοπιιιππιοιι ποιο ΤιιΙ.] ΗΜ. οοο οοπ

ειππιοε οειοιο οι'.

10. τα ποιο ιθνη] οιπ. Π..

- πρωτον διι ΒΙ)(.ἰτ. νων. ιι.(ι:.ιι$9=.)

(Αν. (Ατιπ.) Γτιπιιιιτι πιιιοιπ οροτιοι.

ο.ιι$98. 'των. Ατιπ. ρτιπι. οιιιιπ οποι

αι. κ. ' :δα πρωτον ς. ΑΕΧ. το!. ι. πι

'κι. 8)·τ.ΠοΙ. Μοπιριι. οι. ΜΙ. [8)ιτ.Ρι=ι.

ΖΕι!ι.]

- ιιιαγγιλιον] πιω. ιν πασιν τοις ιθνι

σιν Ι).17ῖρ'. (Μο οι 8)·τ.Γει. οιπ. ιις

παντα τα ιθνη ποιο) τω. Μπα. Μήν.

Η.

Η. και όταν ΠΠ!... 88. των. ιι.ο.Ι.|ι.

Μοιιιριι. ι :όταν δι ς. ΑΧ. το!. 17.

Βιιττ.Ριπ.8ιΠοΙ. ΤΙΜ» Ατιιι. Λἰι!ι. Οτἰιι.

ι. 295€ (νία. Μιιιι. ιι. Ν).

- αγωιτιν ΑΒΙ)ΕΧΔ. Ι. οιι. οιι. ΟΧΜΠ.

0τίο. ι. ¦ Σιιγαγωοιν €. Β. το!.

- προμεριμνατε] μτριμνατιι 38. ΜΓ.(τἰιὶ.

Πιο. οι. Ι Ι. Ξ.) ] Οι.ιιιιτπ, Οτιο. ι. Μάι!.

πως η 69. (ΜΙ. Μπιι. οι Πιο.)

- τι λαληαητι] οπι. Οτἰη.ἱ. (-αιτε Η.)

ΜΜΜ. μηδι μιλιτατι €. ΑΧ. το. 88".

Ρ.ι..διΗι:ι. (Ατπι.) μηδι προμιλιτιιτι

οτι!). ι. (τω. μια. πιο. Η). | οιπ. ΒΙΠ..

1. 83. 69. νιι!8. ιι.ο.Π.ι.|ι.Ι. Μοιιιριι.

'Ηπα βιο.

- αλλ.] αλλα 1).

- ό ιαν ιι.1.Χ.ι. τοι. Οτις. ι. ] «3 αν

Α1).

- τουτο ΑΜΒ. το!. των. ι1.ιἰ#ί.|ι. ]

αυτο 1). ο. ' αιωνα 69. Οτἰο. ι.

- λπλιιτι] λαληιτιτι Ι. [ Οσοι”, απο.

ΙΙ.ιστι] οσοι. ὐμιις ΜΗ. νιιΙι;. οι!

(τω. Μπα.. ιι. 20). ' Οοιιιτπ. (_ιβ).ἰ.|ι.

Ι2.και παραδωιτιι ΒΒἙ.. α.ι:.|ι. ΜοτιιρΙι.

'Τ!ιοιι. | :τταραδωσιι οι '5.. ΑΧ. τοΙ.

νπΙις.Π. 5χττ.1'οι.διΠοι. Βιμ. Οτίς.ἱ.

πιο. Μπιι. ιι. 21). [Ατιπ.]

- ιπανιιστηιτονται ΑΒΕ. τοι. 0τἱ9.ἰ.]

-ιτιται Β.

Η!. ιιτισθι] ιιτθε ο.

- ούτος] ούτως Χ. | Οσοι”, Οτίο.ἰ.

Ν.της ιρημωαιως] οπι. 69. Μισο. το

μηθιν νπο Δανιηλ του προφητου €.

ΑΧ. το!. ο.Ιι. 8)·τι.Ριι.διΗοΙ. τοι.

(δια Δαν. 1). οι. Μιιιι.ιιιιιτ. 15. ' οιπ.

ΒΒἙ.. νιιΙε. απο'. Μοιιιιιιι. 'Για.

Ατιπ.

- διττηιιοτα ΒΕ. | ὶιττηπος Ι). ι στην”

1.69. ¦ “στοκ .ΕΙ:. ΧΚΑ.ΠΠ'. ' ὅπως

δι. ΑΔΕΕ(Η:Ιδαν. (οι. Μπιι.. :απο

ιι).

- όπου αν] ιὅπον υ "οπου αν δει] οπι.

Ειπα. οι πιο. ἱιι Ιοοο επιιοιο. πια.

οι!. οι Μ88.

-· νοιιτω] πιω. τι αναγιινωιταιι Ι). α.92.

Ι Οοιιιτπ. Υιος. ο1|ἶ9'.|ι. το!.

- ως τα] επι τα Η. (εις το ορη Δ.)

1.5. 6 δι ΑΙ.ΧΔ. 1. 69. το!. Βιιτ.ΗοΙ. Ατιιι.

]καιὁ 1). νων. α$|ι. Βγι.Ρει. πιο..

Η ιιιιιιιιιιι ΒΡΗ. ο. ΜοιπρΙι. 'ΗιοΙι.

στα. Η. 278'. (οι. Με". Σαιν. Η).

-- καταβατω] -βητω ΧΑ. ' Οοιιιτπ.

Οτιμ.ιι. | (καταβιιινετω Μ.)

- εις την οιιιιαν ΑΠΧΔ. Ι. τοι. νιιι8.

(ιι)!ἶ9'. ΜΜΜ. Ατιιι. .ΖΕιιι. Οπα.

ἰἱ_ (πιω. αυτου). ] οιπ. ΒΕ. ι:.Α. 8.".

00

Ί

Ριν.. Μοπιριι. '.Πιοὶι. (για. Μπα. Με”.

ιι).
Πι. ιιιιιλθατω ποιο. Ι $-θιτω τ. Β.ιΧ.

το!.

- πριμ] ροει τι ΒΤ.Κ. | :τοπιο τι Μπακ

9. ΑΙ)ΧΔ. το!. Η. (τω. Μπιτ.. ιικιν.)

16. αγιων] ·ιπιΜ. ων τε. ΑΧ. τοι. ΣΠΠΕ.

ιι.ι:.(μ').|ι. 8τττ.Ρει.8ιΠοΙ. Απο. α'Ειὶι.

Μπι. ΒΙ)Ι.Δ. Ι. Μοιιηιιι.

- ιπιιττριψατω] -ψιτω 1).. (στραφετιν

στο). ἱἱἱ. 207”.

- εις τα οπ.] οιπ. α. ι Οοπιτπ. το!. στα.

ιι. ' επι τα υπ. 1)!. Ποιο. εις τα 1).

νιιΙε. ι:#9'.Ιι. (τω. Μπ.ιι.. ιιιιιν. 18).

Η. ουαι οι] οιπ. δι Μο.

·- θηλαζοιιοαις] ινθηλαζ. Ι.. ¦ θηλαζομι

ναις 1).

Η. προσινχισθι οι] και προσινχισθαι Π.

ιι.ἰ. ] Οοπιιιι, τοι. νιιιι;. (ι·:1)').9"ηι.

τοΙ.

- μη γινηται χιιμωνος Β. Απο. ] μη

χειμωνας γινωντιιι 1). ο.Ι. Ματια ποπ

παπι νιιις. 1)'. (πω. "οπο" ο). πο

Ιιἱοιιιο Μαιο Μπι α. πο Νοτια: πιω ί.

μη χειμωνας ταυτα ·,·ινηται Ϊ..μη γινητιιι ταυτα χιιμωνος 89. ]

μια. ἡ οιι” ὑμων Ιιοει γινηται €.

ΑΧ. το!. Α. Βιιιτ.1%ι.8ι.ΠοΙ. που.

(Μια. Βιμ. ¦ Ρο". χιιμωνος Μοιπρὶι.

(οι. Μο". κιαν. 20). | (ιν χιιμωνος

Ι. ιἰο) μια. η σαββατον ΙΑ (οι.

Μπιι.)

________-~______··

11. το· "οι οι. ' Η. τιτποςι·ιπιιοιιο Λικ.

103





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧΙΙΙ. 19.

ΔΙ.Βἑοὲρ. ο.: 19 9 ἐο·ονται 9

1. 69.

ΗΟΜὅΠΓ.

ἐ'ἐ -
20. εκολ. κύριος

πυιξ .
Ι

- ὁ χριοτος και

2.3. ιδου προείρ. κΤ'0ύ$'- 28

ρ" τα.

π·"Μω.αμο9-85. θλῖψιν ] εκείνην 5ο

ΤΗΛ. απ :ο6-88.

5 ο
Η

ρνα 26 ` #

ὑμεῖς δε βλέπετε·

αστέρες * εσ·ονται ε

` Ο ' Ι 2 απο 'ο κ ,

γαρ αι ημεραι εκειναι θλιψιο, οια ου

γένονεν τοιαύτη απ, αρχης κτιο·εποι` ην|| ἔκτιο·εν ο
Ι, 4- Β ` ' |

θεος, εως του νυν, και ου μη ·)/ενηται.

` ! Ι ` Ι

ται· ημεραι·.

· ·- 25
αυτης,

Ο ΛΙ| Ι

20 και ει

ι Ι Χ τ Ι ο λ ο |

2 μη κυριοι· εκολοβωο·εν ται· ημερας, ουκ αν εσωθη

πασα σάρξ- αλλα δια ταδε εκλεκτοι)ο οδο· εξελέ

2ι·'ῖηὑμἴ" Η", ξατο ἐκολόβωσεν και τοτε εάν τα

β ε - ν δα! ν τ ε π οι 2οπ ν ο -- `

υμιν ειπη, Ιδε ουδε ο χριστο9, η ιδε εκει, μη
Ί : π || 22 ο Ι ` π χ

ρ: πιστευετε . εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι και

ψευδοπρο‹ρῆται και δα$σ·ουιτιν σημεῖα και τέρατα

προς το άποπλανᾶν, ει δυνατόν, [και] τσιπ· εκλε

ΐπροείρηκοι ὑμῖν ποιν

24"'νΑλλδι|| εν εκείνους ταῖς ημέραιι· μετα την

ηλιοι· σκοτισθήσεται, και η

| ο Ι ` , κ π

ο·εληνη ου δωσει το Φεγγου και οι

κ τοῦ ουρανου δπιπτοντες", και

αι δυνάμεις αι εν πιο ουρανοϊο σαλευθήσονται.

"(Μ·2·)Εταππι εππἱπα απο: ΠΠ

ιτἰΒιπΙαιἱοππου απλο! απο!" ποπ

ίαοτιπππι πιο ἱππἱιἰο ι:τοαιιππ·οο

ηπιαππι οοππιΠι1ἱι @πιο "ΜΜΕ παπα:

πποηαο Μαι. 2'' (ΜΒΜ Β: Με

οι·ονἰο.εεοι ιιοπαἱππιιε ‹Ιἱι:5. "οτι

(οποιοι εαΙνο οππιπππιπ απο: εκει!

ρπ·ορποπ οΙοοιοε ιιιιοι Μερα

Ι›τοππἱανἰι Μου. τι πια...) Ετ

'απο τι (μια «απο Μπαμ

Βοοο Με οι: ()πιπιειαε. αει:

πιο. πιο οποιΙἱιὶοπ·ἰιἱεπ. Μου·

Η Εκεατροπιι οπιπππι ριποααο

απο οι ροεααορτορπποιιιο, οι

αο.Επιπαι οἰαππιι οι ροτι.οππιο οι!

ΒοιὶιιοοππιΙοε.ιιἱ ροιοει Με. οιἱοπα

οΙοοιοε.. Η νου απο νΜειο:

στου ρπο.οαἰκἰ νοοἰο οππιπιπο..

2' ( Μ· 2·) δια! πππ πιο Μάιου πιο"

ιπΗπιιΙοιἱοπποπι Ποιοι ιο! οοπιιο

π πιοΙποΒιιιιτ, οι Ιαιιο ποπ πἱιιοἰι

εριοπιι!οποαπ εαυτο. Μοι οιοΠιιο

ειιοΗ οπιιπιι ιΙοοιιΙοπιιω. οι νιτ

ιιιιοε οικω επιππι ιο οιιοΙπε αποτε

Ι›ιιππιατ. "καιω Βιιαπιο τοιο

Μαι “Παω πωπω. νοαιοππιοαπ

ν Χ ε` ..ο 8 Ι ι Ι

και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομε··

 

19.αι οι εκειναι] στο. Δ. (εοται γαρ εν

ταις ἡμεραις .<κειναις Γ.)

- θλιψις οια ου γεγονεν τοιαυτη ΑΒΕ.

το!. ε_γτπ.Ρει.8ιΗι:Ι. Μεπιρα. (απο.

.801. ¦ θλιψεις οιαι ουκ εγενοντο τοιαι·

ται 1). νιπΙ8. α.δ.(ο)#(ἰ).|ι.Ι. (Λπ·αι.)ι

θλιψεις Ιπο.ουαι οι ΔΔ. Ρετ πιοι:ἱιιππιαια.

(ως. απαρχη Δ.)

- ήν οσα. | :ής €. Α(7Χ. το!.

- ην εκτ. ο θεος] οπο. Β. α.ο#ἰ.|ι. Απο.

(οι οπο. κτιαεως). | Οοπιιι·ιι, ΑΒΟ. το!.

ναι8. ο. τοΙ.

- και ου ΑΒοοΙ.. τα. ¦ ουδε 1). ¦ ουδ'

ου Ι. πιο. Ρο. (για. Μαι. πουν. 2!).

- γενηται] γενωνται 1). νιπΙα. α.!›.ο.ῇ.ἰ.

ι Οσοι”. το!. λ.

20. κυριος εκολοβιοαεν ΑΟΠΧ(Δ). το). α.ἰ.

8ντπ·.(Ροι.)8ιΠοΙ. Μαιου. (Πιερ.)

απο. ΑΜ. (ὁ θεος εκολ. 69). ¦ εκολ.

κυριος Β.ΒιΙυ.Ι.. (ο κυρ. Β.Ει:|ι.) νους.

ι.(ε))).α-ι-ι. απο. (Βοαε οά ΤΙΜ»)

| (εκολομηαεν Δ).

- ημερας Ι°.] παω. εκεινας Δ. Ι. 89.

ΒΡΟΜ. παρω· 8)πτ.Ρει. Μοαπρα. Ήπαρ.

Απο. και.. (να. Μιιιι. καιν. 22). ]

Οοππιτο. ΑΜΠ. το!. ΥΜΕ. [Μι. @τα

Πο!. Οοιππ.

- ουκ αν] ιστορια. δια τους εκλεκτους αυ

του Ι). α.ο.ῇζἰ. Απο. (νία. απο'

Οοππιπ·ο. μια.. το!. του. αν”. το!.

- αλλα δια] δα: δι Ι. οι). (πιο. Μπιτ)

21. και τοτε] οπο. και Ι. Π. δ)·π.Γει.

'Νιου. (να. Μπι. Μείν. 28).

σ-· εαν Μ. το!. ' αν ΒΕ.

21. υμιν "πρ ΛΟΒΙ.. τοι. τπτ. οι: τα!. (πω. Ϊ Ή· "Πνοή των αμυνα· "πιω" 69·

ΜΜΕ.) ' απο υμιν Β. ΤΜ!).

- ιδε 12 οι. ι Σιδου ετ. Δου. το!. (πω.

Μιιιτ.)

- ὁ χριιττος η ΛΟΒΧ. το!. αρκάς”.

8)·π·.ΒοΙ. Ποια”. Οοιπι. Απο. ΣΕΦ. ι

ο χρ. και Β. Ριτς. ΤΙΜΜ 8)·π.Ρει. ¦ ο

Χριστος πιιαιαπιπ Ι.. 69. Η. να!. Η.

(νία. Πιο. που. 28).

- ιδε 2ο ΒΠΙΔ ¦ :ιδου 9. ΔΣΔ. το!. ]

οπο. Ο. (πιο. Μου..)

-- μη] οπο. Κ.. (αυτΏ).

- πιστευετε ΔΟΙ)ΒΔ. 69. Ειπαν. (ικα.

!).9..(|ι). ¦ $πιστευσητι €. Β.πΧ. το!.

(ΥΜΕ. ο). οι. Νο".

22. γαρ] δε ο.

-- ψευδυχριοτοι και] στα. Β. Μι.

- δωσουαιν] ποιηαουαιν 1). 82. ιι. ]

Οοππιπ·ιι. το!. νους. δ.ο!.|ι.

-- και τους εκλ. ΛοΙ.ΧΔ. τα. Σα".

8_γττ.Ρει.&Ποι. (Μεπιπρ¦ι.) 'Ποιο. Οοι!π.

Απο. που.. (για Μαιι.κκἱν.24). Οπ·ἰο.

Πἰ.785°. απο” οι! Μαιι. ερεοιοι. απο

(τω.ἱἱἰ. Πω.) 'οΒἰι αποπλανααθαι. οι

Μο που αποπτλανησει. | οπο. και Β!)

στ.

28. προειρηκα] `πρππο.οππι. ιδου €. Λο!).

το!. νους. |ι.(ο).ύ:|ι. 8νττ.Ρει.&ΠοΙ.

(απο. Απο. ευρα 200. απο. Μιιιι.)

'απο. ΒΕ. α. Μεππηππι. Βια.

- παντα 13.002. Η". ι απαντα ΑΚΜΠ.

24.αλλα Β.Βιἰ_υ.ΟΙ.)Δ. Ι Ζαλλ. ε. ΔΕ.

το!.

- εν εκ] σαι. εν Χ.

25. εσονται εκ του ουρανου ΛΕΩ!). α.(ε. ›

ΠΜ) (8)ππ·.Ρει.) (Μοππη›πι.) (Ήπαρ.)

ΣΕΦ. | ικ του ουρανου ειπονται Ι). 62.

87τ.Ηι:ι.α18. ΑΜ. | :του ουρανου

εσονται πε. ΣΧ. το!. νπιΙπ;. (απ-Μ.

8]·π.ΗοΙ.ικι. (Μια. ¦ οπο. π.. "μαπα οι

1). ι:# Ι Οοππιπα. το!.

- πι·ιττοντες Β.8ιΙ).00π.. α.ο. ' Σεκ

·πτιπτοντες 9. ΛΒ.Βο|π.Χ.). τα. νιππε.

(Πο οιιοΙο ι:ιιαοππι ε. ι:οιΙοπιι ασ οαοΙο

ν')- .

- οι εν τοις ουρανοις ΑΜΒ. το!. να¦ς.

Με. 8κπ.Ηι:ι. (απο. Ήποο. Ατππι.Ζοιπ. ]

των ουρανων ΠΚ. α.ι:$9'.ἰ. (ΜΜΜ.)

Μοπππρππ. Λπαι.Μ88. που.. (για. Μιιιι.

Χκἱν.29; Ειπα. Χα. 26).

26. εν νεφιλαις .απο πο!. ) οπο. Χ. 9'. ' επι

των νεφελων Ι). εν νεφελη Ι. 59. κ.

(πιω. Ευα. Μό. 27 ).

··- πολλης και δοξης 1301)Ι.Χ. Ι. το!.

ναΙς. “Η”. 8)·ι·.Ρει. Μοπππρ!ι. (απο.

(σαι. την.. '.ΓΙιοο.) ' και δοΕης πολλης

ΑΔ. οι). Μ. 8)·ι·.ΠοΙ. Απο. απο. (για

Μακ. οι Ειπα.)

27.αποστελιι] αποιπτιλλιι ΣΔΠ. Οοιπι.

π Οσοι". το!. (-ελει ΣΥ).

-αγγελους] μου. αυτου 9. ΔΟΣ. το!.

πως. ο. 8υττ.Ρει.8ιΠο!. Μοππιρπι.)ν.

6ιδοΙιν. 'Πιερ. (.Έοι!π. Απππι. και.

στη. Μι. ὶἱἰ. 8702. μια. Ποια καιν.

  

10. ιτπωωιωπα Απο. ' 22. Μή μια” Ο!. '

25. οι απου. αουτ. οι.
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ΧΙ11. οι. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

 

των. α. (ι.) έτη

Μ. Ρ. Β. 27

· 'απο. των.

Ίο
. "- π '7 Η

28. γινιοακιται 7778' 6605' ακρου

Ί σου..

80. πάντα ταῦτα

81. γῆ παριλεύ

·νον εν νεφέλαιο μετα δυνάμει” πολληε` και δόξηι·.

και τότε αποστελεϊ τῶι· άγγελο” + και επισυνάξει
` ο- ι

του: εκλεκτοι)ο * ἐκ των τεσσάρων ανέμων, απ' ἄκρου

Απο δε τῆι` συκῆι`
| 6 3 Αμαθετε την παραβολήν· ὅταν εη|δη ὁ κλάδοι· αυτι”||

0 Χ | ` ο ι·- ` | | Η

απαλα γενηται, και εκφυη τα Φυλλα, γινωο·κετε οτι

` ι@για το θεΙροτ εστίν·

28,

οὐρανοῦ.

αν ` ' ” στ ὁ"

οντα”` και υμειο οταν °ιδητε

ταῦτα|| γινόμενα, γινώιτκετε ὅτι έγγύι· ἐστιν Ή επι

Ι ι ` τ ε ι- ιν , ` τ ε

θυραιτ. αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η

γενεοι αυτη μέχριι` οῦ ξταῦτα πάντα|| γένηται.

ουρανικ και~ γῆ παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ού+

Πι πιιΒἰΒαε σπιτι νἰτιιιτι: πιώ”.

οι αΙοι·ἰα. 2" Ει :απο ιιιἱιτοι οτι

εοΙοε εποε οι ι:οηατοΒο.Μι Μοσ

πο8 ειιοε α ιμι:ιιτ.ιιοτ νοηιἰι. .1

ειιαιπιο "απο ιιεηιιο ω :Μπι

πιιιπι οιιοΗ. 28Α Βου ιιιιιοπι

ιὶἰιιι:ἱιε ρω·ιιοοΙαπι. Οιιπι ἱιιπι

Νικαια ειπε απο: Μετα οι παω.

Πιοτἰπι ΦΠΑ. ι:οαποει:ἱιἰε αυἱ:ι

Πι ρι·οκἰπιο ιιἱι 888.88: 29 εἰι: οι

τι” οσοι νἰι:Ιει·ἰιἱε Μια: Μή.

“Και ηπα! υπ μπαινω εἱι Πι

οειἱἰε. 30Αιτιοπ ιΙΙι:ο νουἰε απο·

ιιἱιιπι που τ.ταπεΗ›ἱι βασικα;»

Ποια: ιὶοποι: οπιπἱα ἰειο Μακ.

:"Οποιοπι οι απο. ιτιιιιεὶοιιτπ.,

και” Μισο ακα ποπ πεπει

Βαυα

31ὁ

"Η" 2παρελεύιτο τ #

μ αι ο

'Μ."-.2::26. ρέβ 82 Ι Τῆ3' ημέραι· εκείνηο : α || 7739 εδρα”- 3α(Μια)1)οιὶίου.ιιιοπι Μονο!

82.ουδιιιγγελος οὐδεῖι~ οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι "ἐν οὐρανῷ, ούδε ὁ

'33 Βλέπετε, άγρυπνεῖτε [και
ο Ι ο ` ε |

[Ψ υιοι·, ει μη ο πατηρ.

· Ι : ο' ` | .5 | ο

_ προσευχειτθε]· ουκ οιδατε γαρ ποτε ο καιρο: εστιν.5ο

ρω οι

β ένα ανθρωπο; απόδημοι· σημα την οικίαν αὐτοῦ,

Μπι. Μαιο εοἱι. "ειμαι ο.οςεΙἱ

Μ ι:ιιεΙο "ειμαι ΜΜΜ. πἱεἱ μποτ.

:Η “Ανω νΜειο. νἰεἰΙο.ιο οι οια

ν:: οοεοἱιἱε οπἱαι ηιιο.οι:Ιο τοπι

ριι: ευ.. Ή(Μ·'·)$ἰοιιι Ποιοι:

ηιιἱ μπακ: ρτοΐοοιιιε τι:Ηιμιὶι

 

31). ' οπι. ΒΒΕ. α.απί.Α. Μαη”.

ΜΒ.

' 27.ιπισυναξιι] -ξουαιν Ι.]:`Μ. ά. ΛΗ”.

Μ88. πια.. (νἰιΙ. Μπα.)

- ιιιλικτους] Τσάι!. αυτου 2'. ΑΝΩ.

το!. νιιΙα. αρ”. Βγττ.Ρει.8ιΠοΙ. ΜΜΜ.

Ποιο. οω.. Ακτη. Ζωη. (νἰιὶ.ΜΜΕ.)

μια. ΠΙ.. Ι. α.ε(ε ιρο.τ..)!ἰ.Ιι. οτι!).

ΙΜ. ἰἰἱ. 8702.

-- αφου ιη αι:ρων οι". α. απτο. (νἰιἱ.

Μου.) “τι ειπηπιιιαι" ..ι | Οοπιι·τι, τω.

νωε. ι:Μ|ι. (επ' ακρου ν.)

- γης] ῇτο.οπι. της Ι. 69. Π.

- ακρου ΦΑ] αιερων Ι. Βάι. θα'. ΜΜΕ.)

- ουρανου] -νων Ι. (Μ. Μπιτ.) ' μπει”.

του 69. Η.

28.ηδη ο κλαδος αυτης ΑΒΟΠΙΔ. 69.

νιι!ι:. α.ι:.8.9'.|ι.Ι. (ΑΜ.) Ι :αυτης

ηδη ὁ ιιλαιΐος ε... Χ(Δ). το!. (οπι. ο Δ).

[ ηδη αυτης ο κλ. Μ. ' αυτ. ο κλ. ηδη 8."

στο. ηδη Ο”. Βγτ.Ρει. των. Ποιο. ΖΕιΙι.

- ικουη] ικουῆ Ι. Ε,οιιΠΚΜι·ν. νιιΙ8.

ι:=βιβ.Ι. Βγτ.Γει. των. ' ιιιφύη 89.

ΠΓ. α.ἰι. 5γι·.ΗοΙ. Μειωσα. οω.. Βάι.

|ικονιι Ε.. "Ρο" τα φυλλα 1. Η.

Απο.

- ονλλα] πιω. ιν αυτη Ι). Απο.

- γινωαιιιτι] -ιται ΑΒ'ΠΙ.ΤΠ.Δ. ετοιμοι

ι:ἰιατ Α·Μι. οοεαοεοιππ Μεπιριι.ΜΒ. | '

-ιτι Β.ΠΙ.ΟΧ. το!. ι:οεποεοἱιἰε νιι|8. '

α.ι·.8.ί.|ι. Βγττ.1'ει.8ιΠο!. Μεωριι.)ν.8ι ὶ

Βάι". 'Ηιο!›. οω.. ΑΜ. ο.. οι Σ Μ '

Μ88. ειιορίεεὶπιε ρω·πιιιωηιιιι·). ;

- ότι] Μι!. ηδη Π μια. [πιο. κκἱ. 30). 1

28. το θιρος] μπι εστιν Ι'. | το τιλος Κ.

29.ιθητι ταυτα ΔΙΚΗ... Ι. 09. Π. να..

τι. εγττ.Ρει.8ιΠο!. Μοτο”. '.ΓΙιοΙ›.

Οοι.Ιι. Ι :Παντα ιὅητι ετ. ΚΔ. το!. α.

Ι ειδη" παντα ταυτα 1). (ι·.ΙΤ).ἰ. ΑΜΙ.

(ΖΕι.Ι1.) τω. Μου.. Χκἱν. 88. Μια. Χκἰ.

(Η.

- γινωοκιτι] γιινωακιται ΑΒΒ(Ι.)Δ.

80. αμην] Μι!. δι 13.

- μιχρις] ὶως 1). Ι. Ο!). (τω. Μαη..

κήποι. Ι.ιιο.κκι.82). ' Φωτο, ΑΒΟ.

το!.

- οὐ ΔΟΣ). τα. ' ότου 1.!. ' αν .Ι. 69.

(Νά. Μπιτ. οι Πιο.)

-- ταυτα παντα 1301.Δ. Η. ιἰ. ΒΧ".

Ρει.8.:ΠοΙ. Μοπη›Ιι. Τ!ιοΙ›. ' :παντα

ταυτα €. Λ.Ι)0τ.Χ. Ι. το!. Πτι. _ῇ.

λ... Αται. μια. οι Μινι.) | οπι. τιιυτα

α.ο.η'.ἰ.|ι. 0.1.1...)

81. παριλιυαονται Η 1113. Ι. 69. ΚυΓ.

ΥΜΕ. σέβη'. ΑΜ. (νἱι!.Σ.ιιο.:αἰ.38).

' ·αιται ΑΟ(ιιι νἰιΙ.)Ι.ΧΔΕΡΟΠΜ8ν.

α.|ι. (τω. Μου.. Η”. (Η).

- ου] μια. μη €. ΜΗΝ... το'. (γω.

Με". οι Μια.) ¦ οπι. Β.ΒΙι·.Π..

- παριλιυσονται :Ρ ΒΕ. | $παριλθωαι

;. Α(=ΠΙί .τα (Ε. ευρω πιο.) ΜΙ. (νία.

Μπιτ..)

82. ικιινης η ΛΒοι.ΧΔ1ιοΠκανοντ.

Μη. αν. Ματιά. ' Σιων" και σ.

1). Ι. 69. 1:88.. ...για $)·τ.Ρει.

Μοπτριι. ΤΙιοΙ›. Απο. ΑΜΙ. Η". Ι58.

μια. Μπα. :εκἱν. 36).

- της οφ. ΒΟΠΪ.Δ. ΕΚΑΠ!. [ ΟΠ1.της '

ΑΧ. 69. Ετοιιεντ. Λται.ΖοΒ. "Ευ

ι·ώἰιω ίιι ΤἱιιιΙο" (Ναι.) Μ. Μπιτ.

:32. οι αγγελοι Αθ!). το!. νν. (νἱ‹Ι.Μο.ι.8.)

| ιιγγιλος Β. |”πιὶι.'. οι €. ΑΟΚ. το!.

Βγτ.ΠοΙ. 'Νιου. | οπι. ΒΒΙ.Κ.Π. νι.ι!ις.

α.α/21Εη'.Α. 5γι·.Ρει. Μπι”. Αται..ιΕιιι.

- ιν ουρανῳ ΑΒ.ιοΙ.:ίΔ. το!. (ιν τῳ

ουρ. Η.) νιι!ε. ι:$ω).Ε. Βγτ.Πι:Ι.

Μοαιρ!ι. Απο. | των ουρανου Η. α.9'.

8γτ.Ριπ. /Βι.Β. (νἰιὶ.Μαιι.)

- υυιῖι ό Μος] οι". Χ. Γτιιη. (νἰιΙ.Μιιιι.)

¦ Οοιπτα. Μ88. οι νν. πώ. απο. πω.

τα". οπωω. Ιτιπ. 158.

- .3 πατηρ] Νασαι. μονος Δ. ' Μιά. ια.

Το!. α.(ι:).|ι. που. Αται.Μ88. .και

[τα. 1.58. (πω. Μπιτ.) | Οοπιτα, να...

[Μ Μοαιρ!ι. το!.

83.βλεπιτι] πιω. ουν 1). απο”. | ...14.

οι και. 69. ' οπι. νιι!ι;. α.|.!ι. το!.

- ιιγρυπνιιτι και προοιυχισθι ΔΟΕ.

το!. πηγη: 8γττ.Ριπ.διΗι:Ι. ΜΜΜ.

'Νιου. Απο. ΑΜΠ. (Πα. Μακ.. :ι:ινἰ.

οι). ' στη. και προαιυχιαθι Β!). Το!.

α.ι:. (“ι·ἰιςἰΙοιο οι ροτνἰεἱΙαιο" κ).

·- ο καιροη] οπι. ο Δ.

- ιατιν] στη. Ι)(ΐτ. α.ι:. | σουτ", το!.

τη. ιί.|.1|.(|ι).

84.ιἱις] ὡαπιρ γαρ Ι. 69. (για. ΜΜΕ.

¦ κ:εν.14).

! - αποδημος] αποδημιον ΒΧ. Ι. (νἱ‹Ι.

¦ Μπα. καν. Η). | Οοιιιτο, ΑΜΙ.. το!.

' -- οιιι. αυτου....δουλ. αυτου] οικ. ἱαυτοη

....ιΐουλ. ὶαυτου Β. ' (ΒΗΜΑ. ΜΗΝ..

το!.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧΙΙΙ. 35.

.ὰ|| ο

3788ι|

Δοοπ

παο.

1.89.

ΒΡΟΠΗΠΓ._ ..

Έ” κ ο Ι .Η

κυριοι· το” οικιαι` ερχεται,
Α τ | Α 1.

η αλεκτοροφωυιαι` η πρωι·

"το εί;ρρ.πυματ καθεύδουταο.

λέγω. Γρηγορεῖτε.

_ 1]·'

απ. ρα
Ο:

ΙΙΙ-ιι. πιο· τ αυτου ἐν δόλω κρατήο·αυτετ οιποκτείνωσιν·

|/

του * το , Μὴ ἐν τῇ ἔορτῇ, μή ποτε

θόρυβοτ|| τοῦ λαοῦ.

ΜΔ' ρνη

η]Μοιι.ο6:6-ι8. α

Να. ια:ι-Β.

Σο. 7:86,οιο. .ν ο

8. [και] αυυτρ.

) Α *

αυτου

` ` Α | ο τα ` ο Ι 4. . τ -

και δουι· τοα· δουλοιο αυτου τηυ εξουσιαυ, εκασττρ

το ἔργουῇοιὐτοῦ, και τω ἔυρωρ‹ρ ἐι:ετείλατο ῖυα|·γρη.

” γρηγορειτε ούν· ουκ οιδατε γαρ ποτε

η οψἔ τ) δμεο·ουύκτιου||

.'36
μὴ έλθωυ ἐξαίΦυη9

δὲ ὑμῖυ λέγω, πᾶσιυ

Ηυ δέ τὸ πάσχα και τα ιἔι|ζυμα μετα δύο ἡμέ
` Ο τ Π Α ` ο α- Η

]"ΜΜΜ6”_5_π ρω, και εζητουυ οι αρχιερειο και οι γραμματε£9 πωτ

51. ΜΙω ὅυτοτ αὐτοῦ ἐυ Βηθαυία ἐυ τῇ οικία

Σίμωυοτ τοῦ λεπροῦ, κατακειμέυου αὐτοῦ ·ι]λθευ γυυὴ

εχουο·α αλάβαστρου μύρου υάρδου πιστικῆτ πολυτε

λοῦι·, και συντρίψασα :τἡυ'| αλάβαστρου κατέχεευ

τῆο κε‹ραλῆο. 4' ·ι]ο·αυ δέτιυετ ἀγαυακτοῦυτετ

οοπιιιπι ειιιιτο οι ι1οιΙἱι απο.

:απο ροιοοιαιοαι οιιιιιε‹μιο οροτιε.

οι. ἱοιιἱιοτἰ ρτοοοὶριο.ι οι νιοιΙοι.

ὁ =-ΗΜ.=-›νιοιωω απο: ποικι

τἰε οιιἰαι οιιαοιΙο ι1οιοἱοοε οο

πιιιο τοπικα.. απο οτι οποιο.

"απο πιο Και” οο.οιο ατι πιατα.

Μπιο απο νοτια”. τοροιιι.ο. ιιι

ποιοι νοο οοτιοὶοοιοο. 3" @οοο

:αποτο απο. Φου, σωτήριο; οι.

οο, νιΕΠιιω.

' “πιο Ετ” Μισο 'οποιοι.

οι αιγαιο οσοι Μ‹Ιιιιιπι. (""·°·›οι.

‹μιιιοτο6ο.πι. ιιιιιοοιι ιιοαοτοΙοιοιι

οι οοτἱΒοο ηιιοπιοιΙο οιιιιι «Μο

“αποκτα οι οα:Μοτοοι. ' Πισο

Μπι οιιἱιιι. Ποπ ἰο Μο Γοαιο. πο

απτο οποιοι” Νοτια @μια

2 ἔλε

'

εστω

:' 0866) Η: οιιπι οτα:: ΒοιΙιο

τιἰτιο ιο ιὶοπιο 5ἱπιοπὶο Πορτοοἱ

οι τοοοιοικτοι.. "και πιοΙιοτ οο

Και” αιοοο.οιτιιπι ιιτητοοιι ποιοι

εριοοιι ρτοιιοοἰ. οι Ετοι:ιο Μο

Βιιειτο ατα-Μι: οιιροτ οποια οικω.

^ Ποιοι ο.ιιιοπι αιιἰι|ιιιο “πουμε

ίοτοπιοε ἱιιιτο "πιο" ἱροο: οι

 

84.ὶκαατῳ] ]·ρτοοπι. και 9. ΑΟ'ΧΔστ.

το!. ί. 87ττ.Ρει.8ιΠοΙ. ΤΜ!» Απο. ' στο.

ΒΟ.ΠΕ. πιο. α.ο.ε./#ο·'.α.Ι. Μοαιρο.

Ξ8]1. (ἱκαιττου Γ).

- θυρουρῳ 1).'.

- τροπον] το ΕΜ Ι απο” Γ

85.ηοψε Β(.Π.Δ. Βγτ.ΗοΙ.πια. Μοαιρο.

Ποιο. απο. | .οτπ. η ε. ΑΠΣ τω.

Η”. εγττ.Ρει.8ιΠοΙ.ικτ. Απο. Οτἰο.

ἱἰἱ. 839'. Οι·ἰο. ΙΜ. ἰἰἱ. 8]"7-.

- μεαονυκτιου Β(Π.Δ.] :-τιου €.ΑΒΧ.

το!. ' -τιῳ Οτἰο. ἱϋ. (με‹ταν. οτα.)

- αλαττοροφωνιας ΔΒ.τοΙ.. το!. Οτἰο.

ἰἱἱ. ] -υιου 1). Ι -νια Δ.

86.ιλθιιτυ] ι.Ξελθωυ ΠΓ. ' Όσοι”. Α.Βο

οι. τα Οτἰο.ϋἱ.889'.

-- 6μας] ἡμας Η..

7. ο δι Βο1.ΣΔΚ. ν11ια. 6.|.Α.Ι. εκτ.Ι'οι.

(Μοαιρο.) 'ΠιοΙ›. Απο. και απτ.οπι

_#ἱἰ. (ΣΕΦ.) ' Σα δε ς. Α. το!. 8)·τ.ΗοΙ

' εγω οι 1). α.

- υμιν οσοι: λογω 1). Ι. Π. α. Ξ"1.¦

Οοοιτο, ΑΒΟΙ... το!. του.. οί!. το!.

(Μή ΦΠ ο).

- πασιν λογω] στο. ΒΕ. ο#ἰ. ' Οοοιτα.

το!. το”. ο! (οπιοΠ›οο νοοἱε (Πω κ).

Ι. και τα αζυμα] στη. 1). “Η”. ΕΛΛΗ.)

] Οοιιιτο., το!. τα. :Μαΐ-(αρ. Ξερω.)

οι). τν.

- οἱ γραμ.] στο. οι Δ.

- πως] όπως Χ”.

σου” τω. (νιι|8.) ο.ά.|ζω').(α).(!).

μυ λογο.» ΗΤ! ¦ οτα. ευ Δ. 1. 69.

νιιΙα. #1. (τω. Μοιτ.:ανἱ.4).

Ι. κρατηααντες] ...οι και Β.'Δ.

2. ολιγον γαρ ΒΦ.ΠΙ.. Απ. α.ο$$ἰ.κ.Ι.

Βγτ.ΠοΙ.πιε. Μοαιρο. ' τελη. οι ς.

Βγτ.ΠοΙ.ικτ..Α(.ἶ'Κ. το!. να|Β.6'Ι.

ΤΙΜ). Απο. πιο. (νἰι.Ι.Μοιτ.. :ι.πνὶ.5).

' ολιγον "αποτο 8)·τ.Γει.

- μη εν το ὶορτο μη ποτε ΛΒο. το.

νιιΙα. _/:ί. τν. ' μη ποτε εν τη Μοτο

1). (α)._ύπο.|ι].

- εστω θορυβο; ΜΠΟΝ.. Οι). 5]·τ.

Πι. Ήπαρ. οι να!. (6ο: ιοπιο!ιοο ο). ι

$θορυβος ιαται επ. ΑΧ. το!. α.τἰ.|:ἰ.

Βγτ.Πο!. Μοτο”. Ι θορυβο; γιυηται

Μ. ΣΠΠΕ. (ο). Απο. (νἰιΙ.Μο.ιι..) ' θο

ρυβου οντος Δ. ' τ.ιιπιο!ιοο οτὶτοιιιτ π.

απο. ορετοιιιτ ι. μια]

3. αυτου] του Μιτου Ι). ::.|Σ!ἶρ'.ἰ. Μοπιρ¦ι.

Με. 'Νιου. (τω.Ματι. “τι 6). | Οοο

ττο.. το!. του!. α.|ι.

-· ηλθεν] προαηλθιυαυτῳ 69. (τἱιΙ.ΜΜΕ.

κανι”.

- ναρδου πιατικης πολυτελους] οτπ. 1)

Οι'. Η πολυτελους] πολυτιμου Α. Ι. 69.

ΘΜοιρ. (για. .Ποιο :ιιι. 8). ' Οοοιτα,

Ι το!. .

1 - και αυντριψ.] στο. και ΒΕ. Μοτο”. Ι

· Οοτπτα. ΔΟΠ. το!. τν. [ΤΙΜΜ]

- ουντριψαοα] θραυαααα Μο. | Οοο· ]

- ευ δολῳ] στο. Β(.ῖτ. νιι!ι;.Μ$. α.ἰ. | ' "τι, το!.

8. 'την αλαβ. ΠΟΕ.Δ. ι του αλαβ. ΑΜΙ

παιικουντ. ] :το αλαβ. .3. Η. 69.

θ.ιΜ.ιι (Χ ,ισα Μποστ του "Να αλαβ.

υ).

- αυτου] οσοι κιψαλης 1). νοια. α.ι:ώ

οι. Απο. (ι·ιι1.Μιιιι.αοινἰ.7). ' Οοο

ττο. το!. ι.

- της κεφ.] τρωω. κατα τα. ΑΧ. το!.

8γττ.Ρει.8ιΠοΙ. Αται. | ρτοοιο. οτι Ι).

πως. α.ο.ῇπἰ.Ι. Μοπιμ|ι. ΉιοΒ. (τω.

Μοτο) ' ποπ ΜΜΜ ΒΟΙ..Δ. 1. (“ο

οορὶιο" ι).

4. ,μπιν οι τινες αγανακτουυτες προς

ἱαυτους ΔΙΚΗ... το!. νιιΙα. “ΜΧ”.

8)·ττ.( Ρει.)8ιΠοΙ. Μοτο”. (Νιου.) ΣΕΦ.

“ισα τινες ΜΗ. των μαθητων 69. 8".

Ροκ. οι αγανακτωντες 69). ¦ οι δε μα·

θηται αυτου διιπουουυτο βίο.) 1). α.

1”. (Απο. οιπ. αυτου).

- και λιγοντες ΔΘΚΑ. το!. ναι;; (ο.

ο)φω).|ι. 8]ιτ.ΠοΙ. (Μωρι..κτ.α

Βάια.) :απο προς Ματ. 1. 'Ποιο. Μι!.

Μοιι. :οινἰ.8). ' και ολιγον Ι). 8]·τ.Ροι.

Απο. πιο.. ' οτα. και. ε. Μαιου”.

Με.

- τις τι] τίς Η.

- του μυρου] οτα. Ι. α.ι·:. (τω. Μα".

Χανι.8). ] Οοιιιτο. το!. νωΒ.το:ι.ι.ι.

 

34. ρτοοοομιιιι Η. Ε :κι οι απο ΑΜ.

2. ι.Ποο6οιπ οιιιοιιι Η. ' οι [ωραιο. οι.
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1] τα. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

εξ

- 9γκτ.Ρ.Ε.

.. Ε 4:ο1111111. '1911111.

εοουι1αι·υι.ιι:α.

δω.

1 ο. [πάντοτε] ευ

.ι 9111.. α. ο.ιε1....
προς εαυτουι` [και λέγοντεο]. Ιου τί ἡ απώλεια αυτη

τοῦ μύρου γεγονεν; 5ήδύνατο γαρ τοῦτο .το μύ

ρον||, πραθῆναι επάνω ξδηνοιρίων τριακοσίων". και

δοθῆναι τοῖς πτωχοῖε· και ἐνεβριμοῖντο αὐτῇ. 66

δε Ίησοῦτ εἶπεν. ,|Αιρετε αυτήν· τί αὐτῇ κόπουι`

παρέχετε; καλου ἔργον εἱργιἱσατο ων ἐμοἰ||. 7 πάν
` ' Α

τοτε γαρ τουτ πτωχους ἔχετε μεθ. εαυτων, και.

ρ η”. ὅταν θέλητε δύνασθε *αυτοα-|| ει] ποιῆσαι, ἐμὲ δε
'Δ -- |

υγ) οὐ παντοτε ἔχετε. 8ο *ἔσχεν| [αυτη] ἐποίησεν,
ν 0 ι λ

ε

.ι μου το ούρα

| να

προελαβεν μυρίσαι * το σωμα μου εις τον ἐν·

ταιριασ |ν 9 , ` . ` '| λ| ' .` " ]μο .` αμην ε εγω υμινξ οπου αν
σκ _' ο Ο'

κηρυγθρ το ευαγγελιον+ εις ολον τον κοσμου,

` τ ε αν Ι

και ο εποιησεν αυτη λαληθήσεται άι· μνημοσυνον

αὐτῆς.
. ή ι·- ο ..~ . "23 02 10 ΙΚαι. ' Ίούδοιο * Ίσκαριώτητ, . ο'| ειδ` των

.1 . _ · ν ο κ ο .κ ο

·- Η5:=·:3;!3$· δωδεκα, απηλθεν προτ τουι` αρχιερειε, ΐνα ξαυτον

. |

παραδοΐ|| αὐτοῖτ. 11 οι δε οικούσαντεο εχαρησαν και
9 Α Η Α

επηγγείλαντο αυτοι οιργύριον δουναι· και ιἔζήτει πιοτ

απαιτει. Πι 1111111 ροι·ι1ἱιἰο ἰειο.

1111ο:ε11ιἰ Μπα εε" 5Γοι.ο1·ο.ι

ε111111 11118ε11ιιι111 που "του

111115 11ι1ο.111 ιτε1:ε11ιἰο 11ο11οτ11ε ει.

απο ρεαροτιοαε. Ετ. ττε111εοο11ι

111 απο. 6 Μαιο 1111ιε111 1.1ἰκ1ι.

Βἱτ1ἰιε απο: 1111111 ΠΠ 111οΙεει.1

εειἰε? Βο11ι1111 ορ11ε ορετιιια

ε51.111 11111. 7 Βε111ρετ ε11ἱ111 ρου

ροτεε 11119112” νοοιιιοι1111. οι απο

νο111ετ11.1ε ρο1:εειἰ.ε 11118 Μπετο

οοτε. 11111 ο11ιε111 που εεπ1ρετ

1111119818. .0”ι^·)Ω1.1ο11 Μαιου

Μια: Μαι.. ρ1·11ενει11ι 1111ρετε

απο” 111ε11111 111 εεραΙιατα111.

° .11111111 1.111:ο νοοἱι1. 11ο11:1111111ι1ε

ρταοι1ιοι1ει1111 Μετα ενο.11ιςεΙἰι1111

Μαι! 111 1111ἰνετεο 1111111110. οι

‹ιι1οι1 (σου. Μια: 11ο.ττο.ο1:11τ 111

111οιι1οτιο111 ουτε.

")(Μ·"·) Ε: Μάτια 5ο:ιτἱοιἰε,

που: 11ο ι1υο11ε1:1111. 1111111 11ο

ει1111111οε ειιοετι1οι.οε οι ρτο11οτει

οι1111 “Με " @111 ιιαι!ιο11ιοε Βα

1~151 ειπα, οι οτο1111τοτυ11ι οι

ρ1:1:1111111111 οι: 11ιιιυτοε: οι 1111111:

 

.. ι

.· ιο. γεγονεν] 11111. 1). α#ἰ. (τω. ΜΜΕ.)

.. “Σουι”. το!. του. ι:ώΙι.

3- ο. αδυνατο] ιδου. ΕΚ.

τ Β γαρ] στα. 1). |ι. Απο. .ΣΕι11. (Οο11ετο..

· τεΙ.)

- τουτο το μυρον ΑΒο(Β)ΕΔ. 1. (69).

Η. νι1!ς;. α.(_/).ρ'.ἰ. Β_ντ.Η1:Ι. 011111.

του.. Αττ11. Αυτα. (πραθηναι το μυ

ρον τουτο Ι). 89. 1.1). | .0111. το μυρον

ε. ΣΒ. το!. ε.κ. 8ττ.Ροι.. Μο1τ1ρ11.

. ; . (νία. Μαιο 1ιαν1.9).

:ο Η δηναριων 111181: τριακοοιων ο(Π)Ε.

απο. (οι. Τ. 11. οι. οσο. ο). 1 *μου

'με 9. Α.Β.1. το!. ν1118. _|ἶρ¦'. εγττ.Γει.δι

- .; Β1:Ι. Μο111ρ11. 'Πιερ. Ποιο. Αττ11. 119111.

'' (τω. .Τ011. το. 5).

  

τ - ενεβριμουντο 13.1" να!.

~ - αυτρ] οποιο. εν Η.. 1 Με!. πολλα 1.

ο. ειπεν] 111111. αυτοις Π. υ.ιο:_πιτ.ι.ι.

Με111ρ11. 'Γλου. Ατ111. (1111. Μι11.1..:ιατ1.

10). | 00111”. το!. ν11Ια. το!.

ιζ - καλον] 111111. γαρ 69. 0. ο. 81ττ.Π1:Ι...

μ' Με111ρ11.ΜΒ. (Οοι11.)Ατ111. (1111. Μου.) '

'το | (.]ο11ιτο. το!.

ο; - ηργαοατο Β.ΠΙ.Ώ. '

5 - εν εμοι ΑΒο1.)ΕΧΔ. 1. 99. ΕΡ(ΗΠί

]; . 1118111111. 8γτ.Π1:1. 111 τω. | Ζεις εμε .

9. (τἰιΙ.Μο.".) ι

 

7. μια εαυτων] μεθ' υμων 1).

ζ ..λ ··- θελετε ΚΕ".

- αυτοις Β.Βιο.ΟΒΕΔ. 1. 139. ΠΓ. ' :αυ

1 τους 1;. ΑΧ. το!. (ἱαυτους Η.) "111111

παντοτε ΒΕ. Μο111ρ11. 'Που. | Οο11ιτο, ἱ - ο εις των ιῖωιῖικα] στα. Α. 1 εκ των ιΒ

Α().[). το!. να

7. ευ ποιηοαι] ευ ποιειν Δ.

8. ε1τχεν .111ου1.ΧΑυτοακουντ.

Ειπε. (Με111ρ11. Τ11οο.) Ποιο. Απο.

]:ειχεν €. Ι. 139. Με.

- αυτη ΑΟΠΧ. το!. τους. ι·./#|ι. τν.

(του. Ποτε. Μινι. 12). μοι: εποι. Δ. ι

0111. ΒΕ. 1. 69. α. Μο111ρΙ1. (11111: Ι).

- προοελαβεν Ε.

- το σωμα μου ΒΒΕΜ'. νους. α.οώ ι

:μου το σωμα 9. ΑΟΧ. το!. (1.

- τις] προς 1. (τω. Μπα..)

9. αμην δε 1113στ.1.αΕοπκν. α. '

'στο. οι 1;. ΑΟΚ. το!. τν. (να. 911111.

παταω). οι πανια. Βγτ.Βιι.

- αν Β.ιΙ)Ε. ' εαν ΑΟΕ'ΧΔ. Ι. ΕΓΟ”

κιιυντ.

- το ευαγγελιον] 111ι111. τουτο €. ΑΟΚ. '

το!. του. (ο).(_/).9'·2· 8)·τ.Ρει. Μο111μ11.

του.. σου.. Α"... του.. ωο.1ιοιι.)ι ἱ

στα. ΒΒΕ. 89. “και

10. και] 81111. ιδου 69.

- |ου1ΐας] τυπου. ο π. ΧΟ. τα. 1 0111. ζ

ΑΒο1)ΕΔ. 1. 15ο. Ελ!. Οτια. 11'. 887”. :

Ευ... 19.13. 468€. Μαιο. ο εἴ. Λο·'Ε. . - αργυριον 11131). τα. 87121981. Η!. Οτία.

το!. Με111ρ11. Ευα. Ι).Β. ' στα. 130.!).

139. Οτἰρ.ἱτ.

- 1οκαριωτης ΑΒ()". τοΙ. Οι·ἰρ.1τ. Ευα.

. Ι). (εκ Παρα". Ειπε..) "ο εἰς ΒΚ). οι

νἰι1.)ΕΜ. Μαη”. ' .0111. ο π. Ι)

εαυτο Κ. το!. στο). ιν. Ειιι.1).Β.

ζ 10.απηλθεν] ηλθεν Ε. | σου"... Βια.

19.19. 41389. 4799. (προαηλθε Οτἰρ.ἱν.)

- αυτον παραδ. ΙΜΙΑ. 69. Εντ.

ΠΙΣ. Με. (11111. Μπα. εικνἰ. 16). | Σπα

ραδ. αυτον ετ. Α(Π)Χ. τ1:1. νους. α.ε:.

#3. 001.11. Ατα1. Οτο). ιν. (νἱι1. Μα".

“τι 15; Πιο. κ1ι11. ο).

- παραιῖοι ΕΚΟ?) προὁ`οι 1). ο. ' :πα

ραδιρ €. ΔΕ. το!. Εεεε. Ι).Ε. (είε. (1111.

Μαιο. 112111. 111).

- αυτοις] στα. 1). αυριο θα!). Η.

Βια. !).Β. 4179". (τω. Μου..) ¦ σου"...

το!.- του. 1. τοι. Ευ... Π.Ε. 4689.

11.οι δε] και Α. στο. Ε111:. 111111. 5). |

Οο11ιτα, £ιι.τ. Ι).Ε. 4.799.

- ακουοαντες] 0111. 1). α.ι.·.#.ἰ.|ι. Ειι.ι.Π.Ε.

(1·ἱ11.Ευο.) 1 (.:ο111τ1ι. το!. τα! το!.

1 Οτἰρ. ἰν.88ΐι1. ' (111111: εχαριοαν Β.ΒΙο.)

! - επηγγειλαντο] ουνιθεντο 1.(τἱ11.Ε111:.)

| Οο11ιτι1, στα. Εν. Ευα. 1).Β. (επηγ

γειλατο 11.).

11'. (αργυριον αυτοι 1). ¦ ·ρια ΑΜΠ.

εγτ.Η1:Ι. 0111. Κ.. πιο ιυα. Κ'. (ιδιου

ναι αργυρια Γ).

¦ Ιακαριωθ ((:.?)Ε. ¦ Σκαριωτης Η. ' - πως] ΜΜΜ· “Η” (απο) το

(Δια.) Οι). 8τττ.Ρει.διΗε1. 81:111ιο111 -

α.(ι·).(|).β.Ι. $1·αττοι11οε 9'.
Ι

 

ο. το11111111ετι οι. | 19. “Μου” οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χ1ν. 12.

Δῖ.ἔ1ιζΓΡ1. ΜΒ, *αὐτὸν ευκαίρω5'|| Σπαραδά·ω· 12 ω καὶ ἡ πρώτη

1.09- ·ι)μέρα τῶν οὶζύμων, ὅτε τὸ πασχα ἔθυον, λέγουσιν
ι κ ο ` ο .κ οι Ι α Ι

-"Μιι.".αδιι7·99. αυτῳ οι μαθηται αυτου, Που θελειιι απελθοντετ

13 καὶ απο·
"ω° 9” Η* έτοιμάσωμεν ΐνα Φαχίμ· το πάσχα ;

51, στέλλει δύο τῶν μαθητιῖιν αὐτοῦ καὶ λέγει 6αὐτῶι',
Ε ε να

Υπάγετε εἰ; τὴν πόλιν· καὶ απαντήσει υμιν ἄνθρω

ποι· κεριἱμιον ιἶδατοι· βασταζων· άκολουθήσατε
ι τι 14. ` ιι, :Α ΙΙ 0 Ι ,Ι τι ι

αυτοι, και οπου αν εισελθι7, ειπατε τῳ οικο

δεσπότ2) ὅτι (Ο διδάσκαλοι~ λέγει, Ποῦ ἐστιν το
|.κ Ι | ΙΙ ιν κ κ κ .κ .

“Μπιλυ” καταλυμα μου , οπου το πασχα μετα των μαθητων

τσοκ: ηιιοιι·ιοιιο ιΙΙιιιιι οιιοι·ιιιιιε

πωπω. " Κι "απο Με αιγ

ιιιοι·ιιιιι. ηιιιιιιιιο ιιιιι.οιιιι. “αιτιο

Ιιιι›.ιιιι, ιιιι:ιιιιι οι οικω". οι",

ναι οιι.ιιιιιο οι ριιι·οιιιιιε οι” αι

ιιιιιιιι.ιιιοοι ιιιιιι:ιιιι? "' Ει ιιιιιιιι

Δυο. εκ ιΠεοιριιΙιε οιιιε οι. Με”

ειδ. Ιω ιιι ι:ινιιιιιοιιι: οι: οι:οι.ιι·ι·ιι

νοΜε Ιιοιιιο Ιιιαιιοιιιιιιι ιιιιιιιια

υιιιιιιιιιιιι. οοιιιιιιιιιιιι οιιιιι. " οι

ηιιοοιιιιιιιιιο ιιιιι·οἱοι·ιι “Μια αο

ιιιιιιοι1οιιιιιιηιιιιιιιιιη:ιειοι·ακα,

ΠΜ ο". "Μαιο ιιιιιιι. ιιιιι μακρια

οιιιιι ιΙἰιοὶριιΠε ιιιοιιι ιιιιιιιιιιι

οοιιι? 'δ Με φαι νοΙ›ιιι ι1οιιιοιι

ειι·ιιιιἱι οοιιιιοιιιιιιιι αιωνια επα

ιιιιιι. οι Με 'πιατα ιιουἰε. '6 Η

“καιω” ιιι.ειρωι εἱιιιι οι τοπο

ι·ιιι·ιι ιιι οινιιιιιοπι.οι ιιινοιιαι·ιιιιι

ειοιιι ααα” ΠΠ.. οι. Μπινε

ι·ιιιιι Ιπικοιιιι.. '7 (Μισο νευρα”

ιιιιιιιιιι “απο νοιιιι σπιτι οικι

ιΙοοιιιι. " πι ιΙιει:ιιιιιιιοιιιιιιιιι

οἱιι οι. ιιιιιιιιιιιοιιιιι.ιοιιο ιιιι Ιοειιε.

Λιιιοιι ‹Ιἱι:ο να”. ιιιιιιι ιιιιιιιι

οι: "Με μια πιω, ιιιιι πιο."

[μ°υ] μου Φιίγω; 15 καὶ αυτοι· ὑμῖν δείξει ξιὶνιἱγαιον||

μέγα ἐστρωμένον ἔτοιμον· . καὶ # ἐκεῖ ετοιμάσατε

πω. ἡμῖν. 16 καὶ ἐξῆλθον οι μαθω-α”Τ [αὐτοῦ] καὶ ι)λθον

εἱο τὴν πόλιν, καὶ εδρον καθιὶιι· εἶπεν αὐτοῦ, καὶ

Με' ξ ·ι)τοίμασαν τὸ πάσχα. 17 καὶ όψίαι· γενομένητ ευρ

χεται μετα τῶν δώδεκα· 18 καὶ ανακειμένων αὐτῶν

18. ὁ Ίνα. εῖπιν

Η 'ξ' Ο Ο σκ |

οτι ειι` εξ υμων παραδωσει με, ο
(

` 3 Ι 'δ α 9 η Ο ` | κ σκ

και εσθιοντων ειπεν ο Ι·ι)σουι·, Αμην λεγιο υμιν,

εσθίων μετ'
 

Η. αυτον ευκαιρια;; ΑΒ01.ΔΜ. νιιι8. α.

...κι ¦ ζευκαιριος αυτον €. ΒΧ. το!.

(Με. Απο.

-- ·ιταραδοι Βο ιι! υἰιΙ.Π. ' :παραδιιι 9.

ΑΕ. το!. μια. Με". Μινι. 16). Η και!.

αυτοις Δ. 'Για. ·

ι2.αντου] οιιι. 1). νιιι8. α.ο. Αι·ιιι.|

(Ματια, τει. [Οι. Οτἰο. ΙΜ. ἰἱἱ.885°.

- θελεις] -λης Β".

- ὶτοιμαοωμεν] -σομεν Ι. 69. ' Οοιιι.τα,

το!. Μια. απο. ΙΜ. ΜΜΜ. σοι ΒΔ.

νιιι8. Μαι. Βγτ.Ριιι.. Οια). ΙΜ. (ναι.

Μια. Με". Η). | απατα, ΑΒΕΕ. το!.

α. Βγι·.Ηι:ι. το!.

- Μπιτ] τα Σκ

Ι8. δυο] οσοι τ. μαθ. αυτου 69. Παω. εκ

1). μια.. Οι·ἰο. ΙΜ. ἱἰἱ. 895:.'Οοιιιι·:ι.. το!.

·- και λιγα αυτοις] λιγων 1). α$ί.

(Νιου. Οτἰο.ΙΜ. Ι Οοιιιι·ιι., το!. να..

ι.·ώΙι. το!.

- υπαγιτε] υπαγε Ι).οτ.

- απαντησει] Ριτσα. εισελθοντων ὑμων

εις την ·ιτολιν 69. Α.ι·ιιι. (για μια.

:οιιι. Ι0).

- ακολ.] ρι·ιιιιιιι. και 69.

Η. αν ΑΒΒΔ. ι $ιαν ς. (ΠΊ-Χ. κι.

- ότι] οιιι. υ....ωπιι. 8γι·.Ριιι. ΤΙΜ.»

Αι·ιιι. 0,491". Μ. 8956. μια. Μα".

πιινι.18. Ι.ιιο.ιιιιιι.ΙΙ). ' Οσοι”, ι·οΙ.

ΥΜΕ. 8γι·.ΠοΙ.. το!.

- καταλυμα μου ΜΗΝΑ. 1. 89. νιιι8. :

αφ!. 8,ι·.Ηι:ι.ιιι8. πιο). Λι·ιιι.Πει:.

θα!). ΙΜ. ΜΜΜ. Ι .οιιι. μου ς. ΔΡ

198

Χ και. ι·οΙ. ι:#ἰ.Ιι. Βιιτι·.Ροι..διΗοΙ.ιιιι..

Μειωσα. Οοιιι. Αι·ιιι.Ζοιι. ΑΠΕ. αν).

ΙΜ. ιιι. 896°. μια. Πιο. :οιιι. Η).

14. το πασχα] κι Βιι. νετ. 1). Μαι.

Βγι.Ρει. Οπα. ΙΜ. ὶἱἰ. Μι. | Οσοι". το!.

νιιΙε. ι.

- φαγιιι] φαγομα.ι 1). Χ. 69. ' ·γιιιιιαι Ο.

' απατα, ΑΞΙΟΣ). το!.

Η. και αυτος] κακκινος 1. (για. Ι.ιιο.ιιικιι.

Η). ' :απο διιξη 69.

- αναγαιον Α13.Μ.013τ.ΕισΠΚν. '

αναγιον Δ. 6!). ¦ ανοιγαιον Β"ΙΙΙ.Χ

ΒΙΒΗ. 8γι·.Ηι:Ι.ιιια.Πταεεε·. ' :ανιιιγιον

Ἡ. Ρ. Ι και. Γ. (για. οι·ιο. ιιι 256€.

?Μια ανοιγεων 4.84..) Η πιω. οικον

Ι) στ.

- μεγα εστρωμινον] εστρωμινον μιγαν

1). θα!). ΙΜ. Μ. 895". ' (.ῖοιιι.ι·α, να!.

σαι). πι. 25".

- ὶτοιμον Καππα.. το!. ι:,/:-βί.κ. ΒΧ".

Ρει..8ιΠοι.. Μοιιιιιιι. 'Πιοι›. (Μια. ΙΕι.ιι.

Οπα. ιιι. 256€ (Νασαι. αιααρωμινον).

Ι οιιι. ΛΔΜ.. νιιΙε. α.Ι. ε)°τ.Η.ι:Ι.1°.

Λι·ιιι. (και. Μια.)

- και εκει 1301.. (κακιι 1).) Μια. [Ι.

Μοιιιριι.Ψ.διΒιιιιιν. Ωοι.ιι.ΙΒιιι. Ι 'οιιι.

και 9. ΔΡ. το!. α.ι:=πι.Ιι. Βγι·ι·.Γει.8ι

ε αει. Μειιιιιιι.Μ8. ΤΙιου. Αι·ιιι. Οια). Πι.

Ι μια. Πιο.)

` Ι6. αυτου Α(.ῖΠΡ. το!. Σκια. 8)·ι·ι·.Ρει.8ι

Πο!. Δια". ΙΕι.ιι. ' οιιι. ΒΙΑ. Ι. Μοιιιριι.

. 'ΗιοΙι. μια. Μα". κανι. Η). | και εξηλθ.

| οἱ μαθ. αυτ. Με και. Η'.

Ι6.ιἰιρον] ιποιησιιν Π. Μάλια). Δι·ιιι.

ι.Με. (για. Μπιτ.) ' Οοιιιι·ιι, ΔΒΟΡ.

το!. νιι!Β. [Μι τοι. (ιυρθιν και. Δ.)

ιι. και οψιας] υψιιις δι 1). νου!.@Η 'ΠιεΙι.ιιρ.ΨοἱιΙο. μια. Ποια”

Οοιιιτιι., κι. ιι.Ιι. Μοιιιιιιι. ΤΙιιιιι.ιιρ.

ΜΜΜ. το!.

18. ειπιν] λιγει Ι). νιιιι;. [ου] | Ποιιιι·ιι,

το!. α.ει!):|ι. "Ρο". ο !ηαους Β(Π..¦

Οοιιι.ι·ιι, ΛΙ)ΓΧΔ. το!. νιι!8. Μια-ι.

$γιτ.Ρει.8ιΠοΙ. Μιιιιιριι. που. Λι·ιιι.

ΙΒΝ. ¦ οιιι. ο Μπους α.ι:$

- ο εσθιιιιν] των καθιοντιιιν Β. (Μοιιιρ|ι.

ΤΙΜΜ) ' Οοιιιι·ιι, το!.

19. οι δι ΛΙ)Χ.Δ. το!. Μια. 8)·τι·.Ριιι.8ι

Πο!. ΤΙιου.(ιιρ.Ψοιιιο.) Δι·ιιι. ' και Ο.

Ήιιιιι.(ιιμ.Μιιια.) ΙΕι!ι. (ι·ἰιΙ.Μιιιι.. Μινι.

22. Ι.ιιι:. ιιιιιι.28). | οιιι. ΒΕ. Μιιιιιριι.

νἰιΙ. (να). Η. 4864. [Μαι. Ρ.]

- αυτοι] οιιι. ΧΤ): ι:$!;

- εις καθ' ιι;; Λι)Ι.)Χ. το'. ¦ ή; κατα ή;

ΒΒΔ. ¦ εις καθ' ένα Οτι!). ιν.486°. Ι

ιἱι; ικαατος Ο. (ι·ιιΙ.Μιι.ι.ι..) ' εἰιιΒιιΙἱ

ιι.μ.αι.(Ιι). εὶιιεἰΠιιιἰπι Δια. 9'. Μαρ·

Μια παει.) οιιι. ο.

Ι9.ιιη τι εγω] Μια. ιιμι ιιαββιι Λ. μια.

ΜΜΕ.) ¦ πιω. ιιμι 69. Ήιου.(ιιρ."οιιΙο.

Οοιιιι·ιι,Μἱιιε.) " τωυ!. και αλλος μη τι

ιγω ε. ΛΙ)Χ. το!. α$1)ζί.(|ι). 5,-.-.ιω.

ιιια. Απο. Οτι). ιν. 4860. (°°ιιιιι Μαιο"

 

Η. οοοιιι·ι·οι Οι. ι Η. ι:ιιιι·ι οι. Δια. ! "πιο".

πια οι.





έ ουν. 2ο. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

Υπ”. ιι. °ο8,”. Ρ. Ε. ιι

|

ιι....ι..ι·ι....π; εἶτ καθ' εἶο, Μή τι ιἔ·νω;* “0 ο δε*εἶπεν αὐτῶι, Εἶ9
' ε- 0 ι ι Α ' κ

εσ β [εκ] των διέδεκα, ο εμβαπτομενοι μετ' εμου οι· το

19. ή: κατά ές Η
τρυβλίον.

ι..

έ

ξ

των

πι

- ι σοι. ιι :πι-οι). <: Η"

το"
α

#1? Λάβετε '· τοῦτό εστιν τὸ σωμα μου. 23

ρἔζ

που 99: :ιο- ελαιων.

  

ο). Ι οιιι. ΒΟΡΙ.Δ. νιιΙι;. Ι. 8τττ.Ι:'ει.8ι

1ίοΙ.ι:ιι. ΜοιιηιΙι. Απο. ΣΕΦ. (νἱιΙ.

Μου.)

20.ο οι] τοιω. αποιιριθιιι· τ. ΔΡ. ΜΙ. '

ι. 5)·τ.Ι.ιι:Ι. Απο. Λάο. (οι. Μο". '

Μινι. 23). | οιιι. οσοι.. νιιΙΒ. οι!!

(Ποπ.) νἱιΙ. Μιιιι. Ι οιιι. ην ΒΕ.. ΡΓιιι).

ι:.Ι|ζι.|ι.Ι. 'Νιου. ("οει." Λικ.)

2Ι.ιι ουκ] η ουκ ΑΕΛ. Ι "και ιγενηθη

ΑΕΛ. 09.

22.ὁ Μπους] οιιι. ΙΙΙ). α#ί.Α. ΤΗΝ).

(ι·ἰιΙ.Ι.ιιι:.κκἱἰ.Ι9). Ι οπιπο, ΛΟΓΩ.

Η. 5)·τ.Ριι. ΜοπιρΙΙ. 'Νιου. τι". νιιΙι;. ο! 8)ιττ.Ι.,ει.8ιΙΙι:Ι. Μοπη›Ιι.

-· ιιιτιν] λιγα 1). Μια. Απο. ΞΙ·ἱιΙι. (νἱιΙ. Με”. ΧΜΛ. 28).

- τις οι των δωδεκα] οιιι. Η. "οιιι. ιι: ι - ιιρτον] μπει". τον 00. ΙΙΙ. ΙΙιιιΙιΙ. και.

Β(Π.. ' Οσοι”. ΑΙ)ΓΧ. τιιΙ. νν. 69. Π. Ι.ιιιι.(οκο. ο). 8)·τι.Γει.8ιΙΙι:Ι.

-- ιμβαπτομινοι·] ινβαπτιἔομινος 1). ΑΜΒ. (νἰιΙ. Μπα.)

- ηιου] Μι!. την χωρα Α. νιιΙι.:.0Ι. - ινλογηιται;] ιυλογηστεν και 1). α.Ιι.

ασκ/ιο. Μι:πη·›Ιι. ΤΙιι:Ιι. (νἱιΙ. Μιιιι.) 8)ιτ.Ριι. .ι`ΕιΙι. Ι Οοιιιτιι. ι·ι:Ι. νιιΙΒ. εφ

Ι οιιι. 1301)!). το!. Δια. ἰ.|ι.Ι. δ)·τι.Ρει.8ι 81ιτ.ΠοΙ. ΜοπηιΙι. ΤΙΜ» Απο. Ι ευχα

ΠοΙ. Απο. .και ριιττηοιις Η. (νιιΙ.Ι.ιιο.)

- ιις το τρυβλιον Μ:"(υ)ΡΙ.. τοΙ.0ι·ίο. - ιιῖωκιν] ιδιδου Ι. 69. (τω. Μου.)

ἱν. (τρυβαλιον 1).). Ι ιι; το εντρυ· - αυτοις] τοις μαθητιιις 69. (νἰιΙ.Μιιιι.)

βλιον Β.Βι|ν.Β|ι·.Ο. κι οιιι. (οιιι. ο” - Μιτου] ιιιΙιΙ. αυτοις Δ. ι. 8ντ.Ρει.ιΕιΙι.

ως το Β.Βι·Ιι.) Ι οιΙιΙ. Ιροο πιο ιτιιι:Ιοι ο. - λαβιτι] οιιι. Δ. ΜΜΜ. φαγετι ετ.

21. οτι ο μιν ΒΚ.. Μοπη›Ιι. 'ΓΙιοΙι. Ι .οιιι. Χ. 60. τοΙ. π (πιο. Μιιιι.) Ι οιιι. ΑΒΟ

:ο·ΨΙΙ-*ΜΙΎ'-"""Ι""Ν'Ι'Ι""αΜμτιυπ':ηη4.

ι,

ότι 9. Α()ΠΓ. τοΙ. ιι.|ἱ Απο. (που. Μιιιι. ΠΙΠ.Δ. Ι. ΚΜ.Π. νους. ιι.ι:.|ῖἰ.Ι. 87".

:ή Χιού. 24). Ι οι ιΙΙΙιιο οιιΙιΙοιιι ΙιοπιΙιιΙο Ρει.διΠι:Ι. Μι:ιιη›Ιι. 'ΓΙιοΙ›. Απο. ΣΕΦ.

<'ἔ νοκ. ι:ά|.|ι. 8)·τ.ΙΙι:Ι. ΞΕιΙι. (νία. μια. τη.

.τ :ιιιΙΙ.22). οι ΙΙΙἱιιι Μαιου. Βιιτ.Ρει. - τουτο ιιττιν] τουτ' ιοτιν Π. Ι ιιιΙ Μ.

ἔ - - Μπιγκ] παραδιδοτι(Ι.ο. -ται) Π. α.ο.ἰ. να. πιω. “ ηιιοιΙ ρω ιιιιιΙιΙο οοιιιτΙοεΙ

Ξ | Οοιιιτο. το!. νιιΙς. [ΠΙΑ. ΜΙ. ιιιι· ιο τοπιΙοιἰοποπι ροοι:οιοτιιιιι" ο.

- ·,ιιγραπτιιι] ιιττιν γιγριιιιιιινον Ι).| 23.ποτηριον] τυποι". το π. Α1). ΜΙ.

ηριιιι·ται Δ. (ι·Ιι.Ι. Ι.ιιι:. κκΙΙ. 20. Ι Οι”. κι 25). Ι οιιι.

-- ο υιος του ανθρ.] οιιι. 1). ιι.ἰ. Ι Οοο- . ΒΟυ1.Χ.ι. 1. Αιιιι.

ιιι. τω. νιιΙι;. ι:$1|το'.κ. Ικα. 145. ευχαριστηιτιις] ροει ιδωιιιν αυτοις Ρ.

?ι (ιοιΙ Ιοι·ιιιειο ο Μπα.) Ι 24. αυτοις] οι". Β. Ι οπιπο. ΛΟΙΠΗ.. ι·ι:Ι.

; -- ιιιιλον ην ΑΟΙ)Ι'. ΜΙ. ΥιιΙΕ.ΟΙ. ιιι|ἶη'. - τουτο ιοτιν] τουτ' ιοτιν Η.

'έ 8)·ττ.Ριιι.&ΙΙιΙ. ΜΜΜ. Απο. πιο.. - το της .πιανω ι. 60. το. (οι. ι

οι

ι οι 19 .. ..

εμ.ου.] οι δε ή|ρξαντο λυπειο·θαι και λέγειν αὐτω

[ὅτι]|| ὁ εν υιοι· τοῦ ἀνθ όπου ὑποί ει
- Μἡ,πἱγ·'9ἔίκεὶ ` ν `μ ι .- ι κ ` ρ ··` ι |7

Ξ- οδΜικΜντ“· καθωι` ·γεγραπται περι αυτου· ουοιι δε τω ανθρωπω

1 Ι τ 5! ο επ 1

_ εκεινοι, δι ου ὁ υιοι του ανθρώπου παραδίδοται·
ῖ ] 'ΙΙ ι ·- ο ι ο το

? καλου [την] αυτοι, ει ουκ ἐ·νεννήθη ο ἄνθρωποι εκεινοι.

Ε Π Κ ` ι ι ο οι κ ι ι -- ν

ἱ αι ειτθιοντων αυτων, λαβων [ο Ιησουο] αρτον

ι ! σε

; ευλογησαι ἔκλασεν, και. εδωκεν αυτοιο και εἶπεν,

ε ` λ ` ο

- και αβων

; Ι ι ι ιν ι οι κ Η ι

ε ποτηριον ευχαριστησω· εδωκεν αυτοιο, και επιον εξ
·' ι οι Ι 0. 4- Ααυτου παντα· ή' και. εἶπεν αὐτοιο, Τουτο ἔστιν τό

Φ | ` Α

αιμα μου, το τητ * διαθήκητ, =το εκχυννόμενον υπε

ο 19 πολλων'|.] 25 οιμ.ην λέγω υμιν ὅτι οὐκέτι οὐ μη π

ιο ἐκ τοῦ *γενή)ιι.οι.τοι|| τῆι· οἱιι.πέλου, ἔωι· τῆι· 9 ημέραι·
9 | το ι ` ι ` 1 το | -

εκεινητ οταν αυτο πινω καινον εν τη βασιλεια του

θ εε 26 ο κ ` ο ν ι οι . ο ) ν . εε

.Μ.Μ6=30_ω]_ εσυ. αι υιι.νηο·αντει` εξηλθον εκ το οροτ των

ιΙιιι:ιιι οποια". '9 "πω Αι ΙΙΙΙ

οοοροτιιιιι ι:οπιτΙ5ιοτι οι ιΙΙοοτο

οι εΙιιι:ΙΙΙοιἱιο. ΧιιιιιουΙιΙ οεο?

ω Παω ΩιιΙ ο.Ιι ΙΙΙΙε. Παω οκ

ιΙιιοιΙεοἰπι, οιιΙ Ιιιιἰιητἰι ακουω

Πι οιιιιιιο. 2' Βι Μισο οι.ιιιΙωτι

Ιιοπιιιιιε που επι". οι:τΙριιιιι:ι

ο" ιΙο ιο; πιο ιιιιιοπι Μαιου

ΙΙΙἰ ρω· φωτο Μαιο Ιιοπιἰοἰιι ιτα

ιΙἰιιιι·: (Μια) οοιιιιπι οιιι οι οι ποπ

αν". ποιοι Ιποιιιο ΙΙΙο. *Ι ( "δω Ει

ιιιιιοιΙιιοιιιιιιι›ιιο ΠΙΝ οι:ι:ορἱι Ιο

ειιι ριιιιοπι οι Ι›οτιοιΙΙι:οπο Μια

οι ιΙοιΙΙι οιιι. οι Μι. Βιιιιιἰιο. Ιιοο

σει οοι·ριιι πιοιιπι. Η (και) Βι

ιιοοοριο οιιΙΙι:ο οποιοι: οποιοι

ιΙι:ιΙΙι οιιι. οι Ιιἰι›οτιιιιι οκ ιΙΙο

οιιιιιοιι. " ΡΗ Μι "Με, Πιο οιιι

8:ιιη:ιιἱ8 ιιιοιιιι "ο" ιοειιιπιοιι

ιι. ηιιἱ ρτο πιιιΙιἱε οιιιιοιΙΙιιιτ.

23 Απιοιι ιΙΙι:ο νοΙ›Ιο ιιιιοιΙ Ιιιπι

που Ι›ΙΙιιιιιι ιΙο @ΜΜΜ του

"καιω ἱιι ιΙΙοπι ΙΙΙιιιιι απο ΙΙΙιιιΙ

ΜΜΜ ιιοι·ιιιιι ιο τοποσ ΜΙ.

*ΙΙ θα” Ετ. αγαπω Μαιο οαιο·

τιιιιι ιο πιοιιιοιιι οΙἱι·ιιτιιαι.

 

οιιι. το οινι.ΧΕν. νιιΙι;. α.οφλ. (τω.

Μιιιι. :ικνΙ. 28).

2-ι.διιιθηιιης] *Νασαι κοινης τ. ΑΡΧ.

τοΙ. κι”. ιι.ο.|ῖἰ. διττ.Ρει.διΠοΙ. ΤΙΜΜ

(ιιρ.ννοΙιΙο.) Απο. .ι`Ι·ΞιΙι. (νἰιΙ.Μο.ιι. οι

Ι.ιιο. κκΙΙ. 20. Ι θα. κι. 25). Ι οιιι. ΒΟ

ΠΙ.. (!”).|ι. ΜοιπρΙι. ΤΙιι:Ιι.(ορ.ΜΙοπιιτ.)

- το κορν. υπιρ πολλ. ΙΜΣ.. ΜοιπρΙι.

'Νιου. ΑἱιΙι. Ι :το πιρι πολλ. ιιιχ. ς.

ΑυΧ. το!. μια. 8)·ττ.Ι.'ει.8ιΠοΙ. Απο.

(ι·ιιΙ. Μιιιι.) | το υπιρ πολλ. ιιιχυν.

ΒΔ. (Η).

- ἰιπερ ΒΟΒΕΔ. 69. Ι $περι 9. ΑΡ.

τοΙ. (ι·ἰιΙ.Μιιιι.)

- εκχυννορενον ΛΟΒΙ.'Ι.ΔΙ.Ι. Ι @αχυ

νομενον το. Βια. τι:Ι.

- οι! Η". ιιιΙιΙ. ιι; «μπιν ιιιιιιρτιων 69.

ιι.ο.. ΜιεπιρΙι. Ήωο.ωρ.ινοωι.) που.

Μπι. :και (Οοιιιι·ιι. τι:Ι. ΤΙιου.ιιρ.

ΜΙιη;ιιτ.)

25. ιιιιην] ΜΗ. δι ουν.

- σπιτι ΑΜΚΑ. ΜΙ. νιιΙα. που".

8)·ττ.Ρει.ΙΙιΠι:Ι. ('Ι'ΙιοΙ›.) Απο. Ι οιιι.

ΟΠΕ. (ιι).ι·.(_,').|ι. Μοιτη›Ιι. .ι`ΕιΙι. (νιιΙ.

Μο". κκι·Ι. 29. Μια. Με. Ι8).

-- πιω] προοθω πιιν 1). ου: Αττικ]

οοιιιτο, ι·οΙ. "Μ". ι·.ΜοΙ·.·ι.|ι. το!.

- γινηματος Α(.:Ι.Χ.). Ι. ΜΙ. ΜΜΜ”.

Ι :γιννηματος ?. Βουκ8.ιΓ.

- πινω] πιω λ.

 

'ΙΙΙ. οιυουΙιιιιιυ (Η. Ι 20. ιιιοουιιι πιοιιιιι·ο Η. Ι

'Η. "Μου" σι. Ι Ι›οιιι.ιιο ετιιι ιι. Ι 24. "Επιδο

ιιιτ οι. Ι 25. φαι μου ιι. Ι ου Με ιτουιαιιιιο οι.

19!)
-μηιβέΔ
_;'





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. κιν. 27.

, 'ο 9 ` Ι "

Ιησουι·, Αμην λογω σοι οτι
Ι Ι| ` ο κ τ Ι Α κ 2 ι

νυκτι, πριν η διι· αλεκτορα Φωνηο·αι τριι· με απαρ

# 3ἐλιίλει|| *, ,Βαν Με), με||

συναπ·οθανεῖν σοι, οὐ μή σε απαρνήσομαι. (Ωσαύτωι·

Α Β (Π). Β,

1. Χ Δ. 8

1.. 69.

1-:1·οπ:κιιππτη·μ .
Πάπια. Κοιτα] ρΕθ και

Ρ Ζαο. ηη.

9 13ο. αο:88, "Έ

δα. η: 38. α

ρε' νήιτι)". Μ ὁ δὲ

λιιτθήσονται, άλλ οὐκ έγω.

, Α

εκπερισσω

53 27 και λέγει αὐτοῖι· ὁ Ίηο·οϋι· ὅτι Παντα σκαν

δαλισθήσεσθε * *· ὅτι γεγραπται,ΡΠατάξω τον πωριένα,

τι

τα. προβοιτα διασκορπισθήσονται”. °8 αλλα μετα

τ το ε ε θ”ναί ε τι· οιἱ ω ύ αι· εὶι· `ν Γαλιλαίαν.7 ρ ο ν ρ τι το
.- |

29 η ο δε Πέτ οι· ἔ αὐτω 2Εἰ και.|| παντα· σκανδα
ρ 7) ι 9

, , :το

`" Ι + *

συ ιτη).ιερον

` ` , .ν

δε και παντα· ελεγον.

' "Μεττ.αθ πιό-4,8. α

39. προσευ

Εο)ιαι
`

Πέτρον και

' `πιο έρχονται ειι· χωρίον οἶ) το ὅνομα ξ,Γοτθ

- . - - -
"Μ- ==ι=ιο·ιΞ σημανει και λεγει τοιι·9 μ.αθηταιι· αυτου, Καθισατε

9 Μ.Ποιι . Ρο? Φ 'γ |
.Ρ ς ωδε εωι· προσευξωμαι.

:Η

` | Ι Α

και λεγει αυτιρ ο

ταύτρ τῇ

` | Χ

και παραλαμβανει τον

' Ο κ ` ο | 2 9 9 ι-ι||

Ιακιοβον και Ιωαννην μ.ετ αυτου ,

Ή (Μι ω Ετ τπτ οἰε Πειτε.. οπι

πω εοιιπιΙοΙἰιατιππἱπἰ ἱπ ποοτο

παο. απτο ιιοι·ιρτιιι.π οιι. Ροτοιι

τἱιιπι 'κατοικια οτ ιΠεριτι·οοπτιιι·

ονοε. 2- 09.960 8οιι ροετοιιπποπι

επτι·οκοι·ο, τιι·ποοοιιαπι ι·οι πι

θιιΙΗπ.οοπι. 2' (.”·'~) Ροτι·ιιι τιπ

τοιπ :τα οἱ. Ετσι οπιποι καπω

. Ιἱιιιτἱ τιιοι·ιπτ. οοο ποπ οπο. 3., Ετ

οἱτ ΠΠ [ωτα. Απιοπ .πιο πω

φπα το Μάιο ἱπ ποοτο πιο,

[Μπι πικαπ Με επ.Πιιτ νοοοπι

.πω-ιι, τοι· πιο οι ποοιιτι.π·πε.

Μ ο". Μ Δι Πιο ατομα” “ιππο

τιιιτιιι·. Εττἰ οροττιιοι·ἱτ πιο ιιιπιπΙ

οοπιπιοι·ι τἰΙ›ἰ. ποπ το παταω.

8ἱιπἰΗτοι· ιιιιτοπι οτ οπιποι στα.

Βαπτ

:η "πιω Ετ νοπἱιιπτ ἰπ ιππο

ιΙἱππι οιιι ποπιοπ Οοιιοιπππι,

υπ· ω οτ αιτ ιΠιοἰριιΠιι ειπε. Βο

ιιοτο πιο ιἱοποο οι·οπι. ·" κι πο

τοπια Ροιτι.ιπι οι Ιποο!.ιιιπι οι

 

27. και Η] "τι 1). ο# (νὶιἰ. Μια. κατά. 1

81). ) Οοπτι·ι. το!. νιιΙ8·. αφρ'·,·ί.Ιι.

- παντες] πιο. ορια· 1). 69. α.ο.8.93.ί.

κ.Ι. (8τττ.Ριτ.8ιΠοΙ.) 'Πιερ. (τω. Μακ.)

) Οοπτι·ε.. τοι. νιιιε. [οι. Μοπιιιτι.

- ακανδαλιοθηαιοθι] μια. εν τιιοι ιἴ.

Δω. το!. νιιΙ8.6'Ι. α.ι:.|ῖρ'.ἰ.|ι. ενη.

Ριιτ.8τΗοΙ. ΜοιπρΙι.Ψ. ΤΙιεΙι. Αι·πι.

βιο. στο. Μιιττ.) ' οπι. Βο·ΠΙ.ΧΔΠ

8νΙ'. Απο. Παρ-αρ'. Μεπιρτι.Μ88. οι

80.91". "μια ροετοιτ ιν το νυκτι ταυτο

9. Α0'. ι·οΙ. νιιΙ8. ο.οι·2· 5_γπ·.Ρετ.8:ΗοΙ.

ΤΙΜΗ). ΑΕΠΙ. ΑΜ. (οπι. εν 69). ιιἱιἰ.

Μπιτ. | οπι. Βο·οι.Χ.ιοπενι·. αώ

πιω. Μοπιρτι.Μ88.οτ Βάια.

- γεγρα·κται] ρι·ποπι. ιδου Δ.

- τα προβ. απτο διαακορπισθ. ΙΒΝ..

69. Μι. τω. Αππ. . :ραπ 9. ΛΧΔ.

το!. ντα. α.ο./.βο'·"·

Μοιπρτι. ΕΦ. (Μι). Μπιτ.) μια. της

αποψης Ρο" προβ. ΕΙ.·`ΙἰΜ. α.ι.·. (για

Μοττ.)

- διαακορπιαθηαονται ΛΟΒΕΔΙ·`ΟΚ.

(«ποντοι Ι). | :-ο·ιται ς. ΒΧ. 89.

το!.

98.αλλα] και Ο.

29. ιοη ΑΜΙ.. τοΙ. _#. ΤΙιοΙι.(πρ.Μἰποιιτ.)

) αιτοκριθιις λιγα Ι. 89. (ι·).(Ιι). πιο».

(ιτρ.)νοΜο.) (Απο.) ¦ λεγει 1). νιιΙε.

“οι

- τι και 19013. Ι. 69. Ο. ΑΜ. ¦ :και

τι 9. ΑΧ. το!. 8)·ι·.ΗοΙ. Μοιπρ!ι. ) και

τον 1). ' οτ οἱ 'ΥΜΕ. α.ο.#βρ'.ἰ(ιτρ.

Β!τ.π.)κ. ' “οἰ" ἰ(πρ.θι·ἱοτο.) διπ·.1.)ττ.

'Πιερ. @τα στο. Μα". ιιιιι·ι.88).

- σκανδαλισθηαονται Δυο. το!. αά ι

-θωσιν Ι). να!. ο#ο'.ὶ.|ι. "πιο ιν

8)·ιτ.Γετ.6;Πο!. `

 

σοι 1. που. νιιΙε.()Ι. #: Αι·πι.Μ55.

(νἰι!. Μιιττ.) ¦ Οοπτι·ιι. το!. Απ. το!.

29. ιγω] Μπι. ον (οπι. ΙΡ) ακανδαλισθη

σο).ιαι 1). #9'. (νἰιὶ.Μπττ.) ' Οοπτι·π.,

τοΙ.

80. 6 Ιηοους] οπι. Χ.

- οτι αν ΑΒΕ. 1. 09. ΕΡΟΠΚΜ8υν

Γ. νιιΙα. ι:.Ιι. 8ντι·.Ρετ.8ιΗοΙ. Μοπηιτι.

'Πιοτι. ΑΜ. ΖΕτΙι. ' .οπι. αν ε. (ΒΒΔ.

Μάι: (νἱά. Μπα. Χιού. 84).

- 0η)ιτρον] οπι. ΙΕ. α.Μ7.ἰ. Απο. (ι·ἱιΙ.

Μπα.) · οοπττα. τοι. νιι)ε. ι·.|ι.(Ι). νικ.

- ταυτο το νυκτι ΜΒΜ. α./=β.ἰ.κ. |

'τιν'Ι :το νιικτι τουτο ὅ. ΑΧΔ. το!.

νπΙΕ. στο'. (οπι. ιν Ι. 89). ' οπι. 8.

- η] οπι. Β. 69.

- δις) οιπ. (ΤΠ. Τά.. Ρπαρ. α.ι:%ἰ.|ι.

Λι·πι. ΣΕΦ. (ι·ὶιΙ.Μιιττ.ιιιιι·ἰ.84. Ι.ιιο.

κ:‹ϋ.84. .ΙοΙι.:ιιϋ.88). ' Οοπτι·ιτ. ΑΙΜ

Ϊ.. το!. νιΠε.(ΟΙ.)οτ.4ιπ. ~/.!)'·'· ετ".

Γ.τ.&ΠοΙ. | μια οιονηοαι οι. Μοιπρ!ι.

Τ!ιοΙι. απτο φωνηοαι 69. νιι!8.α. (τρις

το.. οοπ.').

- τι: ιιιιτο απαρν. ΒΟΠΔ. να.. α.ι·[

_ῇῖοι·ιἰ.|ι". ' :ροκ (3. ΑΧ. το!. (ντι).

Μπα.) ' οπι. με Ια. 69. Α..

81. 6 οι] Μι!. Πιτρος Λο. Ι. 69. ΟΜδυ.

8)·ι·.Ι.ΙοΙ. (ΤΠιοτι.ορ.Ί.`πιιιυτπ.) Αππ.

(ΣΕΦ.) οι. Μοττ. :τ:ινἰ. 35. | οπι. Β

ΒΙ.ΧΔ. το!. Μα.. δι·ι·.Ριτ. ΜοαιρΙι.

- εκπεριοοοιι· 1301.). ' πιριιτιτωι· 1.. (εἰο

Ρο" μαλλον ελιγιν 69). | τι: ιτιρισιας

Δ. ¦ “τι περισυ” €. ΑΧ. το!.

- οπο.. οιπ. ντιπ. Μάτι. πιο.

(αρ.Μίπειιτ.) | :ιλιγεν ς. Λο. το!. α.

8Υπ.Ριτ.8ιΗοΙ. Μοτο”. Τποο.(ιιρ.Τπκ.)

"μια μαλλον 9. ΑΧ. τοι. (ο).(_π).

  

Οι). 8)·ι·.ΗοΙ. (ΑΜΒ.) (τιποτα 69).

ιιιιτο εκ και. ιλιγεν Ι.) οιπ. ΒΟΠΕ. νιι!ε.

αφ ΒΙΝΑ". ΜΜΜ. Τ!ιοΙ›. " ιιπιτπιιιτπιτ

οτ Μαρια" Λι·πι.

2”. τον] ιιι·οοιπ. οτι Ι. 69. ι:π

- δει; με ΑΕΠ-ΡΕ. Ι. 69. ΜτΙ.. 8)'Τ.Ρετ.

(νΜ.Μιιττ.) [8)·ι·.ΠοΙ. Μοπη.ιιι. Τ!ιοτι.

ΣΕΦ.) Ι :με τη) 9. ΟΧ. το!. Απο.

ιιτ ντι!. (μη ο", Η”.

- ανναποθανιιν σοι] ανν σοι αποθαντιν

Ι.. 1. στο. Μπιτ.)

- απαρνηαομαι ΑΜΙ-ΠΔ. Ι. 99. εκ.

¦ ·αιοτιαι ΧΕΕΟΚΜΠνι·. ¦ αρνησο)ιαι

Η

- οι] οπι. 1.

- και παντες] οπι. και Β. (πιω. αιτώ

μπι 8)·ι·.Γιιτ.)

32.οι) το ΑΜΑΝ.. τα. Ι οι Ο. βαττ. οι

ι·ἰι!. [α].

- Γιθαημανιι Λο·πιοΙ.Μ8ιτ. ΤΙΜΜ”.

Μπιτς”. Πιτ. Η”. ' Γιθσηιιανι ΔΚΕΓ.

νιιιι;.()!. 1. (Μοιπρτι.) απο | :Ρώτη

ιιανη (Ξ. 139. 8)·ι·.ΠοΙ.οτ (ἰταοοο. ' Γνω

)ιανιι Η.) Γιοου"ιανιι ΕΓΟ”. ί. | Για·

ιιηιιανεις Χ. [ Γηθοιιιανι Ι. ) Ποτι.·πιαπι

Λικ. Λι·ιπ. Ωοτιπιτποπἱ α.(ο). Οοτιιοπιιιπἰ

1). (Ξοτιιιιιπιιιι ι. Οοιιιιιιιιιπ 8)·ι·.Γετ.

Γηθοι)ιανι Μοπιριι.

- τοις ιιαθηταις αυτου] αυτοις Π. 0·

στο. Ι.ιιο. Μια. 40). "οπι. αυτον Α.|ι..

- καθιοατε] καθιοαι Δ.

·- ιἱιδι] αυτου Ι. (οπι. Β.ΙΝ.)

- ι...] πιω. απιλθιον Μ. Αίτια ισα. αν

απιλθων 69. Η. (τω. Μιιττ.)

Πλω "ΠΗΓΣΤ. Πι πιο το ποι:τ.ο Ο!. ! '28. μικτη

ι·οκοτο Η. ' 29. πιτ “Η οι. ι ίιιοκιιιτ. πι το Η. !

90. πιατα. νοτια» Με οι. ) 92. Οοττικοαιοπι τι.

200





Μα. 40. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

ναι8.α. ι.·.α.. ροδ

Ματ. Ρ. Η. 6

Εισαι”. και».

Δι·ιιι.Βι.1ι.

85. ἰπιπτεν

ροτ
α Στουτο απ' ἐμοῦ

β

π ειναι τροποριισαυ 88

δ

40. και

ὶλθιὶιν

 

και ·ι)ρξατο έκθαμβεῖσθαι και. ἀδημονεῖν.

αὐτοῖς, Περίλυπόι` έστιν ψυχη μου έως θανάτου·

π μείνατε :Με και γρηγορείτε. “ο και θπροσελθιον|| μικρον

ε έπεσεν ἐπὶ τῆς γῆς, και προσηυ Ι

έστιν παρέλθη απ' αὐτοῦ εδρα· ω και έλεγεν, °Αββιῖι,

_ ο πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε το ποτηριον

άλλ. ού τί έγδο θέλω, αλλα τί σύ.

π 87 και. έρχεται και εύρίσκει αυτους καθειίδοντας, και

λέγει τῷ Πέτριρ, Σίμων, καθειίδεις; ουκ ίσχυσατ μίαν

" γρηγορείτε και προσεύχεσθε ίνα

Μ) μ.ι)δείσι€λΈγπ:ε ?ο πειρασμόν. το μεν πνευμα πρόθυμον,

η αγ". ._. η ε σαρ ασ ενη9.
Μ ίτεἰλα] ξατο τον .Η αυτον λόγον εἰπόν.

αυτους ] καθειίδονται· ησαν γαρ οι. όΦθαλμοι. αὐτῶν

Σἀποκριθῶ··

8

|

82 ` (

4-0

'' και λέγει

χετο. ίνα ει δυνατον

και παλιν απελθιον προσηιί·

` 2 . ` || Φ

και ελθων ευρεν

Ιοιιιι.πιπιοιι ιιοι:απιι. οι οοορἱι του

το". οι ιπποαοπο. :' "πω Πι

Μι "Πε, Τι·ιειιε σει ιιπιιιιιιι παω

ιιιιααο οι! αιοι·ιεπιι : ειιιιιιιιυιο

Με οι νἱαιιιιιο. Μ “πω Κι απο

ιιτοοοιιιικε.ει ριιιιιιιιαι·ιι. Νικαια

κυρια· ιοττπιππι. οι οι·οοιιι αι. οι

ικα ροεοοι ιτουιιἱι·οι ου εο αυτοι

Η οι «ικα. Μια. ρ:ιιοι·. οιιιιιιο

ιιιιι ροεειοιΙἱιι ειπα. "οποία εο

Πι:οπιι ιιιιιιο ο ιιιοι (Μια) και!

πιο" ιιιιοιΙ απο παο κι] ιιιιοιΙ ια.

:" “πω Ετ. ιποιιιι οι ἱιινοπιἰι οι”

ιιοτπιιιοπιιοε. οι. ιιιι Ροιι·ο. 8ἱιπιοπι.

.ια-ποια πιοιι "ααα ιιιια αυτα

νἱαιΙαι·ο? Μ νιι:Ηιιιο οι Μαιο

ιιι ιιοιι ιιιιτοιιο αι ιιιιπιιιιιιοπιεια:

07.22) ιηιιπιιαο ιιιιιιΙοια ρι·ιιππιιιιιι.

απο αυτο ιιιιιπ·ιπιιι. “9 “παω Πι

ἰιοτιιππι απο” οτανιι οιιιιιιοπιι

κοι·ππιοι·ιοι·πι Μαιου. ω Πι τιποτ

ιιιια ιΙοπιαο ιιινοπιιι οσε ιιιιι·ιπιι·

οιιιο.ει οποια οπιιιιι οοαιἰ ιΠοι·ιιιιι

ιιιαι·ιινιιιι, οι ιι;πιοι·ιιοοιιι φαι!

 

 

2 ι α ` : π'

καταβαρυνομενοι , και ουκ ηδεισαν τι

32. προσευἔωμαι ΑΒΒί.ΟΒΔ Επι! Νεο”.

το!. Σια". ] προσευξομαι Βιι.Βιία.!) στ.

ΚΕΠ".

38. ιακ.] ]·ιποιιππι. τον 9. ΛΒ:Ϊι. Ι. (32.

Κ. ] σπα. ουκΔααοαΜουντ. Βαυα

Νοιπρ.

- Ιιιιανν.] ρτιιοππι. τον ΛΒ.Βι(ι). 82. Κ.

Ι Οοιιιτιι. ΟΙ)Ι.ΧΔ. 1. το!.

-· μετ' αυτου ΒΟΙ). 62. (τον μετ' αυτ.

Ιαπαν. 12.802.) ] :μεθ'εαυτου 9. ΑΕΧ.

το!.

·- ηρξατο] ηρξαντο Ιβ.

- ικθαμβεισθαι] λυπιισθαι Ι.(τἰι]. ΜΜΕ.)

] (διαιτα. Οι·ἰη. ΙΜ. αι. 201..

- αδημονειν] ακηδεμονειν Β..

οι. και 12] τοτε Η. 62. α. Απο. (να. Μιιιι.

κατι. 88). ] Οοπιιι·ιι. το!. Μιας. “η”.

- λιγα] λεγειν ΔΟτ.Ι·`ΟΠ.

- γρηγορειτι] Μι!. μιτ' εμου Ι. Ο. 9".

'Νιου. (οι. ΜΒΜ..) Η!. μου!. μεινει" Να'.

Πι.

85. προσελθιιιν ΛΟΒΙ.ΧΔ. 1.62. ΕΟ "80

να. Έτος. Ποια). η: 8γ·τι·.1°ει.8ιΠο|. ]

:προελθων 9. Β.ιιΕ'εΚΜ. ιν. αι να!.

- επεσεν ΑΟ. τοΙ.".(νΜ.Μιιιι.) ] επι

πτεν οι. Μοπαριι. " ααα. επι προσωπου

Η. 1. 62. Ο. ιι.ο.τη:9Μ.ι.ι. Δι·ππι. ]

Οοιιιτο. ΑΒΟΙ.. το!. ναΙε. ιιν.

- της γης] την γην 82.

- προσηυχετο] -ξατο Ι.] προσευχετο Ε..

- ινα ,παει ει δυνατον εστιν 1). 1. 62. Ο.

ιι.κ. (Οοιπιπα. το!. ναι. ο._|ῖ17: ι. πια.)

-- ώρα] πιω. αυτη Η. (0.112). ἰ.Α. (

(Οοιιιτπι. το!. τα”. ο.)

26. αβα ο πατηρ μου 82. (Οοιιιι·ιι. ως. '

ι. αου).

- παντα δυνατα σοι ΛΒΟ. τομ!. επι'.

ι

______----

Ι

Ρει.&.Ηι:Ι. Απο. ααα. | δυνατα παντα

σοι Ι). α.ἰ. Μοιπιρ!ι. ] δυνατα σοι παν

τα οπο. ι. 2222. Μι. 1082.. ΜΜΜ. |

παντα σοι δυνατα τι!). νιιια. ο! πιο.

Πι'οιι..4!ε.τ. (ο Μια·ι:ο.) Λο πατατα» πι.

84. "ιιιιιΙ.ιισιν Π. Μιας. 1)'. (Οοιιιι·ιι.

ιι).[ο.&]. ιιιιιι.εστιν 02. ] Οοτιι.π·ιι, θα!.

!)ἰοιι. που.

86.παρενιγκε ΒΠΜ.. το!. Οι·ἰη.ἰ. 2212.

222... ἰἰἱ. ΜΒ.. Βίου. Α|οκ. Λο Μαπι.

τι. ιι. ] -και ΑΟΚ. Ια”. Καφ.

- το ποτηριον τουτο απ' εμου ΑΒΟΪ.Χ

Δ. 62.011”. Ήπαρ”. Μοππηιιι. Λι·ππι.

Οτἰς. ι.2212. 2222. ] τουτο το ποτηριον

απ'ειιου Ι). 1. α. 0ιιο.ιιι.πιν. ΙΜ.

1056.'. (ναι. Ι.ιιο.κκιι.42). ] απ' ειιου

το ποτ. τουτο ΚΜ. ο. 8γτι·.Ρει.&.ΠοΙ.

πω. (να. Μιιιι. Χανι.89). ] :το ποτ.

απ' εμ. τουτο 9. ΕΠ. 1.=τιι.8..Νι:αρ. το!.

] σπα. απ' εμου 'Μαιο. Πι).

- ιιλλ'] αλλα Γιος. Μουρ.

- ου τι εγω θελω αλλα τι συ ΛΒ(Ο).

τα!. ΜΜΕ. π.. Βγπτ.(Ρει.)&Ποι. οτα.

ι. 2212. Βίου. κι... οι: Μιιι·ι. '3.82. ]

ουχ ο εγω θελω αλλ. ὁ συ θελεις 1).

(Μοππιριι.) 'Νιου. (Απο.) βιο. (θελεις

παω. α.ι:ως'). ] ουχ ὡς εγω θελω αλλ.

ιιις συ 62. (πω. Μιιιι.) Η αλλα τι] αλλ'

ει τι Ο”. ] αλλ. ο τι Ι. Ο. (σαι. τι Δ).

η συ] σοι ΒΧ.

:37. και λεγει] σαι. και Δ.

- τη: Πετρσρ] στα. τιμ Δ.

- ισχυσας] ισχυσατε Η. Ι. αιμα μια.

Μαι. :και 40). ] (Μαιο. ΑΒΕ). το!.

Μιας. α.ι:.π. το!. (ισχυσα Δ(ῖι·.).

- γρηγ.ιρησαι] πιω. μετ' εμου Ε. (για.

Μαιο)

Ξ 88. προσευχεσθε] -χετε Β.Βι·|ι.Για8.Χοιηι.

| - ινα] οτα. Η.

- ειιτελθητε ΛΟΒ].ι. το!. πιτ. αι τα. μια.

Μιιιι.:ι:ινι.4Ι). ] ελθητε Β.Βιιυ.ΙΝο.

- πνευμα] οπο. Β..

82. απελθων παλιν ηιιξατο 02. (προσω

ξατο παω Για; Μουρ.)

- τον αυτον λογου ειπιιιν] σπα. Ι). α.ι:#|ι.

] Οοιπιτα. το!. να”. 1: το!.

40. και 12] ιιιιι. Β. Βάι. " Μι!. παλιν Β!).

(ι.·ιιΙ.νοι.82). ι οιιι.|ιιο το!.

] - ελθων Β.Βι|ι).Βιο.Ι)Β.α.ο.π|ι.Μοπιηιιι.

(πιο. Μιιιι. πανι. 48). ] Συποστρεψας

9. ΑΟΚ. το!. Μιας. _/Σἰ. 8)·ι·π·.Γει.8ι

Πο). 'Νιου. ΑΜ. ΣΕΠ). (ελθιιιν και

παλιν ι)ποστρεψας ευρεν αυτους Β

Βου.)

-· αυτους] πινω. παλιν 9. ΔΟ. το!.

] Μα. Μια ευρω πως. [Ι. 8]·πτ.Ι'ει.

&ΠοΙ. Μοππιιιιι. Λεια. (και. εκειθεν)

του. | πιω. πιο" καθευδοντας Χ. (ιιοιιι

και Η ΙΜ.. εαυτο). ] σαι. παλιν Ι). α.ι.·.

αι. και..

- οι οιρθαλμοι αυτων Λι)Χ. Ι. 82. το!.

Μπι. ] αυτ. οι οι”. ΒΟΣΔ. (τω. Μα".

ι κανι. 48).

1 - καταβαρυνομενοι ΑΒΒΔ. Ι. 02. Κυ.

ιΜαπιινιιι.ἱ α. ] καταβαρουμενοι Η. ]

βαρυνομινοι Μ. ] Σβεβαρημι.νοι 9.

(ΣΧ. το!. (και. Μιιιι.)

- αυτπρ μια αποκρ. ΑΒΟΠΕυ]. Μιας.

ιι.ι:# 8)·π·π.Ρει.διΗοΙ. Μοαιριι. Απο.

(ιππι1.2Βιιι.) ] :τοπιο αποκρ. 9. Χ. 1.

το!. τι. (οι οπιιο οι οσοι αποκρ. Ο”.

] ααα: τι 62.

28. ια·οαιριαε οοι. οι. ] 40. οοταιιι Δια. ] ατο

του οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χιν. 4.ι_

Α1]&υΔ[7]· Έ' αν αὐτῷ(

1.99.

Μ)ΒΒΚΠΒ”Γ. . ..

5 σου.. η ωρα'

τδιο χεῖρατ τῶν αμαρτωλῶν.
8 Κ 2 | Μ

ιδου ο παραδιδουο με ηγγικεν.

54 48 "καὶ 2εύθυο||, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντοτ παραγί

Ιούδαο - [6 Ίσκαριώτηο]", εἶο ' τῶν δώδεκα,

καὶ μετ' αὐτοῦ ὅχλοο+ μετα μαχαιρῶν καὶ ξύλων,

παρα τῶν αρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν
τ 4... τ κ ο ` . κ ν

πρεσβυτερων. δεδωκει δε ο παραδιδουο αυτον συσ

σημον αὐτοί.` λέγων,ΔΟν οὶν

κρατήσατε αυτόν, καὶ

ρπα

- Η ΜΑ"..α6 πιτ-5ο. α

'' Μι. Μπιτ-4ο.

Η .Ιο. ι8:8. οω.

48. οχλος [πολὺς]

ο ο ν ο

νεται ο

«ΜΒ

β

ρ”. '

."ΜΜ.Ε.ο6:5ι-58. α (10767
Μαι. αα:5ο-53. ι

Μο. ι8:ιο.ιι.

καὶ ἐκράτησαν αυτον.

ο·τηκοτων σπασαμενοο τἡν μάχαιραν ἔπαιο·εν τον

.δι κ κ Μ ` ι κ Ι : ο

αι ερχεται το τριτον και. λεγει αυτοι”
| ` , |

'

Καθευδετε * λοιπον καὶ οὶναπαυειτθε· απεχει· ήλθεν

` η 9

έὶδου παραδίδοται 6 υὶοο του ἀνθρώπου εκ

4-2, |

Θ

Ι "'7 'εἶ9

εγειρεο·θε, οἴγωμεν·

| Ο Ι '

Φιλησιο, αυτοο εστιν·

. Ι ΙΙ 8 ο· .95 `

απαγετε ασφαλωο. και

έλθιὶ›ν “Μια” προο·ελθῶν αὐτῷ λέγει, (Ραββί *, καὶ

κατεψίληο·εν αὐτόν. Μ οἱ δε επέβαλον ' τιὶιο χεῖρατΦ

δε ' τῶν παρε·
`

ι·οεροπιΙοτοπι οἱ. " 0.99) Η:

τοπ". ιοτιἱο οι πἱι ΗΜ. Ποττππ.ο

ἰπιπ οι "...πωπω ΜΗΚΗ: νο

Με Μοτο: οοοο οω.... Με...

Ιιοπιἱπἰε ίπ πωπω. ροοοπιοτοπι.

" $πτοἰιο, οπτππο: οοοο πώ πιο

"...οι ρτορο ινα.

" Ο." Μ Η πωπω οο Ιοοποπιο

νοπἱτ. πιο... ππιιο οι: οπο‹.!οοἰιπ,

οι απο Μο τωρα πωπω σπιτι

ΒΙο.ι.Ηἰε οι. Πεπἱε. π ειιπιππε επ

οοτιΙο:ἱϋπο οι τι ΜΜΜ: οι ο

εοπἰοτἰϋπο. “ θα” Βοδοτοι

:πικαπ πωπω· οἱπε εἱςπιππ οἰε

Η ἰοοπο. Ωποπιοιππηιιο οεοπΙπωε

Μοτο. παο οκ:: ιοποιο οπιπ. οι

οποιο απο... 9 Ια οιππ Με..

πο!. "παω ποοοποπο πα οιιιπ Μι,

πω., οι οεοπ|πιπε οει οιππ.

9' .Η Η” τπππιπι ὶπἰοοοτιιπι ίπ

οιππ οι ιοπιιοτππι οπτπ. " 0"·

'~) υπ” ππιοπι απΜιππ Λο οἱι··

οιιππω.πιἰΜο ο‹!ποοπο οἱαπἱππα

ι›οϊσμ88ἱΕ εοτνιππ .πωπω "νοοτ

 

4.Ι. λοιπον] τραμ”. το Β-. ΒοΔ. Ι. 69.

Οοῖο. Η. το!. | οπι. ΛΟΒΙ.ΧΕΕ'Β)”.

·- αναπαεο9αι 1).

- απεχει] πιω. το τελος Β. 69. α.οώ

δΙττ.Ρα..δι:ΗοΙ. “αει οω. οπἰκπ οοπιαπι

ιποιἱο" _#. Αππ. ' Οοπιι·ο. το!. να..

κι. Μοτπρπ. 'Πιερ. ΠΣΕΠ.

-- ηλθεν] στο. 1).

- ή ἄρα] [ΣΕ-Μπι. και Β.

- ται· χειρας] οτπ. τας Λ. 1. 69. ?Κα

(οπι. των ως. 69).

69. πγγικεν] -οιν Ο. "πγγ. ο παραιῖώων

με 1). οσο στα. α.ι:$$ 8)·ι·.Γει Μοπη›!ι.

'Πιερ. Ζωα (Πα. Μπιτ.. κ›:νἰ. 45). ]

00118", τα νωε. λ. ΜΜΜ. απο.

Απο.

43. ευθυς ΒΟΙ.Δ. (1ευθιωι· €. ΑΧ. τοι.)

1: 8]·τ.ΗοΙ. Μοιπρπ. ΤΙΜ». (ΕΜΠ. 11%”.

Μπι. 1). Ι. 69. ναις. α.ο.ῇ'.Ι.Ι. 5".

Ρετ. Απο.

_ ο Ιουδα; ΑΒ. ' 'στο. ο 9. 013. τοι.

στο.. Ν. 8879. (νία. Μπα. :ανἱ. 47).

- ο Ιοκαριωτης Α(1))ΚΜΠ. ναι8.6'Ι.

ο,... ἱν. (οτπ. ο). Σκαριωτης Ι)(οιπ. ο).

Βοατἰο0.ὶι Λυπ."πη;. α.(ο),|ἶ_βρ'·'·ἰ. 87".

Ρ88.ΒοΗοΙ. ΑΜ. Οπτἱοτ.ο8 Ι. | .οπι.

ε. ΝΟΕΣ. το!. .4νι.(ικτ..) Μοιπρὶι.

Τα». οω.. στα!. Μπιτ. οι Ι.ιιο. Με. 47 ).

- οι] των ων σ. Χ. 1. 69. το!. 8.".

Πο!. | οπι. Μιοι..οοΙ.κου. πιο.

α.ι·,/:17:ρ'·,·κ. 8]·τ.Ρει. Μοτπρ¦ι. ΤΙΜ).

(ἔσω. Απο. νεο.. στο. ἱν. | οι Δ.

- τον] οπι. .Β.Ε!ω.82,.. ] (Μπακ. 0ι·ἱρ.

9.

-$8.οχλος] Μαν!. πολυ; ς. ΔΟΠΧ. το!.

των. ι:.|ι. Οτἰ9.ἱν. (νἱά.Μπτ.ι.) “Μια

ή" Βάι. | οπι. ΒΚ.. 69. Προ. ..ρα

5)·ττ.(Ρω..)&ΗοΙ. Μοιπρὶι. ΤΜ!» οω..

ΑΜ. (νἱά. μια)

- ξυλων] Με!. απεοταλμενοι Ι. (ο).

92.!. 'ΓΙιοΒ. | Οοπντο, να... ο,|.|ι.

Μοιπρἱι. Οι·ἰο.ἰτ.

- παρα] απο Β. (ΜΙ. Μπα. ΧΧ...)

- των γραμμ.] 0111. των Λ(.:Δ. Ι. 69.

Η 7731.] (Μπιτ. Β.:Ι)Ι.Χ. το!. Μοπη›!ι.

'Πιερ. "ρτποτπ. απο 1). Αα. _|ῖ ¦ Οοπ

ιτπ.. α.ο.|ι. το!.

- και των πρ. 13:01). το!. | οπι. των

Λ. Ι. 69. Π. (παρα των γραμμ. και

των φαρια. και στριοβ. στο). ἰν.)

Η. δειῖωκιι] εδωκεν Ποτ. ιι.ο.|ι. (τω.

Μοα.κκι·ἱ.69). | (ΜΜΜ. το!. νιιΙε.

"πιο
- παραδιδους] παραδους ο. (ποπ ο).

- ουσιτημον] σημειον 1). στα. ΜΜΕ.) ]

00118191. "31. (ουσημον ΕΕ. συνιτημον Δ).

- αυτοις] οπι. Π. α.ι.·#|ι. ] Οοπ:το.νπΙι;.

ω. το!.

- ὑν αν] ὁν καν Ι.. ο εαν Δ. ] Οοπττα.

το!.

- απαγετε ΒΒΕ. 99. ' Σαπαγαγετι #7.

Α0. το!. ¦ αγαγετε Ε. ΜΜΜ. αυτον Η.

α.9'. Βγτι·.Ρει.8ιΗοΙ.]. Μοπη›π. των.

ΣΕΦ. | θαναι, τα νω;. ι.·,|,81. (ἔσω.

Αππ. Οτίρ.!πι.ἱἰἰ.906°.

45. ιλθων] στο. 1). Ι. α.ο#|ι. εκτ.Ρει.

Αι·ιπ. ] Οοπκτο. το!. νοΙα. _|ῖ 8_γτ.ΒοΙ.

το!. ·

4.3. ευθυς ΒΟΙ...λ. (ζευθιως ·:. ΔΧ.Ι.το].)

καπ. _|ῖ 8,νττ.Γει.&ΠοΙ. Δω. το!.|

οπι. Π. α.ο,8:|ι.

- αντιρ λιγα ΛΒοοΙ.Χ. το!. νπ|Β. 1:

8]·τ.Πο!. Μοπηπι. 'Τ!ιοΙ›. Ποιο. Λεω..

| λιγα αυτοι ΠΕΙ". α.ο.[|.(|ι). εμ:

Ρα. ΑΜ. | αυτοι λιγα αυτιρ Ι. ΕΞΩ

Πεν.

- .πριν κακά ΒουΙ.ΔΜ. Δια. Άπρ".

π. Μοιπρπ. πω.. ' των τ. ΑΧ (Με)

το!. 8χττ.Ρω.8:ΠοΙ.ικτ. Πω”. Απ·π.

(ραββει ΛΒ.Βιο).ΒΙο.ΟΠΧΕΠ. Οσπ

ιτπ. Μ. 1. 69. τ.οκΜεων.ω. ]

ι χαφ: ραββι οι. Ι. 09. νιι¦ε.(:Ι. α.ο. 8”.

Πο!.τπι;. ΤΙΜΜ. (ΜΙ. Μπα. Χκτἰ. 49).

Ι 46. ] οιπ. να. .9'.(ἱπ Με...)

- επιβαλον] -λαν Β.

- τας χειρας] Μρτοοιπ. επ' αυτον 8.

Χ. το!. ΗΜ" α). 8)·ττ.Γ.ι.8.:Πο!. Λππ.

(επ.ιιυτων Η Με...) | οπι. ΑΒ(ΠΠ.Δ.

1.69.Κ. ΥΜΕ. ο.|ῖ!ῖΙι. Μοιπρ!ι. 'Πιερ.

(90811. ποπ.. " μπω. αυτων :. ΛΟΧ.

τοΙ. Μοιπρ!ι. ΤΙιοΙ›. απο. (αυτον Δ).

Ι οπι. ΒΙ.)Ι.. 1. 69. 91.8. Μπι. 8)·ι·ι·.Γ.ι.

8ι!:ίοΙ. σοι”. Λι·ιπ.

- αντιρ ροκ: τ. χειρ. Β.Β|ι·.ΠΪ.. Ι. 69. κ.

«του... Β.Βι|ν.) ιπ'απτον ΑΒ.Βο|ι.

Η. νπὶι;. ι·ω Μοπιρ!ι. 'Νιου. οω.. ]

.οπι. ετ. (ΣΔ.1)ζ πιο.. (νἰιΙ.οι "τα...

Η. πιω. πωπω” “παοκ” ('Ι. ¦ 9. "παω

Ο!. ' 43. .ΜΜΜ Ιοοπτιοω. 1.9. .Μπλακ Βοποιοι.π

που· ' απο οο οι. Ι οι. απο.. οι καπ. οι. |

44. οικω: οποιο οι. | 45. ο" απο» οι.
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ΧΙν. :›ο. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

πινοαποτττυπ·τ·-τν

για!. α. ο. Αἐ

87". Ρ. Ε. ροη)

Ποπιιιιι.'Ι.'Ιιοιι. α

[οιιιιι.ιΔι·ιιι.α:ιιι.

ἐν

49. ὶκρατεῖτι

ο;" πληρωθῶσιν αι. ·νραΦαί. 50 καὶ οὶΦἔντες αυτον 2ἔιβυγον

- ι · . σκ
ρπτ παντες( 01 καὶ Α 2νεανίο·κοι` τα`|| 8συν κολούθει|| αντιο

. Ι | η Ι, ,

, ` 4 ` Α

περιβεβλημενου σινδονα επι γυμνου· και κρατουιτιν

ι Ι 9. Ο δ` ` Κ 8! Κ

Η “η” Ε”. αυτον ο ε καταλιπων την αν ονα ·νυμνοι·

. ' ς . +
αυτων] ςΦυ·)νεμ _

δζ Ρ νι· 3 τι' ` ι κ ` ο σε ` Κ ο -

_"ΜΜααΠω-α | .10 ` και. απη·ναγον τον ὶηιτουν' προς τον αρ)€ιε .

ΗΜ- ι·ι=οι.65. ρεα, και συνερχονται αυτῳ παντες οι αρχιερειτ και οι

53. [αὐτῷ] οι;)

δ

Ί ι· -

ρω ο 4

' 'Πιο. ιιο:66-·)ι. β υπηρετων,

πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεια
| ι 2 ο το ιν οι ι ` ι `

μακροθεν ηκολουθησεν αυτῳ εως εσω εις την οιυλην

δοῦλον τοῦ αρχιερέως καὶ οὶΦεῖλεν αὐτοῦ το =ώτιίριον”.

καὶ οΐ.ποκριθεὶο ὁ Ίηιτοῦι· εἰπεν αυτοις, .Ως ἐπὶ
` , οιλι)στην Φ ωε·-ήλθατε'| μετα μαχαιρων καὶ ξύλων 6 συλ

λαβείν με; 49 καθ' ἡμέραν ή|μην προς ὑμᾶς ἐν τῷ
0 Η Ι ` ν ι Ι | Ο , οι

πριν διδασκων, και ουκ εκρατηο·ατε με· αλλ ινα

οι.

τοῦ οἱ ιε έως καὶ ιΐν συ καθ| ενος ετα Ί των

χ › 2 7 ` οι( μ·
` Α

και θερμαινομενο9 προτ το φως.

` 0 Ι ι `

και ο Πετροι` απο

.5.5τ

ιίοιἰι οι ιι.ιπιπιιο.νιι ΠΠ οιιι·ἱοιι

Ιιιπι. “ ("Μ·) Ε: ι·οοροιιιιοπιι

Ιοιιιιιι ιι.ἰι. ΗΜ. Τιιπιιιιιο.πι ιιιι Ιο

ιι·οιιοιπ ιιιιιοιιε ιιιιπι [παπα οι

Ιἰιτπιιι οοπιιιτοιιοπι1ει·ε πιο: " οο

ι.ἱιιιο παπι "πιο ιιοο ιπ ι:επιρΙο

ιΙοοιιπιι, οι ποπ πιο ιοπιιιει.ιι.

δω ιιι ιιιιιπιρΙοοπι.ιιτ κτιρια

ι·οο. ” (Μια) Τιιιιο ιιιοοιριιΠ

οιιιο τοΙἰπηιιοπι.οο πιο οιπποο

Γιιιιιιτιιιιι. 6' (Μι "0 Αι:Ιιιιιιοοιιιιο

ο.ιιιοπι ι.ιιιιιιιιπι ιιιιιι.ιοοιι.ιιιτ οιιιιι

ιιπιιι:ιιιιι οὶπιιοιιο πριν· Μαιο, οι

ιοπιιοτιιπι ιιιιιιι: Β ιιι. Με τοπιο".

οιπιιοπο πιιιιιιο ρι·οιιιΒιι ου οιπ.

" “πω Βι οιιι1ιικοτιιπι ιι:

ιιιιιπ οι! οιιιπιπιιπι οποοι·ιὶοιοιπ. οι

ι:οπνοιιιιιπι οπιποιι ιιιιι:ει·ιιοιιιο

οι απο” οι Μπίστι”. “ (Μι

ω Ριιιι·ιιι ιιιιιοπι ο. Ιοπιιο οιιοιιιιιο

αν. ιιιιιπ πιο" ιπ οιι·ιιιιπ ιππι

ιπἱ παταω". οι οιιιιειιιιι ι:ιιιιι

ιπἱπἱει.τἱο οι “πωπω κο ιιιι

ιεπιιιιι. διο-ιι) Βιιι·ιιιιιι "το

Α

οἱ δὲ

 

τον απτο τας χιιρ. ι;. Χ. τοι. @τα

Απο.)

46. και ικρατηιτιν αυτον] οιπ. Ι'.

Η. ας οι] πιο. τις 9. ΟΧΔ. το!. νους.

ο. 8νι·.Πι:Ι. Ποιο. Ατιπ. (ιιἱιι. Πιο.

ΜΒΜ!). | οιπ. ΛΒ.Βι(ν.Ι.Μ. 1: 8)·ι·.

Ἑοι. Μοιπριι. 'Που. πω. ι “οι ποια"

ι:#κ. | και τις 1). | και ιιι; τις Ι.

-- των παριι.ττηκοτιιιν] οιπ. 1). ο. ' σοπ

ιτο, το!. ΥΜΕ. ο_£1|Πι. τοι.

- την ιιαχ.] οιπ. την 1). Ι.

- ιιιταριον ΤΠ). Ι. Βιιτ.Η0|.ιπ8. ' Σπιτιου

'8. ΑΟ. το!. (ιιιιΙ. Μπα. Μινι. 52).ι οιπ.!.

το ιδιξιον (ἔσω.

48. και αποκριθιις ο ιηοους] ο οι 1ηο·ους

1). α! ι Οοπιι·ιι. το!. νιιΙι;. (01: το!.

(" τοοιιοπιιιι ιιιιι.ιιιιι οι ιΙἱ:‹ἰι “Πο δικα. "

|ι).

·- ός] οιπ. 1).

- ιΕιιλθατε ΛΒΟΠΕΧΔ. ο!). Σο”. |

1:-θετι €. Γ. το!.

Η. ιν ην ιιι....] μια διιδαοκιιιν 1,. ιἰ./Σ

8ι·ι·.Ριιι. Μιιιπριι. Απο. 2Ειιι. ' Οοπ

ιτο., ΔΙΚΗ) στ. το!. να”. α.ι:$|ι.

εντ.Ριι. Τα». Ποια. οιι9. ι. 485'.

(και).

- ουκ ικρατηιιατι .ΛΟΠΡ. το!. Οτίο.ἱ.

(ιιι. (ναι. Μπιτ. ιικιιι.55). ' ουκ ικρα·

"ιτε Β. ' ου κρατηο·ατε Ια.

- γραφω] πιω. των προφητων ο!). 8".

Πει.. 'Για. Ατπι. (οι. Μπιτ.)

οι). ιφυγον παντες Β(π.Δ. Μοιπριι. σαι.

Ι :παντις ιφυγον ε.. ΔΙΠ'. το!. μια..

Βιιτ.ΠοΙ. (Νιου.) Ατιπ. (ΣΕΦ.) να!. οι. '

ι

ι
Υ

ι

ι

Μιιιι.:ικι·ἱ. 56. άπαντα; ιουγον 039. Ι

ιιτο παντα· ιΠιιοιιιιιΙι αν”. 8ιτ.Ρει..

ιιτιιοιπ. οπιὶοιπ 'Νιου. Λι·ιπ. (πιο.)

5!. και νεανιοκος τις ποπ α. Εντ.]:'ει.

Μιιι·πριι. Λτιπ. λαο. [και Νις” τις

ιιιανιιικος τ. ΛΙ.'Χ. το!. 8.ντ.Ηι:Ι. Οοιιι.

Βιιι·.Ρει. Οι·ἰο.ἰν.887'. (να. Μαι. Με".

57). ¦ οιπ. Βι()Ι)Ρ. το!. [και. Μοπιιιιι.

Ήιώ.(Μἰιιςοι·οΠἰ). (και. βιο.

53. αυτοι ΛΒ.ιΡΧ. τοι. | προς αυτον Ο.αυτου Ι. ¦ οιπ. ΒΒΔ. 69. Σα". .Ξι.ὶι.

(να. ιιι. ΒΧ".

ι

ι

ι νιανιακος δε τις 1). νιι|Η. ο.|ἶ(!).|ι. -· παντες] οιπ. Ο. Ι Οοπιτο., το!. στα.

Ι. 'Νιου.

- ιιυνηκολουθιι που. ¦ .τηκολουθιι 8.

1). Ι. Μαι. Βιιτ.Ροι. Λτιιι. ¦ ηκολουθη

οιν ΑΡΧ.69.ΕΡΟΠΧΜθυνΓ. δια.

πω. απο. (ουνηκολουθηοιν Δ).

- αυτοι] αυτους Ι).

- ιπι γυιινου] γυμνος 69. “εἰι:ιιι οτιιι.

ιιιιιιιικ”)ΐ | οιπ. Ι. 'Ηπα

- κρατουιτιν] κρατησαντις Ο. (πρατη

σαν 69. οι. πέτο).

- αυτον] μπω. οι νιανιοκοι ς. ΛΟ'Ι'

Χ. το!. δυκτιο!. Ποιο. Λι·ιπ. που. (οἱ

δι νων. κρατοι.ιοιν αυτον Ι. οι δε νων.

ικρατηιιιιν αυτον 89. Τιιοἱι.οιπ. και).

'οιπ. ΒΟ.Ι)Ι.Δ. νιιις. ιι.ι·./1.Ι. ο”.

Ρετ. Μιιιιιριι.

52. καταλιπιιιν] -λιιπιιιν ΠΡΧΚ.

-- γυμνη] Για" ιφυγιν ΕΔ. ι.·.|ι. Βιι·.Ριιι.

Μοιιιιιιι. πιο. ΑΜΠ. | (:οπιτο, τοΙ.

νιι|8. ια!. διι·.Ποι. Ποιο. Λτιιι.

το!. ΥΜΕ. α.|ἱ Βι·ι·.Ηι:ι. Οι”. Ατιπ.'

οιπ. 1301.. ι:.|ι. 8ι·ι·.Ρε.ι. Μοιπριι. Τα».

πιο.

53. απηγιη·ον] ?πηγαιναν Α..

- αρχιιρεα] πιω. Καιαφαν Α. 69. ΚΑΙ.

Β_γι.Ηι:Ι. Ήιιιιι.(ΨοιιΙο.) Αι·ιπ. ιιι·ποιιι.

ιν.

- και οἱ ·ιτριοβ. και οι γραμμ. ΚΟΡΕΑ.

Ι. Ο!). το!. 8ι·ι·.Ηι:Ι. Μοιπριι. ΤΙΜ).

(Νοἰι|ιι.) ' και οι γραμμ. και οἱ πριιτβ.

ΑΚ. (και γραιιμ. και προοβ. 1). Οτία.

ιν.) Μπι. Βιιι·.Ι.'ιιι. Ατιπ. (και.) "εστι

Με οπιιιοο οι ιιι·ὶπι:ὶροο οιιαιτιιοι.οπι οι

οιιπιοι·οο" Τιιιαι.(ΜἱπΒιιτ.) μια συν

ιτειρουν αυτῳ Χ.

54. απο] οιπ. Δ.

- ηκολουθηοιν] -θιι Ι. 69. Ο. ι.·άκ. ενι..

ΡΜ. Μι:ιπριι. που μια. Μιιιι..ιιιινι. 58.

Ευα. απο. 54. σου. και. 15). ' Οοιιιτιι.

το!. να. ο. Βιιι·.Ηι:Ι. Ατιιι.

- ειναι] οιπ. Τ). Ι. Δια. α@ς'.ἰι.Ι. (ναι.

Μπα.) Ι Οοπιι·ιι, το!. νι.ιΙΒ.(:'Ι.Γιιω. ι:.

το'.

- εις την αυλην] το αυλο Ι.

- οιιγκαθη).ιινος] καθημενος Ι).

' - υπηριτιιιιν] υπηριρινν Η.. ΠΜ”. αν·

- πα _|ἰπ.] ΐο.ιιι!.απ' αυτων €. ΑΒΕ ¦ του 69.

- και θιριι.] οιπ. και 1).. 69. α.ι:. ΤΗΝ).

- προς το φως] οιπ. Ι. Η οιπ. το ΕΙ:.

 

Η). ιιιιιιιιιιιιιιιιτ Ο. ι .53. οοπτοποτιιπΕ Η Ι

Μ. "ΜΒΜ απτο ιιι ιι. ι πιο ιΒιιοπι οι. Μιά. οι: ιι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χ1ν. 58.

^ΒοΒαηΠΠ άρχιερεῖο και ὅλον το συιιέδριου ἐζήτουυ κατα τοῦ “πετάω” οι ΜΗΝ ΜΜΜ"

1· Χ Δ· . .. | , κ .. . τ ` . ηιιο.οτειιοπι οιΙνοτοιιο Ιοειιιπ ταο

1- [88]. 69. Ι σου α ΤΙ.) ιαυ εκ το θανατωσαι αυτον και Ου ιιιποπἱιππ ιι: Μπι πιστή πεπιε

1:οπικεονΓ ` , . . Β 66 1 .
ι ο ο ιι Η ` › ι , . Ι.:Μαιου - οι· παλι” και εψευδομαρπρω κι.::.·.:::::.κ.....ιιι

Η αὐτοῦ, και ίσαι αι. μαρτυρίαι ουκ ήσαν. 57 καί τινα· ΒΡω.ων"ψ °!"°· α @Ντ

ο _ , , ) , , Α | πιοπιιο. ιοκιπποππι ποπ "απο

αυασταιιτεκ εψευδομαρτυρουν κατ αυτου, λε·χου·τει` " (Μια) Βι φπα”. "φραπε

'οσο 9.. 58 ο ο ο! . ι ο .. τ .ο "ο κ Γπ!ειππ ωειπποπιιιπι καψει".

° . |6:.28: (ΤΠ Ημ€ι.9 7)ΚΟυσαμ6Ρ αυ'Γ0υ λ€70ΡΤ09 ΟΤΙ. ω|γω·ειω ει"Π· ιΠα=πωκ δε ομο

. . , λ λ - ` | ` πἰιιπι Νοε οπιΗνἱπιιιε οιιιπ ι”

καταλυσω .του :ταου ΠΜΣ-012 του ' χειροποιητου, | και α=Πωω' ΕΒο ‹"=ἶ80”.Μη ΜΜ_

5 11 @ια ·ιζριαζιέ `ημερο.›υ αλλου` α)ςειροποιητΖου 6 οικοδοι.ἐ.(?σωζ :ΠΕ

και Ου Ε 0υΤω$' ισ ,μ α τυ ια αυτωυ. και Μπι ποι!ἱΗι:οϋο. 55' Ετ ποπ οπο.:
. κ ο , `η 77. ? μι!) ρ, ι κ ι:οπνοπὶοπε ιοειἱιποπἰιιιπ Μο

αυασται· ο αρχιερευο ει;` μεσου επηἔ›ωτησειι του Η... "ΕιοΧΜΠαωωου""Πυε

' “ Α ' ' | , ' . ' Φ , εο.οοπΙοε ἱπ τποιΙἱοπι ἱπιοιτοΒιι

5 :53 Ιησουυ λεγα», ουκ αποκριη·) ουδειι, τι ουτοι σου ΜΜΜΜΜ-ΜΗΜΡΟΠω

το 01 ο ` › | κ - ο ΙΙ 2 ο . . . .

καταμαρτυρουσιυ ; ο δε εσιωπα, και ουκ απε- ·ινια1Μπι οι! 98 «Με "ω οι»

τ ο ι ιι ι ο ο κ ο | 'Τ , ` οιιιπιπτ πο πιο? 6' Πιο οπισω

π? κριιιατο 0υδ€Ρ . παλιο Ο αρχιερευο @πρωτοι αυτου ι.ποοϋπιοιπιΜΠοοροπωι. ΗΜ·

` τ ο ο- Κ Ο κ ` ο .Χ Α π Α

και λεγει αυτου, Συ ει ο χριστοο ο υιοι· του ευλογητου ;
Τὶ 62 ο κ ο Α .3 ο κ ο ` Η ` ελ

ρα ο δε 1ησουο ειπεν, Εγω ειμι, και οψεσθε του υιου

 

55. το συνεδρ.] οιπ. το Δ.

- μαρτυριαν] ψευδοιιαρτυριαν Α. Ι. '

' 59. ή μαρτυρια] αἱ μαρτυριαι Β.Βο|ι. ο.'.Πιοιι. (νἰι!. Μοιι. ::ινἰ. 59). ' ()οπιι·ο,

το!. Οτἰ9. ΙΜ. ἰἱἱ. 909.!.

·- εις το θανατωοαι] ινα θαυατωο·ουοιυ

1). Μια' (πιο. Μπιτ.)

·- ουκ ΕΔ. .

·- ηυριακου ΒΒΡΙ:(Δ). Ι. Ρώπα.) |

Σώοι". ε. ΑΟ. το!.

56. ιψευδομαρτυρουν] και!. (και.'''') ιλεγον

Ι)(;τ.

- ιιαρτυριαι] πιο. αυτων 89. ο. 8)°τ.Ρει..

Μοιπρο. ΤΙιοΙ›. ' Οοπιτπ. ι·οΙ.

57. και τους ΑΒ(.ἶΡ. το!. καπ... το!.

(ΤΜ5) | και αλλοι 1). α.(ο).#ζ|ι. Οτίο.

ΙΜ. ἰϋ.909". αλλοι ΑΜΙ. ¦ αλλοι οι 69.

- κατ' αυτου ληοντες] και ελεγον κατ'

αυτου 1). (ο.·).“)'). | Οποιοι. το!. νιι1ι.:.

ο. “οι ι!ἰοοοοπι." "ωπου ιι.

58. λιγοντος] λεγοντες νο. ο... | λαλουν

το;; Π.

- καταλυοω] καταλυιο Α. 049. ΙΜ.

ἰἰἰ. ΜΒΜ· | Οοπικιι. τω. Οτο). ἰν.

200”.

- τουτου] οιπ. 1)(ἴτ. &. ' Οοπιτο.. τοΙ. Ι

ΜΙΒ. α.ο.ιἰ. τω. Οτἰο.ἱν.200°. Οτι-ο.

Ιοι.ϋἰ. (“Ποὶ"!).

ε- δια τριων ἡμερων] οι' τιμ.. τρ. Ι. ¦ Οσπ

ιτιι. το!. Οτι!).

.- αχειροπ·. οικοδομηοω ΛΒοοΡΠ. το!. ]

νιιΙε. ντι. 0.49. ιν. Οτίο..Ϊπι.ἰϋ. (ανοι- !

Μο. Οτἰ9.ΜΒ.) ' αναστηοιο αχιιροπ. 1).

α.`ο).#ἶ|ι. .

59. ουδι] ουδ' Α.. 89. κ.

.- ιση ροκ: πο ΒΕ. 1. νοΙΒ. α.ι.·.#ῖ ι

(Τοπικα. Α(Β)ΟΠΡ. το!. τν. Οτἰο. Ιω.

(εἰο ίπἱι ι). ?ιοαι Β.

 

ιΙ.#. ' Οοπιι·τι.. ΑΟΙ)ΠΡ. το!. νιιΙ8. ο.|ι.

τν. Οτίο. Η!.

| 80.ιιιοου] τρωω. το €. 1).Ιο.(ἱοΜ.ι.

Μοτπρπ. | οιπ. ΑΒ(.ἶΠ.ΡΙ.ΧΔ. 89. Ε

Ε Μ.ιι.ΗΚ8Πνο. Οτἰ9. ιν. 2005.

- αποκρινει ΙΙΙ!.

- τι] οι. Β. ' Οοπιι·ο., ΑΟΠΠ. ι·οΙ. Οτι!).

ιν. 200€. 8875.

- σου] σοι Γ.

6!. ο δε @ΟΠΕ το!. νν. Οι·ἰο.ἰν.200°.

8878. ' πιω. Ιηοους Α. (νἰ‹.Ι. Μπιι.:ανἰ.

68). | εκεινος οι 1). νιιΙΒ. ι:.ῇζ|ι Ι.[α].

- εσυ-ικα] ιοιιγα 1). ¦ Οποιοι, το!. ο”.

ἰν. οιο.

- "πιο" απικρινατο ουδιν 13013. 38.

Μοιπρπ. (ΤΙΜΜ.) (Ποιο.) ΑΜΠ. Οπα).

ἰν.200°. ¦ :Μαΐου ασικρινατο ;. ΑΠ

ΡΧΔ. ο!). κι!. και... ι:$!. '5)·τι·.Γει.&

Πο!. Λι·ιπ. Οι·ἰυ.ιν.887°. [α.|ι]. ' ου

δεν αιτεκριθη Ι).

- καλοι 6 αρχ....λιγει αυτου] και λεγει

αυτοι ο αρχιεριυς 1). (!).(κ).[α.ο]. ι

(Μισο. το!. νους. νν. (Οτἰο.ἰν.887<.)

"ΙΜ-Μπι. και Ι. 59. "παλιυ] ΜΗ. ουν

Η. "ισηρωτα] -τηοιν "Εν/τει. ()ι·ίο.

ιν. | Οοπικο. ΑΒο(ΠΠ.'. το!. "παλιιι..

..αυτου] οιπ. α.ι:. “και λιγο] λιγων Ι.

| ιι: διυτιρου και λη" 60. ¦ εκ δευτ.

ληιου (Πιο.

- ο χρυση] οπι. Γ. ι.

 

| - του ιολογ.] Ι›ι·ιιοπι. του θιου ΛΗ.

νωε.οι 1,'. Ατιπ.Ζο!ι. (Σώοι. ΙΜ. 1008. |

ειπα επιππιιιο Βοιωτοι): ἱπιοπο

απο” οιππ οι ..Μπι οἱ. Το σε

ΟΙιτἰ5ιιιο.1ὶΠιιοΒοποιΠοΗ? "095

ω Ιοοιιο οπισω Μπιτ ΠΠ. Βετο

(νἰιὶ. Μπιτ.) ' οιπ. ΒΑΠ). το!. ΑΜ. α.ι:.

171. νν. Αι·ιπ.Μ$8. ()ι·ἰυ.ἰν. Οτιο.Ιπι.

ΕΠΑΝΩ.. (Η. ΠΓ).

62. Μπους] πιω. αποκριθεις 1). Ι. 69. Ο.

α.!).(|ι). (Ατιπ.) (Ποιο. ΙΜ. οτε!). ιν.

38”. ¦ Οοπιτο.. ΑΒο(.:Π(ιιι. νω.)Ε. 88.

το!. νπΙ8. ο). Η.

-- απο] λιγα Ι). Οτἰο. Η. (πιω. Μακ.

αυτή. 64). ' Οοπικο, ΛΒΠ. το!. [ο. τη.

ΜΜΜ. αυτοι 1). Ι. 69. Ο. ναι". α.ι:.|#

ΒΥπ.Ρει.8.:ΗοΙ. Μοιπρπ.Μ88. Αππ.

ΣΕΦ. Οι·ἰ9.ἰν. (νἰιΙ. Μαι...) ι Οσοι”. ΑΒ

011. 88. το!. |ι. Μοιπμπ.Βοπνι. ΤΙΜ).

- εγω ιυα] ριιιοιπ. ου απο; ότι 60.

Απο. Οτι!). ιν. (Νο. Μπιτ)

- ιι: διΕ. καθηιι. ΜΒΜ. 69. Εκ- "'!.ιι.(ἱ

ιαπωνια ΣΠΠΕ. (ο).!. θα”. (Παπ.

ΙΜ. Οτίο. ἱἱἰ. Πω. Οτίο. [κι. ἰἰἱ. 9! Ι-.·

| $καθηιι. εκ διξ. 9. ΛΗΧ. Ι. 88. ι:$

1,1. 5)·π.Ριιι.8ιΠι:|. Μοι·πριι. 'Νιου.

Απο. (ΑΦΜ.) Οι·ἰο.ἱν. (νἰι1. ΜΜΕ.)

- της δυναμεως] αιΜ.ΙΜ νπη;.6'Ι. Λι·ιπ.

υπο. (ι.·ἱιΙ.Ι..ιιο.οι:ιϋ.69). "οιπ. της 1)..

- και ορχοιιουου] οιπ. 1) οι'. | (Μπακ.

Με. πιω.

- ιιιτα] επι 1. 88. Ο. ιι. 8)·τ.Ριιι. '.Πιι:5.

μια. Μπα.) · Οοπιι·π. το!. καπ... οί!.

Ιι. 8)·ι·.Ηοι(οι Με. (Μπιτ). Μοιπριι.

και. Οι·ἰο.ἰἱἰ.ἱν.

68. διαρρηξας] π‹ΙιΙ.ιυθως α. Αππ. Οιἰο.

ἱν.387°. | ρτιιοιπ. ΉιοΒ.(ΨοἰιΙο). ' οιπ.

Μ88. Ήιου.(πρ. Μἱπ=ιικοΠἱ). το!.

  

τι!. ο..." οι (Η. ¦ ω “ΜΜΜ” οι.
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. Χ1ν. 88. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

 

- ωρα. 'που. ,Ιβ

να”. α. ι:·. α_

Εγττ. 1). Η.

ιιοαι.αι·ιιι.ιιιιιι.ε

#17 Τί ἔτι χρείαν

ειδ κριναν αυτον *
α

* έλαβον#.

Η π

8 .Ι Μιιιι.αο Μαι-7.5. α
| να

και. πιω». μια των παιδισκῶν τοῦ οιρχιερέωι·,

[Νο. ι8:ιγ. ιι).

α5-·η.

 

68. τους χιτωνας] τον χιτιιινα 8. ὅτι.

Ρ". (τους κιτ. Β.ΙΝ.)

- λιγει] οποιο. και Π. ο!ά. (Ουιιιτιι.

νι.ι|ε. _|ζ το!. [α.])

- εχωμιν 89.

Μ. ηκουσατε] ααα. παντες Ι. Ο. πιο.

()νοιιΙο). Ατιιι. | Οοιιιτιι. το!. 'Ηιοιι.ιιιι.

Μιιιςιιι·.

- της βλασιρημιας Β.ι(.ΠΠ.Δ. 898. τι".

ι την βλασφημιαν Α1). Ι. 69. Ο. (οι.

Μαιι.ιοιι·ι.05). ιι. Χ. ||ιιιω.αυτου ΠΠ.

Ι. 0. Ποιο. ΙΒιιι. ' ουσ. του στοματος

αυτου οι). 8γττ.(Ριιι.)&ΗοΙ.ιιις. 'Ποιο.

(Ψοἰιιο). Απο. (νιιΙ.Βιιο.παϋ.7Ι). [

ποπ ΜΜΜ ΑΜΙ.. το!. Μια. Μοτιιριι.

8γτ.Ηι:Ι.ικι. (“ιιιιαιιι ιΠιιιι" 'Πιάνου

ΠιιιΒιιτ.)

-- φαινεται] δοκει Ι). (νω.Μιιιι.)

- οι δε παντες ΑΜΠ. το!. νιι. (ιι. Χ.)

[ παντες δε 1). ι:.Ιι. ' και παντες Ι. 89.

ο!! (“ηιιιοπιιιοε" νους.)

- αυτον] αυτω Η..

- ενοχον ειναι απο. 88. (8γττ.Ρει.δε

11ο.) Οι”. ' :ειναι ενοχον Θ. ΑΣ.

Ι. το!. (Μια.) (Μιιιιηιιι. τια..) Απο.

¦ οιιι. ειναι 1). [ΑΜΚ] (Μαι

Η.)

65. αυτοι] τω προσωπω αυτου Ι). ο):

5_γτ.Ριιι. Μιιιιιιιιι. Ήιοο. (Μαι. Αττιι.

Μι!. Μακ. Μινι. 67). ' Οοιιιτιι. ΔΙΚΗ!.

το!. νιιια. απο. 8)·τ.Πι:!. ΙΕιιι.

-- και περιιιαλ. αυτ. τ. προσωπ.] στο. 1).

ο). (οι. Μιιιι.) ' οοιιιτο, το!. νιιις.

ι::!)ζλ. τν.

- αυτου το προσωπου Β.Βιίρ.ΟΣΔ ΖΗΜΙ.

' 9 Ι| |

ενοχον ειναι θανατου.

τινεο έμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν *αυτοι-ι το_

# ο Η

προσωπου , καὶ κολαιρίαιν αυτον καὶ λέγειν αυτοι,
Ι ε ε

Προιρητευσον· καὶ οι υπη.ρέται ραπίσμασιν αυτον

τοῦ ἀνθρώπου ξέκ δεξιών καθήμενον|| τῆι· δυνάμεωτ

` Ο Ι ευ κι οι .ι

και ερχομενον μετα των νειρελων του ουρανο
"|

Υ Ι

εχομεν μαρτυρων; 64

65

66 *Καὶ ὅντοι· τοῦ Πέτρου ξκάτω ἐν τῇ αὐλῇ ί, έρχεται

καὶ ὶδοῦσα του

Πέτρου θερμαινόμενον,έμβλέψασα αὐτῷ λέγει, Καὶ συ

μετα τοῦ Ναζαρηνοῦ : ι)σθα του ,Ιησοῦ||. 68ο δε ·ήρ··

νήσατο λέγων, Σ Οι”ίτε|| οἶδα, 2 οἰίτε|| επίσταμαι 3συ τί"

67

(οιιι. το Β.ΒοΙι.) ' :το προσωπ. αυτ.

ια. ΑΠΧ. το!. Υιος. ι:@κ.

65. κολαριζειν] εκολαριζον Ι). ιι.ο. | 0011

ιι·ιι. το!. ΣΠΠΕ. _|.

- λεγειν] ελεγαν Ι). οκ. ' (Μπιτ. το!.

νιι|οι. _ρ (και λιγειν αιΙ Βιι.νοι·. οιιι. ο).

- ανηρ ροει λιγειν] οιιι. Η. 1. 69. 8,".

Για Ατιιι.

- προφητευσον] που. νυν Ι. Οι. ¦ οια!. ἡμιν

Γ Ψιει. ο,|ἶ|ι. | ι)μιν χριστε (νυν χρισ

τε 69.) τις εστιν ο παισας (πενψας Δ.)

σε Χ(Δ).88.(69).υ. 8)·τ.Πι:Ι. (Μοιιιριι.)

'Ποιο. Απο. Βάι. (οι. Μιι.ιι. ιικνι.68).

"τι" Ιιαοειιι ΑΒ(.:1)Π.Σ.. το!. να!. Β

8)ιι·.Ριιι. στο.

- οι υπηρεται] οιιι. Β. (και οι υπηρ. ιιιι

Πο. νετ. οιιι. πιο..)

-· ελαβον ΑΒΟΠΕΔΚενΓ. ελαμβανον

ο (ιιιιιο αυτον). Ι. 89. Ο. δ)·τ.Βι:Ι.

Μιιιιιριι. ' 1εβαλλον €. Η. ¦ εβαλαν

Χ. 83 ιιο.ΕΜΠ.

66. και] οιιι. Ι.. | Οοιιιι·τι. Σια. 1113. Η".

- κατω ιιιιιο εν τη αυλυ Βοι.Χ. 88. [Ρ.

5)·τ.1:'ιιι. Απο. απο. ' :μια ε. ΑΔ.

1. τοι. νιιις. _τΞ(ς').Ιι. Βγτ.ΗοΙ. Οοιιι.

¦οιιι.κατω ΙΧ!. 6ο. αρα): Μοιιιριι.

'Που. Βια. ΠΙΣ. (οι. Μιιιι. Μινι. 69).

- ερχεται] Μι!. προς αυτον Β. ιτε-επ

(ι). Ειι.ε. 1119. ¦ Ουιιιτιι. ΑΜΠ. το!.

ἔ νους. τν.

! - των παιδισκων] παιιῖισκη Ο. (οι.

' Μιιιι.) ' θεματα. το!. £ιιιι.Β.Β.

' 07. τον Πετρον] αυτον Ι. (39. ο. 8)·τ.Ροι.

ἰ Ατιιι. Ειιι.Ι.).Β. ' Οοιιιτο. τεΙ. νους.

 

ιι,/Φ'.κ. το'.

ῦ. 63 ὁ

- δὲ οιρχιερευο διαρρηξατ τουσ χιτῶνατ αὐτοῦ λέγει,

ήκούσατε τῆι`

- βλασφημία· τί ὑμῖν Φαίνεται; οἱ δε πάντες κατέ

καὶ τ7ρξαντό

απο: οι τοπικα ίἱΙἱιιιιι Εισιτή

τιιε ο. ιιοκιτιο εειιιιιιιετιι νιτιιιιιι

οι νοιιιιιιιιοιιι ιιιιιιι οποιοι” οοοιι.

6" (ΜΑ) Βιιιιιι·ιιιιο οιιιιιιιι οιι

ι:οτιιοο ιιοἱιιιΙοιιο νοειιιιιοιιι.ιι πιο

ου.. (και) φαι ιιιιιιιιο σαπιο

τιιιιιιιε ιεειοε? “ Αιιιιιιιιο Μαι

ριιιιιιιιιιαιι ιιιιιιΙ «πιο νἱιιειιιτ?

Ωιιι οποιοι οοιιιιοιιιιιιινοτιιιιι

οιιιτι ιιιιιο τειιιιι ιτιοτιιο. “ο”

'0 Βι ι:οεροι·ιιιιι ιιιιιιιιιιιι εστι

ιιριιιιτο ειιιιι οι πιο" ι'ιιοἰοιιι

ιιιιιι οι οοιιιριιιο απο οοοιιοτιι οι

Φωτο οι, ι:'τοριιιιιιιο: οι αιι

ιιιιιτι ταιρι. ειιιιι οιιοιιοιιοιιι.

" Η”. '0 Βι απο εεεοι Ροιτιιο

ἱιι ιιιτιο ιΙοοτιιιιιιι. νοιιιι απο οκ

ιιιιι:ιΠιο ειιιιιαιι ιιοι:οτιιοι.ιε, 0'' οι

οιιιιι Μαιο ?οποιο ι:ιιΙοίιι

οιοιιιοιιι ιο, ιιιιριειειιε ἰΙΙιιιιι ο",

Ετ ιιι απο Ιεσιι Νιιιιιτοιιο οτι".

*Η Αι Με πατατα ιΠοοιιο, Μαιου

ιιι:ἱο ιιιιιιιιο ποια ιιιιιιι Με”.

67. εμβλεψασα] -ψας Δ. 88. Κ. (οοιιιτα,

Βια. ΠΕ.)

- αυτοι] οσοι λεγει 1). ο! ' οπου. το!.

νιιις. ιιώ|ι. εαυτο. Ήιοιι.(Μιιιεατ.)

Ποιο. Διοτι. Επι. 19.19. (ιιιτοιιιιιι Ισια

δγτ.Ροι.. Μιιιιιριι. ·ιιιιο.(ινωιιι).

πιο..)

- και συ] οιιι. και ΠΟι·. |- Οοιιιτιι. το!.

ειι.ι.Β.Β.

- μετα του Παζ. τισθα του Ιησου Β(.:'Ε.

(μετα του....Π.) . :μετα του Παζ. Ιησ.

ησθα ς. ΑΧ.(1.69). το!. (τις 1. 89).

1 μετα του Μια. του Ναξορηνου ησθα

1). Η”. Βγι·τ.(Ρει.)8ιΠοΙ. (Μια. Απο.

ΣΕΦ. | μετα Ιησου του Ναζωραιου ης

ΙΞιι.ι. 1).Ε.. ¦ μιτα του Ιησ. του Ναζιιι·

ραιου ησθα Δ. | ησθα μετα Πιο. του

Ναξ. οι. Μειιιιιιιι. πιο.

68. ηρνησατο] οιιι.!. αυτον Μ.

- ουτε οιδα 1301.. νιιι€. σα: Μοαιριι.

Ήιοιι. £ιι.τ.1).Β.Ι2Ι·. ' :ουκ οιδα €.

ΛΟΧ. το!. Βγττ.1°ει.&.Ποι. (και. Ατιιι.

(για. Μιι.ιι. Η". 70. μια. και. 57). ι

Μαι. Π.

·- ουτε επιστ. Β0(1))ι.Δ.ι. 59. ι:οι1εν.

νους. ιν: Ειιο.1).Β. (τμτισσαμαι ΙΡ).

ι :ουδε επιστ. ε. ΑΧ. το!. ο. ' ουκ

επιστ. Η. Οοι|ι. ι οιιι. τι. Βγτ.Ρει. μια.

Μιιιι. οι Μια.)

- συ τι οοι.ιι.ι.ο:ι.υ. ' :τι συ Θ. ΑΠ

Χ. το!. απο. Αι·ιιι. Ειιο.1).Ε. "οιιι.

αν Ι). μια. (τια. Μιιιι.)

02. οσαειιι.οιτι ο Διαιτα νιτιιιιιε οια οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧΙν. (Η).

ΑΜΠΠΠ)· ο; λέγει. και έξῆλθεν ἔξω και το προαύλιον, και αλἔκ· “πωΠαἰΜοΜΜωΜΜια

(ΠΣΔ. α , | 69 ( . . . .. ι κ οι ι;ιιΠιιι ι:ιιιιιιιι·ιι. Η' Κατα”

ι.ιιιο.οο. ·τωρ αρωνηο·εν. Και η παιδισκη ιδουσα αυτον "οποιο απο οικου ιΠιιιιι ιιιι

Μπακ”. πάλιν ” ξατο λέ ε ν τοῖι` 2πα εαπ-δινω|| "τι Οῦω ἐξ 'ῖΜ"·ωΨΜΜΨ 9"ΜΜΜ·
οι). αὐτον “τι” η!) 7 ι , ρ ο 9 ` ιιιιιιιι ιιιιιιι μια οι: οι". αει.. 'κι Αι

ως πρ· αυτά-ιν ἐστιν. ?ο 6 δὲ παλιν ήρνεῖτο. και μετα μικρον "ω “Μπι "φωτ Ε' μια

, . __ ν _ | , Η ' ριιεἱΠιιιιι ι·ιιι·ειιιι ιιιιι Ματιάμπα

παλιν οι παραττωτει· ελεγον πρ Πετριρ, Αληθως εξ “κουμπι 16ιιΠ.νωιωιιιΉι

·- Ο - ο 7 ιιιιιιι οι αιωνια οι. 0
.ΠΙ αυτωνΉ ει· και γαρ Γαλιλαιοκ ειδ. 1 ὁ δὲ ή|ρξατο "Πω... °ωΡΜΗΜΜΜιω".

ο ι κ 8 ν ι ιι τι ι τ ) ιι - ἱιιι·ιι.το ιιιιιιι Χωιοἰο ΜΜΜ".

αναθεματιζἔιι: και |ομνυνοιιέ οτι Ροκ ριδα,τον οινθρω ΒωπιῳωΜΜ_ ·ιιιΕΕ8ωω.Π

. ~ . . ρω που τουτου ον λενε". και ευθυο εκ δευτερου ΜΗνωω5ωΜ)Μ"Μπι

ι2.και[ιυθυς β , | ' ) ` - | · , ξ ( ι·οοοι·αιιιιιο απ '.'.οι.τιιι ποιοι

αλεκτωρ εφωνηο·εν, και ανεμνησθη ο Πετροι· το (μισά οικω" οι που!. το”
0- τ ο ο ι ο ι Ί ρ. τν κ τ τ οποιο ιςιι!!ιιι τοπια Μαι." πιο

ρημα :οι` ειπεν αυτ‹ρ ο ηιτουι· οτι Πριν αλεκτορα Πισω” “ωο!,πω._
8 ` τι !/ 8 κ ο Ι ΙΙ ` ο κ

διο Φιονησαι , τρικ με απαρνηση . και επιβαλων

ἔκλαιεν.

-- ρων. δις

1! ` δ ° ` # ι *· ' | “Μινι Πι οοιιΓοοιιιιι πιιιιιο
ΧΤ. 2 56 και ευθυι` πρωι συμβουλιου ποιησαντεο ΜΜΜ!" ΜΜΜ ΜΒΜ"

ιι

'Ηλίου. ι:: ι.ρδθ οι οιρχιερεῖο μετα τῶν πρεσβυτέρων και γραμματέων, ατακα μια κουτι-ουν .οι

"1.". ο;): ι. ιι κ στ ι ι ι ι ο Α ο ν κτιρι- οι ιιιιινοτιιο ιοιιοιΙιο.

Μα "...ιι και ολου το συνεδριον, δηιταντει· τον Ιηιτουν απη- οιο.ι.›ή"ω"Μ Μ..." ιιι.,...

 

68.και ιΞηλ.] οιιι. και ιοο.. (Θυμου,

£ιιο.1).Ε.)

- εξω εις το προαυλιον ΑΜΠ. τοι. ]

εξω εις την προααυλην Ι). ] εις την ιΞω

αυλην Ιοἰα. Απο. ] εις την εξω προ·

αυλην 69. ' εις την εξω προαυλιν Βια.

Β.Β.(ου.ιεί0ω). εις το εξω προαυλιον

Βιιι.Μ8. -

- και αλικτιορ ιῷιονηοιν ωραιο 88.

και Υιος. α=|.#1. 8)·ιτ.Ρει.8ι Πο!. 'Πιερ.

(ομοίωμα.) @οιιι. Απο. ΣΕΦ. Σα...

1).Ε. ] οιιι. ΙΜ.. ο. Μεπιριι. (νἰά. Μιι.ιι.)

(απτο και ιξηλθ. '.Πιου.ιιρ.ΨοΜο.)

69. παλιν ηρξατο λιγιιν ΑΠΣ. 88. το'.

(α.ι:). δυκτιο!. Οοιιι. (οιιι. παλιν Μ.

Π. ] ηρξατο παλιν λιγιιν (ΠΔ. ] μπιν

“Μαιο Β. Μοιιιριι. ΤΙΜΜ «Βάι. ]

(·ιταλιν δι ιιδουαιι αυτον ή παιδιακη ο

δι κα.λιν ηρνηαατο και ηρξατο λιγιιν

1). οιιι. Μπακ "3:70 6 δι παλιν ηρ

νιιτο). ] παλιν δι ιδουοιι αυτον ή παι

διοκη ηρΕ.λιγ. νιιΙ8. Οι). (8)·ι·.Ρ:.ι..)

Αται. Εν... Β.Ε.121°).

-- τοις] αυτοις Ι.

- παριστωαιν Βο111.ιικ. Ειικ.Π.Ε. ]

=παριατηκοαιν 9. Α1). τω.

- ότι οἰιτος ΑΒιοΠ. το!. νιιι8. τι.

νιιιιι. 5_γι·.Ηι:Ι. (Μαριώ. Ήιου.) Οοιιι.

] οτι και αυτος 1). ἰιτι και οἰιτος 69.

α.ι:# 5)·ι·.Ρει. Απο. ΣΕΦ. | αυτος

ιιιιιιιιιιι Βιικ.Π.Ε.

βηματα; ου 9. Η!). Μ. | (του ρηματος

του Ιηαου ιι·κοντος ο" κτλ. Ι. @στα

Ρει.8ιΠοΙ.ικι. Αι·ιιι.Μ88. απο.)

?2. αντιο] οιιι. Η στ.

'Πιερ. Ποιο. Ειι.ι.Β.Ε.121°.(νἱι!. ΜΜΕ.

:οινι.72).

το. παριστωτις ΑΒΟΠ. το!. Ειισ.Β.Ε.

] παριατηκοτις 1). ] περιιστωτις Ι. Ο.

- ολιγον] ιιπον Ε. (νὶι.ὶ. Μιιι.ι.›ι›ινι.Τ8). - δ Μπος] Ιησουν Π..

] (κοιτα. το!. Ειικ. 1119. - ότι πριν αλ.....τρις μι απαρν.] οιιι.

- τιμ Πετριιι] 0111. 1). ιι. | Οσοι", το!. Π- Β·

Ειισ.1).Β. - δις φωνηιται ΒΟ.ιιιοια. ιι. Μιιιιιριι.

- αληθως] και!. και αν Μ. (ο). Απο. 'Νιου. | Σφων. δις <:. Ασια το!. και!.

(νια.Μιιπ.) διττ.(Γιι.)&Ηο!. Οοι!ι. "οιιι. δις Δ.

·- και γαρ Γαλ. ιι] οιιι. α. (πιο. 00.). ι:.#.9'.Ι. ΣΕΦ. "ΕΜ" Απο.

- Γαλ. ιι] *Μιλ και η λαλια σου διιοια- - τρις μι απαρν. 1.ιΟΕ.Δ. νους. ι.·.Π.|ι.

ζιι ε. ΑΧ. το!. (οιιι. η Δ). 8ντι·.Ρει.8ι (ΜΜΜ.) Μαιου”. 'Μαιο. πιο.. ]

Πει. (Ηπα. Αι·πι. (ΣΕΦ.) ] που. και η 2απαρν. μι τρις ετ. ΑΧ. το!. 8)·ι·.Ηοι.

λαλια σου δηλον οι ομοιαζιι 88..ιιο. Ποιο. Ατιιι. (τω. μια. :οιιι. οι). ]

(Νασαι: δι κυριο. τοι.) νἱι!. Μπιτ. Μινι. (αρνηση (Για οι.)

78. ] που Αααα" ΒΟΠΕ. Ι. νους. α.ι:. - και ι·ιτιβαλιιιν ικλαιιν] και ηρξατο

Μεπιριι. ΤΙΜ» Επι. 1).Β. κλαιιιν Ι). Πι". διττ.Γει.&"ι:ι. 'Πιερ.

ΤΙ. ομνυναι 13Ι.ΧΕι18υνι· (1ζομνυιιν Οοι.ἰι. Αι·πι. ] ()οιιιτιι, Μ88. Μι:ιιιριι.

2. ΑΟ. το!. Σια. Π.Β. ΙΩΝ). νους. (οιιι. και Ι). ] οι Πονἰι που.

6.|.Α. το!. ] λιγιιν .0. (α). | Μια. και λι- - ιπιβαλων] ιπιλαβων Δ.

γιιν Αι·ιιι. - ικλαιιν] ικλαυοιν 0. (οι. Μιιιι..κκι·ὶ.

- τουτον] οιιι. Όστ.Κ. (ἱοι!ι.ιιι νἱιὶ. ] 7.5. οι Ι.ιιο.κκιι 62).

σου". το!. Ευ... ΠΕ. Ι. ιυθυς ΒΟΣ.Δ. (:ιυθιως ς. ΑΠΣ. κι.)

72. και ιυθυς Β.Βιζιι.Ι.. (κ. ιυθιιος Β.Βι:|ι. νιιιε. _#.|ι. 'Πιερ. νικ. ] οιιι. ιι.ι:. 'Πιερ.

1). 69. Ο. Επι. 1).Ε. 121.!). @ιιι. 8". Δια.

Γει.. Απο. που (για. Μιιιι. κκι·ἰ.7ι). - πρωι] (ριτσα. "τι το 9. ΑΧ. το!.

] .οιιι. ιυθυς €. ΑΟΧ. το!. δικων. (Ποιο.) Απο. ] οιιι. 1301”. και!. ο.

ΜΜΜ. 'Νιου. Ποιο. 171.!. Μοιιιι›!ι. 'Νιου. ο”. Η. 887".

- ικ δευτερον] οιιι. Ι.. ο. (ιδή. Μπιτ..) ] | [τι. που)

Οσοι”, το!. [Με. ΠΕ. ! - ποιηοαντις ΑΜΚΑ. Ι. 83. το!. νους.

70· 'ΜΗΚΗ, ΑΜΦΙΣΣΑ 88· κι· 8)"'-Ηω- - ανιμνησθη] αναμνησθιις Ι. 69. 0. = Μι:πιρ¦ι. (;ιιι.]ι. Απο. ] ιποιηοαν (οι.

Μ0ΠΙΝι-Μ8- ΑΜΙ.. πρωινο” ΧΑ- 1· . - το ρημα ὡς ΔΗΜΑΣ. 88. Μαρ”. . Μα. και "Με δηοαντις) 1). ως”.

69. Εινω.οΜ.(ω 1). ιιι.”. και. οιι- ι 'Νιου. (Μάι. | το ρημα ο 1)ΧΕΡ 'Για. -

μπι). μια. 8γι·.Ηι:Ι. Μι:ιοριι.".&5αΙιιι·. συκωτι. “ιιι. 5)·τ.ΗοΙ.ιιις. ] Στου

 

 

Η. Π:ιΙΙιιπ ιι.οι·ιιιτι οι.
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Χν. Η. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

“νιι.Ια.α.ο.£ σ

8,". ?.Ε. α

Ποιο”.

ΜΜΕ!!

Ί ο σα

”Μαι."ω-8ι.ο

_.Βιι. η: ·ι-α5.

10. ΙΒ:38.
Δ Δ· |ηρότησεν

  

~ - .π

β

ο. εννοια κεισαν. Β

Ίουδαίων; 10 ε

8:ττ.ΡΩ.(&Ηώ.) που. βιο. ()τἰο. ἱν.

ι ὶτοιμαοαντις οι..

ι Ι. 'μοβ. και γραμμ. ΑΜΒ). το). το.

(Ήιοο.ορ.ννοΜο). (0.49. ο.) ' γραμμ.

και ιτριοβ. Ο. Τ!ιο!ι.ιιρ.Μἰομτ. (ΜΔ.

,1.5 των πιο γραμμ. 1). Μοοιριι. 'Πω.

` οτἰο.ἰν.)

ί - αιτονιγκαν ΑΒ.Ι.Χ(ια οι». 38. το!.

- (ΜΜΜ πιο.) Απο. ' απηγαγον

(Η). Ι. 0. Πιο. $νττ.Ρει.8ιΠο!. Οσοι.

.διο Οτίο.ιν. (Μι. Μαιο. κανο. 2).

"588. ως την αυλην 1). α.ο.ουι. Οτο).

ο. ' (Μουτ, το!. νιιΙ8. το'.

Β _. ι·- τ·αριδωκαν] αιἰι1. αυτον 89.

' - Πι.λατφ] τροποι. του 9. Α. τοΙ.|

στο. Βο!)Ι.Δ. Ι. Οτο). ιν. (ο. Χ).

9. "τιρωτησαν Δ.. (-οιν Δ.).

-Πιλατος] οι. λιγων 89. ι.·.|ι. Μο.

Σιιο.ιικἱο.8). ' Οοοιι·ο. τυο. ο! το!.

_ - ο οι] και Ι). α.

- - αυτῳ λεγει Β.Βιιο.Βιι.1) οτ. τι..

Μεοιρο. (Λι·οι.) αυτοι....ο(?ληοι) Ι

λογο. αυτῳ Η. κι. νοιε. ' αυτοι λιγων

Β.Βε|ι. (“ι·οοροοόιτ σεων· 'Πιάνω.

Μωβ”. “τι”. οι Μαιο." αρ.ΨοοΙο).

| αυτῳ ειπεν Φαινοντε!. | 1ειττιναυτῳ

ς. ΑΧιιΕυἰιἰ. το!. ο'. 8_ντι·.Ρα.8ιΗοΙ.

0001. @το [ακοη.

8. κατηγορουν] -ρονοιν 130,. (Ο0οττο,

στο). ο. 38?.).

·- αυτου] αυτοι 89.

- πολλα] Με. αυτος; δε ουδεν αιτικρι

νατο Δ. 88. 59. Η. ιι.ι:. @πιο 'Ποιο.

(ορ.Μιοοιιι·.) Δια. @οι Οτο). ιν. (για.

_:ι

  

τηο"Φο"ΤΜΜοωο·οοντιοαΜοοκωνοοιωτ·.Μο'

 

νεγκαν καὶ ιταρέδωκαν *Πιλοἱτῳ.λ

αὐτὸν ὁ Πιλᾶτοτ, Σὺ εἶ ὁ βασιλειὶο τῶν Ίουδαίων;

ὁ δὲ ά·ποκριθεὶτ :

τηγόρουν αὐτοῦ οἱ οἱρχιερεῖε` πολλοί· 4 ὁ δε Πιλᾶτοτ

πάλιν : ἐττηρώτα|| αὑτὸν λέγων, Ούκ οοτοκρίνο ουδέν;

ἴδε πόσα σου 2κατηγοροῦσιν"· 5 ο ε Ίησοῦτ οὐκέτι

οὐδεν οοτεκρίθη, ώστε θαυμ.άξειν τον Πιλᾶτον. 6 Κατα

δε εορτ·ι)ν οἰ·ιτἔλυεν αὐτοΐο ἔνα δεσμιον, ου σερ ῇτοῦντο.

.

Ο
ι .- ! !| Χ |

αυτοι λεγει . Συ λεγειο.

- || | ή 9 Α | | |

των δεδεμενο9, οιτινεο εν τι, στασει Φονον ττεποιη··

καὶ διὶναβα9'|
. ν

οοο ΜΜΜ ΛΒοΏΧ (ο ηιιιτ..). το!.

νο.. οι. 8)·τ.Ρει. Μοοιμο. 'οποιο.

)νοἰι.Ιο). απο.

4. ·ιταλιν πιο ιττηρ. ΛΒοΧΔ. Ι. 88. το!.

οι”. ιι.ο. 8ντι·.Γετ.8ιΠοΙ. Μοοηιιι.

'Ηιοο.(ορ.)νοοΙο). Οσοι. Λτοι. | ροκ:

αυτον ΟΠ. λ. Ήιοο.(ορ.Μιοοιιτ.) πιο.

ι ποιο Πιλατος 1): Ι στο. Π.

- επηρωτα Β. 83. 89. Π. α.|ι. διο-.Πολ

πιο. ' 1επηρωτηοεν :. Λο!)Χ. το!.

νιι!ε. ο!. εντι·.Γει.8ιΠοΙ.ικι. το!.

- ουοιν] σοι. ΒΙ".

- ιδε] ιδοι (?-ου) Δ.

- κατηγορουσιν 13ο!). Ι. Η”. Μοτο”.

Πιο. Οτίο.Ιο2.οι.9ι7°. ' 1:καταμαρ

τυρουσιν ὅ. ΑΧ. το!. $νττ.Ρει.&ΗοΙ.

που. Ποιο. Αι·οι. (ΜΙ. Μοο..ιανο.18).

5. αιτεκριθη] -νατο Ι. 89. ο.

8. εορτην] οποιο. την Π.

- αιτελυεν] 60008" ὁ ἡγη.ιων απολυιιν

69. (οι. Μιιι.ι..ανο. Ι5). “Μονο οι

οιοιοτο" νοΙε. α(ι:).!Π. “οοοειιονο

το: οποιοι-ο" Α. (8)'Ι'.Ρ89.) Ι (αυτοις]

-τους ν.

-· ύν·ιτερ οτουντο Βη".ΟΧ. 1. 33. το!. '

ον παρητουντο ΛΙΓΗ!. (ὑν.ττερητ. Δ.)

'ον οτουντο Ι. | ον αν οτ. 1). 89. ο.

Ι (ητουτο ΙΡ).

Τ. ην οι] πιο!. τοτε 89. ΉιοΙι.ορ.ΨοΜο.

(Οποιοι. ορ.Μιο;;ιο·.) (οιοιι Παβαρρα

βα£ Δ).

-- σταοιαστων Β.Β"ν.Βιο.ΟΠ. 1. 89. Κ.

των. οι·ιιοιι:ε (στασιωτων Β.Βι:|ι.)

| ζουστοσιαοτων ε'. ΑΧ. το!.

[πιο. “οι 9. οι Μο". ατο. Ι2). | Β - οονον] οσοι πεποιηκιιοαν Γ). νιιΙο.

2 2 ` ι κ

και εττηρωτησεν

καὶ κα

ο οχλοο ιἴρξατο αὶτεῖσθαι

καθιὶιο ἀεὶ εποίει αὐτοῖο. 9 ὁ δε Πιλατοο ἀπεκρίθη
, .- | Ι 9 | . Α ` | Α

αυτοι°ο λεγων, θελετε αιτολυσω υμιν τον βασιλεα των

γίνωσκεν γαρ οτι δια Φθόνον παρα

"3 δεδο.ΐκεισαν αὐτὸν οἱ αρχιερεΐο. Η οἱ δὲ άρχιερεῖτ

άνεσεισαν τον οχλον, ῖνα μᾶλλον τον Βαραββαν

τιιοι οι ιτοἀΜοτοοι Ποιοι. ' 09,·

ω Β: ἰοιεττοοιινο. “οι Ρἱ!οι:ιιο,

Το οιι το:: Ιοοιιοοι·οοι? Αι Με

ι·οεροοοεοε οι: ΠΠ. Το οΏοίο.

. @ο Μ Ετ οι:οοοιιοιιιιτ ειιιο

ιιοοιοιἱ οιιι:οι·οοτειι ιο οποιο.

^ ΡΗιιι.οει οιιιοοι οποιοι Μι."

ι·ο;;ονο οιιοι ακα”. .Ναι το

εροοιιο οοο:φοιοι? Με οι

φωτο ιο ιιοοιιιιο.οι.. ·· Ιοοιιο οιι

ιοοι οποιοι." οοο! “πρωτοι” οι

οι. ιοιι·ιιι·οι.ιιι· ΡΗοιιιιι. ' 09,” Ρετ

ι1ἱοοι ιιοι.οοι ιοειιιοι ιΠοιο.ιοι·ο

8. ον ιταρητοῦντο 7 9 ` Ι ` θ ποσοι". πιο ιιοιιοι εκ οποιο

η · " " - ηοοοιοοοιοιιο ροποοεοι. “' ο".
8 ην δε ο λεγομενα· Βαραββαο μετα των στασιασ ω ΕΜ” “τα”

«οιι ι!ιοοοοιοι·

Β:ιτιιοοιιιι. (οιι απο εοι1ιιἱοοἰο

απο. νιοοιιιι. ‹ιοἰ οι κάποιο

Μπιτ” ιιοοιο:Μοιοι. ' Βι απο

ιικοοιΙοοει οποιο σωρο. ι·οοιιι·ο

οοο: οοοιροι· Μου-οοο. ' τι.

Ιοι.ιιιιιιιι.οοι ι·οοροοοο οἰο οι «οι.

ο. οοο οἱοιἰιοιοι νοοοι ι·οοοοι

ΙοιΙο.οοτιιοι? "' *98989 οιιιοι

οικω ρω· οινοΙοιοι ο·οιΙο.Ιοιοεοι.

οιιοι ποιού ιιιοοι·ιιοιοο. " Η...

Μ Ροοι.ἰοοοο ιιιιι.οοι οοοι:ο.ιινο

ι·ιιοι οποιοι οι οποιοι Βιοπο

 

' ι:.|ι. 'Ποιο. | Οοοετο, το!. α. Μοοιιοι.

. το!.

έ 7. ντιποιηιι·εισαν ΑΜΙ). το!. ¦ επειτοιηκει

Ι σαν ο·σω.)Ε Μο. Ι ·πειτοιηιαοαν Γ.

8. αναβας Β!). νιιΙο. α.ι:$Ι. Μοοιμ|ι.

του. απο. (σοι. Ισ). ' παναβοησας

ε. ΑΟΧ. το!. 8_γτι·.Ριι.8ιΗο!. (Απο.)

ιιιτ.ο.ΖΕοι. 'ΙΜΟ. ολος Ι). α.(Α). (Μάι.

- αιτιισθαι] Μι!. αυτον Ι). Α.

- καθως αει] σοι. αει Δ. ' εἱοιιι οοοιιιε

νοτοι. 'κι ‹Ηοοι “ποιοι ο. ιιιιοι Μαιου”

ιο οποιο σου". “πιο Α. | Οοιιιι·.ι,

5155. ..ο

9. αιτεκριθη] -νατο 88.Ιαποκριθεις 1). ιι#

(οι. οοο: λεγει). ' Οοοιτα. τυο. ε.|ι. το!.

- αυτοις λιγων] σοι. ληιιιν Μ. ' λιγα

αυτοις Ι).

- ομιν] οπι. Ι).

Η). εγινωοκεν Βο(.)ΧΔ. 88. το!. ¦ επανει

νωσκεν ΑΚ. ' οδει 1). ι. 89. (το). ΜΜΕ.

“οι 18).

- παραδεδωκειοαν Με. 98. το!. νιι¦ε. οι.

¦ παρεοωκεισαν ΛΧ.ιιο)ον. ¦ παρε

δωκαν οι». Ι. 89. Η. α.ι:.ο: (οι.

Μια.. ιικνἰἱ. 18). ο·ιιι|οι.ιοοι λ.

- οἱ αρχιερεις] σοι. Β. Ι. οι). ΜΜΜ.

(για. Μαιο) ι Οοοιτιι.. ΑΟ!). το!. νν.

Η. ανεοεισαν ΑΝΩ. το!. νο.. 8νττ.Ρει.

86Η(:Ι. Μοοιριι. απο. οοο. ¦ ειτειοαν

Ι). ο.ι:.ΙΝι. ΤΙΜ» Απο. (ι·οΙ.Μοιι.

“οι 20).

·- τον οχλον] τιμ οχλιμ υ.'οτ.

- τον Βαρ.] σοι. τον 1).

 

 

4. ΜΜΜ” Ο!. | ο. οοΙοΙιοο οποια". οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χν. 12.

ΔΒΟΒΕΡ]. οι

[ΠΣΔ. α

ΠΠοοιοοεοτο. . - . .

1ο.πωἡω[ω›.ι. σιλεα των Ιουδαιων;
|

Νη ριοσον αὐτον.

Η. κακόν ἱποἱη- : ι ι κ α

. ...η εποιησεν κακον ;

_ επικών Η ρωσον αὐτόν. 15 ὁ

α α `

5 ο

σταυρωθῇ .

?τ 57 16 02 δὲ στρατιῶται απήγαγαν αυτον ἔσω τῆ9

αι)λῆο, ὅ ἔστιν τι·ραιτώριον3 και συγκαλοῦσιν ὅλην
7 ` 2 ο ι ΙΙ ο ` |

και ενδιδυσκουσιν αυτον στορφυραν,

` Ι ο να 2 ο ! Ι

και περιτιθεασιν αυτιρ πλεξαντεο ακανθινον στεφα
κ .ν ο Ι ι Ι .κ

και ηρξαντο ασπαζισθαι αυτον, Χαιρε βα

ἔτυπτον αὐτοῦ

τὴν σιτε ῖραν, 1

18

Η. ὁ βασιλεὺς ναν,

σιλεῦ τῶν Ίουδαίων·
` | ο ο | 9 ο το ` |

κεΦαλην καλαμιρ, και ενετττυον αυτα), και τιθεντιι`Η

..Μ κ ι

ς Γ

.ο8 | ,

απολυστ) αυτοιο.

α ·νονατα ·προσεκύνουν αὐτῷ.

12 ὁ δὲ Πιλᾶτοι` =ιτιἱλιν αιτιοκριθιει9||

ι.οο.αι. 3ἔλεγεν|| αὐτῶι, Τί ούν [θέλετε] ·ιι·οιήσω+ . τον'| βα
Ι ` | Μ Ι

οι δε παλιν εκραξαν, Σταυ

1.!. ο ` Α υ › - ι κ

ο δε Πιλατοι` ελεγεν αυτοιο, Τι γαρ
. δ` * τι || .ν Σ |

οι ε περισσωο εκραξαν7 ταυ

δἔ Πιλδιτοι· .π βουλόμενοι· ται ὅχλαι

το ικανον ποιῆσαι, οιπέλυσεν αυτοι-ι· τον Βαραβ
.ο 9 ` ν κ ο το | ο

βαν· και παρεδιοκεν τον Ιησουν, Φραγελλωσαι· ινα

1.8

19 και.

00 `τι__ 1 Ι

και οτε ενετταιξαν

Μο ιΙἱιοἰιιοτοι οἱε. Η αν») Η

Ιιιιι.ιο ιιιιιοιο ιιοτιιιο ι·οοροοιιοοο

ιιιι ΗΜ. Ωω οτιιο απο οι.

οιιι.ιο και Ιοιιιιοοτοιο? Η Αι

"Η ἰιοιιιιο ο!ιιιοανοι·οοι. (Στ-Π

οιιἱιζο οιιιο. " ΒἰΙιι.ιιιο νοιο οι.

οοι›αι οιο. Ωω οιιιιο ποιο ακα?

Αι ΠΠ οποια ο!ιιιοιιοοιιι. Οι"

οἱιὶι.ιο οιιιο. Η (Μ· '0 ΡἰΙοιοιι

ιιοιοιο νοΙοοο οοριιΙο επιιοΓοοοι·ο

ιΠιοἰεἰι “Πο Βοτιιιιοαο. οι παω

ο" Ιοειιιο ΗαεοΠιιι οιιοοιιιο οι

οι·οοιοοοι·οιιο·.

.6 απο) ΜἱΙἱιο.ι ο.ιιιοιο αο

κοτιιοι απο ιο οιι·ἰοιο μπασο.

οι οοιιι·οοιιοι ιοιιιιο οοιιοποιο.

" οι ιιιιὶιιιιοι οιιιο ροι·ριιτο., οι

ἱοροοιιοι οι ρΙοοιοοιοι ιιρὶοοιιιο

οοι·οοιιιο. '' οι οοοροτοοι αιω

απο οιιιο. Πανο τοκ [ιιιΙοοοι·ιιιο:

0 οι ροι·οοιιουιοιι οιιριιι οιιιι

κ ιιιιτοοιΠοο οι οοοοριιοΒιιοι οιιιο.

τον οι μοοοοιοο αοοιιιι ιι‹Ιοτοοιιοι

οιιιο. 2" "Ωω Η ροοιηιιιιιο

ἰοΙιιοοτιιοι οι. οιιοοι·ιιοι Μαιο

ροι·ριιιιι οι ιοι1οοι·οοι οιιιο νοι

, .ο ο Ι ο Κ Χ ! ` 8 |

αυτοι, εξεδυσαν αυτον την πορφυραν και ενοδυσαν

 

Η. μαλλον] 01ο. 'Ποιο. Απο. πιο.

- αιτολυιτει ΧΕΠ'.

Η. παλιν αποκριθιιι; Βο. 88. νιιιε.(ο).ἰ.

87τ.ΒοΙ. πιο..) απο. .Βια ) 1αποκρ.

παλιν ε. ΑΧ. το!. (ιι). Απο] οιο.

Βιι·.Ρει. | στο. παλιν ΙΧ". οι.

Μοιοριι.

- ελεγα 130. @πιο ' λιγα Γ. τα.

!. ' Σιικιν 9. Α1). το!. (α).!:. 5_γι.Βιιι.

απο. [ο]

- θιλιτι ΑΙ)Χ. το!. Βου.. Βιιτι.Βιι.&

Ι·ΙοΙ. (Μάι. Απο. απο. (για. Μπι.

:ιιιτϋ.21).'οιο. Β(ΣΔ. 1. 83. 69. Μοιιη›Ιι.

πώ. (οι. Μιιιι. Χανια 22).

- κουμπι] μασ. ου λιγιτι ὅ. ΟΧΔ. 83.

το. 8γι·ι·.Βιο.8ιΗοΙ. Μοιοριι. Οοιιι. :και

) Μι!. λιγιτι Β. ' οιο. Α1). Ι. 89. Μπι.

'Ποιο. Απο.

- τον βασιλια ΜΟΔ. Ι. 69. Απο. ¦

'στο. τον ετ. Χ. το!. Ποιο. ' ται βασι

λιι 1). (σοι. τιμ Β”.

13. παλιν] οιο. α.ι:.ῇ'ῖ Ι Φακοι., να!. ι.

το!.

- ικραξαν ΔΒιο. ι·οΙ. Β)·τ.Βοι. τν. (απτο

παλιν 1)). ¦ ικραζον ι. 69. Οι. @οτι-Ιω.

Απο. μια. Μαιο Μαι. 28).

- αταυρωαον] μι·οοιο. λιγοντες Δ1)Κ)[.

α.ι:# Τιαο.ωρ.ινωιω. απο. (τω.

Μο.ιι.) Ι ρι·ιιοιο. ανααιιομινοι υπο των

αρχιιριων και ελεγαν 6ο. 0. δικ.ΠοΙ.

ιοιι. (Απο. εοιΙ σοι. και ιλιγ.) ¦ οσο

ιιιιιιιιοι ΒΟΧΔ. 1. 83. το!. νιι!ε. Χ·.
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8ιτι·.Ρει.8ιΠοΙ.(ικι.) Μοιοριι. 'Ηπα

(αρ.ΜιοΒιιι·.) Οοιιι.

Η. εποιηιπν κακον ΒΒΔ. ' 2κακον οποι

ηο·ιν €. ΛΙ)Χ. το!. νι. (τω. Μαι.

:ανἰἰ.28).

- σημασια; ΛΒο1)Δ. Ι. 88. ο!). (.ῖΗΚΜ.

ι Σπιριααοτιρωι· ς. Χ. το!.

- ικραΞαν ΒοΧ. 88. τα. (ικραζαν Δ

αρ ΜΜΜ.) Βιι·.Ηοι. (και. οι. )

ικραζον Α1). 1. 69. θ!ἱΜ. απο α.ο.

1].ι·. 87τ.Βοι. Απο. (για. Μαι.)

ιο. Πιλατος] πιο!. ιλιγιν αυτοις Η..

(πιο. τοι. Η).

- βουλοιιινος τιμ οχλιρ το ικανον ποιη

σαι Λ(Β)ΧΔ. Ι. 88. 69. το!. (ποιαν Β).

ΥΜΕ. α.ο. 8)·ι.ΗοΙ. απο. Απο. ΔΗΜ.

ι βουλ. ποιησω το ἔκ. του οχλιμ (.:. 8)·ι·.

Ρετ. Μοτομιι. του». ' σοι. Η. πι. (για.

Μπα. ιιχνἱἱ. 26. Ι.ιιο. “οι 24, 25).

- και ταρώ. ΛΟΧ. το!. ΥΜΕ. α.ο. δια.

Ροι.διΗοι. Απο. .και ' ταρώ. δι Β.

Μοιοοιι. ' (τον δι Πιο. οραγιλλ. παριιῖ.

Η. ΤΙΜ». φλαγιλλ. 1)”.

Η. αυτον] τον !ηαουν Πο. ο.

-- απο της αυλης ΛΒ.ιο.Χ. 38. τοι.

Ηι·ττ.Βιι.διΠι:Ι. 'Για. Ποιο. ΖΒιιι. 1

απο ιι; την αυλην 1). Ι. 5!). Ριου. 9.2.

Μοοηι|ι. Απο. (τω. αφ. κιν. οι). | ιι;

την αυλην (ΡΗ. πιο. αυξ!. (οιο. Η.

Ι ιἔω της αυλ. Δ. μια. του καιαφα Μ.

Μοι·ορ!ι. (απο.) "οι ρι·ιιοιοι·ἰοιο" Ι·.

. “ ρι·οοιοι·ιιιιο" 9,. Ι Οοοιι·ιι. Μ88. @το

Ι οποιοι. και.. απο. “οι ...ο

ι μπα." Απο.

] Ι8. συγκαλουοιν] καλουοιν οι».

' ΙΤ. ινδιδυακουοιν Βο(.ι))Δ. Ι. οι). Β. (ιν

ι)υιιιιικ. 1)). ' :ινδυουαιν 9. ΑΧ. το!.

- πορουραν] ρταοιο. χλαιιυδα κοκκινην

και ο!). 8_νι·.Πιοι·. Απο. (ου.ιΙοιο οπο. και

ρτο τωρα. ΤΙΜΜ) ναι. Μο". Διοιιἰἰ.28.

- ·ιτιριτιθιααιν ΑΜ. το!. ¦ ·ιτιριτιθοντ

οιν σο. ¦ ιπιτιθιαοιν Ι). νιι|8. ανά.

(ΜΙ. Μιιιι. κοπο. 20).

- ·ιτλιΕαντις] στο. Η.

- ακανθινον οτιοανον] ατιοανον ιε

ακανθων Ι. Α.

Ι8. ηρξαντο] ηρξατο Ε..

- αι"ταξιαθαι] μαι αυτον Δ.

- αυτον] και και λιγιιν Ο'. 88. Η.

(ο). Απο. πιω. λιγοντιι; Μ. | απο”.

ΑΝΤΙ). το!. ντι.

- βασιλευ ΒΙ)Χ. Ι. Μαν. (τω. Μαι.

:ικνϋ.29). | ο βασιλευς Λ(.)Δ. 88. 69.

ΒΙι`(ΗΠἱΠΓ. (τω. Δυο. και. 8).

| - των] αυτων 69..

= Η). αυτου την κιοαλην ΑΒι. το). νι!. ¦

την κιφ. αυτ. Ο. νιιι8. | (αυτον καλα·

μαι ιις την κιΦαλην Η. ι:.υ.ι·. (ΉιοΒ.))

ι - και ινι·ιττυον αυτοι] σοι. Η. "ινιιττυ·

' σαν (Βια νιι.Ι.(οοιι·.2).

- πραιτωριον] ρτοοιο. το Η. (ὁ ιοτιν ι-----___

·ιτραιτωριου] “ΜΜΜ” νιιΙα. αι”. ' ιι. οποιοι οι. οι.





Χν. 29. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

 

τι; _·

ἐπί  

.Μ·..0Ε.=τΠοιηση”Γ.

Η".

ΜΜιωμ..πωΜ'

τι'

για!. (α). ΜΗ · ι

επ. Β. Η. ιι

και”. που.

Μαι. Απο. Στα.

(.51.

οιΜιιι.ι.ο7 ...υπ

αυτον τα ὶμάτια τα ἴδια· έκαὶ ἐξάγουσιν αυτου, ἶνα

; σταυρώσουιτιν " αυτου. 21

οί·νοντοί τινα Σίμωυα Κυρηναϊον ἐρχόμενου

του πατέρα,Αλεξάυδρου καὶ 'Ρούφου, ἴνα ἄρρ του

σταυρον αυτου.

22 “ Καὶ ιρέρουσιν αυτον ἐστὶ ΤΗΝ" Γολ·νοθα τό

καὶ αγγαρεύουιτιυ παρ·
6 , `

'απο

||

ιἰπιειιιἰε ειιἱιι. οι οιιιιοιιιιι Μοτο

οι οτιιοιΠεει·οοι οιιιιι. 2. (τη

'~) Η ιιιιΒιιτιιινοτιιιιι οποιο”

ιιιιιιιιιι οι.ιοιοριιιιο. Βιιιιοιιοπι

Οντοιιοιιπι. νοτιἰοιιιοπι 6ο Μια.

ριιιτοπι ΑΙοιιιιιιιΙτἰ οι και, οι

ιοΙΙοτιιι οτιιι:οαι οιιιιι.

ἀτροῦ.

τι σκι. '0 Ει ροι·ιιιιοιιιιτ ΠΙΝ"

"1.... α8:ιι6.ιιιι:.α Η ' ) ιη θα!
. :ο ποιου. Ιοοιιιιι, οιιοι1 ο"

πιο. ι9.ι8,οιι:-μ- που, ο εστιν μεθερμηνευομενου, Κρανίου τόποι. Ε' καὶ ὶιποτρτι:ιΜυιπ ι:αΙνιιιιαο “κι”.

Με . ( ' " , ( 9 _ τ · ` # ι " (·"·4·) Ε: οικω" οι ΜΜΜ:

92.,ιιιθιριιηνιυ- δ €3ιδέυμ αυτφ €σμυρμισμενου ωυου 09 δε ουκ ιιιι.ιτιιιιιιια Νικαια οι. που αι:

°#“"°9 ε οι εν ωρα.
το. .ι .ιι ο·

- .4 καὶ 2 .. τι , ` ο `υ 8 τ υ ιιιιιιι,ι.) τα ω.ΜΜεω."ω οι!...

8.? π . ν ,σπἔυροἴσιμ αυΤομ («Η ,δξαμι|ζουΤαι | ιΠνιιιοτιιιιινοειιιιιοπιιιοιιιο.ιιιιι·

- τα ιμ.ατια αυτου, βαλλοντει` κληρον επ αυτα, τα τι @Τ Έκτο 8Βιιδισειι; Βια·

Μ 95 5· κ οι ρ ιιιιι ιο οτοι. · · το:

ΚΥ αρ η" δε ωρα τρίτη, καὶ ἔσταύρωσαν αυτον. ιιιιιοαι Μοτο τοπιο. οι οτιιι:Ηὶκο

ΠΕ' 20 καὶ Ή. . έτη αΦ` Τ” ' ( , τ · ι τσιπ οιιιιι. Μ(=""·) Εισαι. ιι

α · η η ` 700 , η η9|αι."αζ αυτου €Μ767ραμμωη, ιιιιιιι ι·ιιιιιιιο ειπε ηιιι:::ι·ιιιιιιε.

σ` Σ › κι . . .Ι. 8

Με 0 βασιλευτ που Ιουδαιων. και συυ αυτω σταυ··· Κα Ιωω·99""· ( Μ
Α ιιιιιι σο οτιιοιιη;ιιιιι. ιὶιιο Ιιιιτοιιοι.

α ρουο·ιν δύο λ:ηο·τοιο, ἔνα ἐκ δεξιοῖυ καὶ ἔνα ἐξ εικονι;

28 ` ι κ ι ` ι· |

Β ` ` · | [και εττ)ξηρωθη ο;) γραφη η λεγουσα,

- - 9- - ` ' |

.138. .ένα ...ζ Και μετα ανοιαων εΛ.ογιο·θη.] Και οι τταραττορευο·
9 | , _

μενω εβλασιρηρ.ουν αυτον, κινουντει· ται κεψαλαι`

Λ

τα μου αυτου.

π

Ψ

ιιιιιιιιι ο Μικτή. οι απο" ιι 8!

"απο οιιιε. 2. ο". '0 Κι Μυτι

ρΙοιιι αει ιοτἱριιιτιι οικω Μάι.

Κι οιιιιι ἱιιἱιμιιιι τοριιιιιιιιε ο”.

2, (Μια) Κι ιιτποιοτοιιΜοτ Μι!!

μΙιοπιιιιιιιιιι. οιιιιι. ιιιονοιποε οιι

 

Ι9. και τιθ. τα γον. πρωτα· αυτ.] στο. Η.

ι-. ' οί. Ο. (·ιτροοικυνουαιν 99).

80. και ότι] οπι. και 69.

- ινιιταιξιιν αυτοι] οπι. 1).

- πορφυραν] χλαιιυιῖα Ι. μια. Μα".

ΧΧΥἱἱ.8Ι). | μαρια. την χλαιιυδα και

69. Β_γτ.Ηἰοι·. (Τοσο.) Απο.

-- τα ιδια ΑΡΧ. Ι. 88. 99. τι”. | αυτου

Β(.ἶΔ. μια. Μιιιι.) ι οπι. 1) στ.

-· και ιξαγ. αυτ. ινα ατανρ. αυτ.] οπι.

8)·τ.1·ίοΙ.

- εξαγουαιν ΒΟΒΡ. και. νιιι8. ιι. το!. Ι

αγουαιν Α. (απ).

- ινα σταυρ. αυτ.] στα. Β. | ώστε σταυ

ριιιιται (οπι. αυτον) Ι.

- αταυρωαουοιν ΛΟΒΡΙ.Δ. 88. ' @σω

ιιιν οτ. Χ. τοι.

- αυτον] στο. 1). 1. 1739. ' οοιιιτιι,ΔΟΡ.

τα ποια. ο. νν.

Η. εγγαρ. 13.8!.

- ·ιταραγοντα τινα Σιιι.] τον Σιιι. παραγ.

τον 1). Οι). ' Οοιιιτιι. τοΙ. νιιΙι;. (αι).

"τινα πιο:: Σιμωνα Ι. (ο).

- απο Β.ι.Βιιυ.ΒΧ. Ι. ι :αιι·' τ. ΔΟΣ'.

τα. ¦ (ακρου Α).

- ὶνα αρρ τ. στ.αυτ.] οπι. Μ.. | (αριι Η).

92. οιρουαιν ΜΜΕ 88. το!. ι. · αγουσιν

1). 69. πιο αυξ!. Η. οι για.

- ιπι] εις 69. (οι. Μιιιι.κκνἱἰ.88. .κι

Χαι. 17). Η ααα. τον Μπα. 88. 69. Ε.

[ .οπι. 9. Λ(.:.1)ΓΚ. 1. το!.

- Γολγοθα ΑΒοΒΡΧ. Ι. 88. 69. ΕΠΙ

8.. και. ¦ -θαν 1.Δ1ιοκιιυντ.

 : 22. τοπον] ποιο Γυλγ. Ι). (οπι. ο).

- ιιιθιρμηνευομινον ΟυΒΒ.Δ. το!. | πιο;

ΑΒ.

28. ιιδιιΐου Ε.

-- αυτοι] (παω. των ε. Α(:='(Π)]?. το!.

νιι!;;. ουκ. ενττ.Ριπ.&Πι:Ι. ΤΙΜ».

Ποια. ΣΕΦ. (και. Μιιιι. καπ 84).

παν Ι). ' οπι. Β(Σ.Ι.Δ. Μοιιιιιιι. Λτιιι.:-

- ός δι Β. 88. Γη" υἰιἰ. (τι οι ετ. Λου.

το!.) νν. ' και Η. Ι. ναι". ο.||'.&. το!.

Μια. βια!" ΑΕΠ.) μια. γιυιταιιινος

Ι. Ο. (νἱι1. Μπιτ.)

2-5. σταυρουιτιν αυτον και Βου. οπι. και).

ι:.υ'.1·. Μοαιριι. 'Πιερ. Απο. /Ειιι. ι

1ιτταυρωσαντις; αυτον 9. οι 'στο. και

τ. ΑΟΙ)Γ. το!. να... (8γι·τ.Ριιι.8ι

ΠοΙ.ιιιυιιί.) Ποιο. (για. Μοτι. Μου.

οι).

- διαιιιριι:ονται ΔΒο11Ι.ΧΔ. Ι. 83. ΕΕ”

οιικΜευν. ¦ διιιιιριζοντο 99. '

δ..).ιιριζον.... Ριιρ.ΚτιιιιοΙ. ' τιῖιιιιιρι

ζον (Ξ. Ρο.

- βαλλοντις] βαλοντις ΕΜΠ. Απο.

- τις τι αρα] οπι. 1). 1|ζ(ιιρ.Βιιιιι.)ι·.

(και. Μπιτ.) | (Μουτ. τι:Ι. νιιΙα. ο. νν.

ι (αρα ΣΗ).

9.). οι] στο. Β. Μοαιριι.Μ$8.

- ώρα τριτη Β.ισ'ΒΒΚΔ. το!. Η. (ιἱιρςιθ·

Ο). ' τριτη ώρα ΑΟ.Κ. ' "Πισω οι:κιιι"

δ_ττ.ΗοΙ.ιιιε. ΣΕΦ. ινω..ιωι.αια. Η).

- και ιατ.] ο" κατ. 09.

-- ισταυρωσαν] ιφυλασσον Β. 17:Ι·. (κου

ΕΕ

¦ ΚΗ' ιιτηρουν Μιιιι.:ι:ινϋ.86). ' (κοιτα.

το!. ΥιιΙι;. ο. το!.

96. και ην ην δι 1). κ. (Παρ.) $°ἰι1.

Πιο. κκὶἱἰ. 88. (ἡ δι Π. ο ι:οττ.) | Οοο·

Μι. το!. πω. ι:# (οπι. ή Δ).

- ο βασ.] μπουν αυτοι· ιοτιν Π. (δικ.

Πο!.) οσοι. (οι. Μπιτ.. :ι:ινἰἱ. 87. οι

Ι.ιιι:.) . μαπα. δικια. ο.

- !ουδαιων] Μι!. ούτος 88.

2?. ουν αυτιρ] οπι. Δ.

- ιτταυρουσιν Αθ!). τοι. καιω. τν. ι

καταυρωσαν Β. ι:.ά.8-.κ. δικα. μια.

ΙΑΝ. ΗΜ. 88. σου. και. 18). ι συνοτιιυ

ρουιιιν Δ. ' ιτταυρουνται 1)(ιιοι1. Β

λητται· ). τω. Μο". :Και 88.

-- άξιων] Μι!. “ιιοπιιιιο Ζοοιιιιιιι." ο,

οι πιω. “ιιοιιιιιιο Οιιιι.αιπιιιιιιιι” μπι

ευιιιν. αυτου.

- αυτου] οπι. '00.. 1. στα.. (Οοιιιι·ιι.

νιιι€. το! ) ζ __ ·

29. οπι. να. ΛΒΟΠΧΔ(ι:ιιιιι οοοΙ.)(Μ απο

αει.) Ι·. ΤΙιιιο. (νἱιΙ.Μιιιι.κκι·Η.98). ι

οοιιιτιι. ΡΒ. Ι. 88. 69. το!. νιιΙι;. ι.·#ρ'.

8)·ιτ.Ι.'οι.8ιΠοΙ. Μοιιηιιι. (Ισια. Απο.

Μι”. Βια. ιιι Οιιιιοιιο. οι. Ι.ιιο.:ιιιϋ. 87.

ιιιιο οι Ματια· φωτια. Οι·ἰ9. ι. 420€

- λιγουσα] πιω. το ν.

- γραφη] φωνη Η.

29. τταραπυρευοιιινοι] παραγοντες Ϊ) στ.

Βια. !).Β. 4989. ' (Ξωτικα. ΑΒιΠΡ. το!.

87. ιιιιοο οι. ' 28. “ωραιο οι.

Α πιο





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.
Χν. 80.

Α Β ο Β Ο).

Ι· Κ Δ.

1. 38. 89.

ιισιοπιιευττ._

α",

β

82. [του] 'Ιορ.

αὐτῶν και λέγονται, Ουά, ὁ καταλύων τον ναιιν και

8οὶκοδομῶν * τριών ήμ.ἔραιο", 30 σῶσον σεαυτον ικα

ταβατ|| απο τοῦ σταυροῦ. δι ὁμοίωτ Α και οι αρχιερεϊο

ξιιτταίζοντεο τρικ άλλήλουο μετα τῶν γραμματέων
ἔλεγον, ΜΑλλουιι ἔσωσεν, εαυτον ου δύναται σώσω·

οι · ' Α , `ο χριστοτ ο βασιλευτ Α Ίσραι)λ καταβάτω νυν απο

Έ τοῦ σταυροῦ, ,ίνα ἴδωμεν και πιστεύιτωιιεν. `και οἱ

τα... Τ. συνεσταυρωμένοι αὐτῷ]ώνείδιζον αὐτον. ώ 8και·›ιενο

β μενου” ο3ρατ ἔκτηο σκοπο ἐγένετο οι' έλην γῆν

“ήϋρμέΕ ἔσω· δρα ιοάτηι||- 8.' και. 8τῇ ἐνοιτρ ωρα|| ἐβοησεν

< Ραπ ποιοι): ι. ό Ίησοῦο Φωνῇ μεγάλρ*, ° 'Ελιά Έλωζ έ 7.αρια.|| =τα.:

βοιχθανεμ; δ ἐστιν μεθερμηνευομενον, Ο θεος`ρωυ ο

:ο ` -
και τινα· των

'πιο οπο. οι ιΠοοπιοε. να πω

ι|οειτπιι ιι·ιπρἱπιπ οι ἱιι "Μπι

Μουτ” ποιΙἱπι·πι: :ο ειιΙνπιπ πιο

ιι·πιοι ἰρειππ ‹Ιι·οοοπιΙοπο πιο

ετιιοο. Μ "Μιλ πωπω ει

επιππιἰ π.·ιοοτιΙοιοιι Ιπποπιοιι ω

:ιιιοτπιτππι οπιτι .απο πιο...

παπι. Α!ἱοι Μιτου που οι: η..

:πω ποπ ποιου οπΙνπιτι πωπω.

Ω Οπτιπιππ τα Ιιτιι!ιοΙ ιΙοοοοπ

ιιιιι πππο πο ετποο. πι νἱιὶοτιπιπο

οι οτοππιππο. "Μιλ Βι ...ή οιιπι

ου .πωπω οτππι οοπνιοπιΙπιπ

ιπτ οι. 3: “η” Πι Γιαπ Μοτο

εοκιιι ιοποιιτπε πωπω ει.ιιιι ρω·

ιοιπιπ ιοττπτπ παμπ: πι !ιοτπιπ

πωπω. “ αν ω κι. Μοτο ποπιι

οκοιιιτππι·π Ιπιπι νοοο πιπι.τπιι.

ΜΜΜ, Πι:Ιοἰ παω Ιππιπ ιπποε

"Μπι, ηπα! σει ιπιοτπτοιπιπτπ

Ποιοι πιιιπο Ποπ: τποπο. πι πιο
κ ο Ι 8 ι ν τ υ.

θεος μου, ει; τι εγκατελιστες με 3
Οι ( |

κούσαντε;· ἔλεγον, ι Ιδε . Ηλιαν Φω
Ι

τταρεστηκοτων α

Α π 86 8 1 8 κ

νει. ραιιων ε
να

Ί, β

Μ

29. αυτων] οιπ. Ι) Ι·. ' Οοιιιτο. το!. .Ευ.ι.

11:53.

- ουα δι.ΕΙ;. ΑΠΟΠΡΙ.2Χ. Ι. 88. 69. Β

Ρκο·ΠΚΜ8.:Πν.τΓ. Άπρ. αυτ”. »Με ουαι

οιἰ.."ἰΠ. Ειι.κ. ΠΕ. | οιπ. Ι..ΔΟτ·.

·- οικοδομιον] ποιο τρια. ἡμτρ. ΒΠΙΔ. αν.

8,τ.Ριιι. Μοπηιιι. '.Πιοιι. ' :μια ἡριρ.

' 8. ΑΟΡΧ. το!. νπΙα.ρ'. Μαιο. Οοιιι.

Λτιπ. που.. Επι. ΠΕ. (τω. Μιιιι.:ανϋ.

40). "Μιλ αυτον Ειιο.1).Ε.

- τρισιν] τρτιιοτπ. ιν τ. ΒΧΔ. το!.

ναι”. ο!. Ειπε. ΒΕ. (τω. Μπι.) ¦ υιιι.

Λο!) στων. ο. 'Νιου. (ιτιι.ιιιο η.

80. καταβαι· ποστ.1.Δ. νπιε. ι. Μοτπρ|ι.

' :και καταβα .3. Α0. το!. από!.

87ττ.Ρ.ει.&Ηο!. (Τποιι.οιπ.και). (Μπι.

Απο. Βάι. | και καταβηθι Ρ. Ι. Εκο.

1).!). 498... (για. Μπιτ. ιικνἱι. 40).

οι. όμοιος] οιπ. Ι). ι:.υ'ζι·. ' Οοπιτπ. το!.

]ἴπΙ8. Βια. 1115. Μπι:Μ.δε :7. Β:Ο°.88.

Μ. 'Πιερ. «τι. Μπιτ.. πωπω). ' οιπ.

Α(.).ΒΡΙ.ΣΔ. Ι. 09. ΕΓΟ πκιι·ευντ.

πιο. ορ'.κ.Ι. 87ττ.(Ριπ.)διΗοΙ. Μοιπριι.

σαιτ. ΔΗΜ. Ειπα. 1).Β. [25:01.]

- προς αλληλους] οιπ. 69. ο.!:. στο.

Μπι.) | εις αλλ. 1). Ευ... ΠΕ.

52. Ισραηλ] ·¦Ίιτιιοιπ. του σ. ΑΟΡ. το!.

Μοπιτιπ. πιο.. Επι. ΠΕ. ' οιπ. ΒΙ)Ι.Δ.

1. 89. Κ. (τω. Μπα. :εκι·ἱἱ.42).

- καταβατω νυν] καταβα Ι.. Ι Οοτιιτιι..

Ετ”. Β.Β.

- ττιστευαωμεν] που. αυτοι (ΠΎΡ. 1.80.

1-οπιινωιι.πτ. ΜΒΜ. 8)·τ. Ρετ. πιο..

Ατιιι. πιο.. Ειι.τ.Π.Ε. (τω. Μιιιι.) |

οιπ. ΑΒΟ..Ι.ΧΔ. 88. Εκε.υν·. νπΙΕ.

ΒΙτ.ΒοΙ. Μοπιριι. Ποιο.

ο

32. αυτιρ] στο. 1). "πτποτπ. συν ΒΤ.. (πιο.

Μπα.) | οιπ. ΛΟΓ(πιι·Μ.ι:εμπι.)ΚΔ.

το!.

- αυτον] αυτιρ Ι.

83. και γινοιιενικι ΒΓΠ.Δ. Ι.33.60 (Πω.

νπ!ι:. αν. Βιιτ.Ι'οι. Μοπηιπ. Οιπ|ι.

[8]ιτ.Πο!.] | $γινο)ιινης·δι 2.'. ΛΟΡ.

το!. ΑΜ. ΜΒ. Οτἰ9.Ιτιι.ἰἱἱ. 58'. Επι.

Π.Κ. 4.925.

- ικτης] έα εκτης Δ. (οοιιιιι Ι.ιιι.)|

Ρ Ι). πρ.)νιει.. του πρ. ΚἱρΙἰπα ιΙππΙο:ε

Ϊ' Με. ἰκτης.

- ιιρ'ὁλην την γην] ιορι)λης της γης Ϊ).

Επ.τ.]).Β.492°. ' Οοτιιτο. ΛΒ.τΟΡ. το!.

- τνατης ΛΟΡϊ..Δ. 1. 88. 69. ΣΚΕΠΗ(

Μυν. Επ.τ.Ι).Κ. | :,ιννατης τ. 13.'

:Με (τι. Χ. 5 τη.

84. τμ εν. ώρα ΠΠ Οκτ.. Ι. 69. Ἑ'. ο. Κιτ.

ΡΗ. σου.. πιο. .Ειι.ο.Π.Ε. ' :τμ ώρα

το εν. Τ. ΜΗΝ ιιἰι:.Δ. 83. το!. νιι|ις.

.οι 8)·τ.Πο!. Μοπηιπ. Λττπ. 'μικτη

Μ88. οπἱ ιιπικ:πι ινατης να. 88. οι Η.

] :εννατρ τ. Β.τΚιπο.8.τΓ.

- ιβοποιν ΑΠ.ιοΡ. το!. Επι... ΠΚ. ι

ανεβοηοιν Μ. | ιοωνηαιν Η.

- ι Ιηο·ους] οιπ. 1). ι. | ΟΜΕ”. το!.

Ειικ.1).Β.

- μ£γαλη] ]·πιιιι.λιγων :. ΛΟΓ. το!.

νπΙυ. ο. 5)·τ.Γει. Ποιο. Αττπ. απο..)

πι. Μιιιι.:επτϋ. 46. ' οιπ. ΒΒΙ.. ΗΜ.

Μοτιηιπ.

- ιλιιιι ελα” ΛΒΟΡ. τι!. νπι2.1|.(9'.|).

εκτ.Πι:ι. ΜΜΜ. @οιπ. του. (Ποιοι

ποιοι Λικ. Παρ. !)'~|). ¦ ηλιι ηλιι Π.

(ο). Αττπ. Επι. 1).Β. Ο” Η." 8]τ.Ρει.)

πο. Μπα. παπι”. . αυτ; '

 

|| κ | | Π

'τικ [και] γεματα· σττον·νον οξουτ,

ιΙοτοΙἰιιπἱπιἰ ιπο? " Ει πωπω

πο οιτι·ππιπιππιΠιπο ιιπι!ιοπιοε

πωπω... Εστω που". νοοπι.

ω (ατι) Οπτι·οπο ππιοτιι ποπ::

οι ἱιπρΙοπο εροπἔπιπι οποιο πιτ.

Μ.λαιια ΒΧ). Ι. νέοι. Η: ΑΠ”. £ιιο.]).Ε.

' λιμα (ΠΔ. ι·.95.!. (Μι:ττηιιι.) | λιμα

ΑΡΧ. 88. 69. Κ ΜΙΪΙ'. 8]·τ.Πο|. Οι›ι!ι.

ι λειιια ΠΟΠΗ. ¦ 3:λιιρρα ετ. νπἰ8.

Ο!. ΑΜΒ. (!οιποπο 8)·τ.Γιιι.)

- ιταβαχθανιι Ο. Ι. ΟΠ. | :ιταβαχθανι

2. ΕΔ. 33. 69. το!. που. οπου).

ΜΜΜ. Αττπ. πιο.. (5υττ.Ροι.&Ηο!.

ΜΜΜ παπι: το! πτἰοτι·πι Ποοιἰοτιοτπ). |

ααβαχ.... ΓΚ. | ιτιβακθανιι Λ. (Μπι.

' ζαβαοθανει Β. | ζαφθανει Η. ¦ (Πι

τ.·ιριππι!ιππι 1|'πρ.Βοιππ.. |ιιτπιικηπιπιπἱ

1|-πρ.Π|ιιπ.)

_ μου Ι°] οιπ. ΑΔ. Ι. ου. ΕΡΟΚΓ. Ειπε.

ΠΕ. (Νὰ. .|υκι. Ττ.90). | (:0ιιιτιι, 130

ΠΙ'. 83. το!. τν. Ιτοπ.88. οπισω (πώ

|ιππο |οοπιπ ροή” ι·ιπιππ Μιιιι. τρωω”.

- ύ θιος μου τη πιο. Β. Ιτειι. 88. (Η. ι

Οοπιτο. ΛΟΒΡ. το!. ιιν. Επι. 1).Ι.Β. Ιται.

38. Σα!.

- με 'και ηικατ. Π(Π)Τ.. του.. π

Μοπηιιι. [του. 38. (ἰτ. Εντ. ΠΕ. ι

:ποιο σ. ΔΟ. το!. Ποι!ι. (νἱιΙ.Μπιι.)

- εγκατιλιττες ΛΒΟ.Δ. το!.¦ ιγκατιλισται;

Ο

33. ' ηικατελιι·ιτιι· ΕΚΟ. ¦ιγκατελιιττας

Η. [ωνιιιιισαι;ιιε Μ». (ο.ἰ).(ιιἱιιιιι ΡΧ).

5. και τινι;; ...ακουσαντις] οιπ. Δ.

- ·τταριατηκοτων (ΠΔ. Ι. 89. το!. (τυρι...

Ρ. τταρια.... Χ). | ·τταριστωτων Ι).

88. Η. | ἐστηκοτων Β. | ικιιἰατη

κοτων Λ. (τω. Μπα. κκνἱἱ.4ΐ). ιπτ

οπιπειππιΠιππ νωρ. ο. Η παρει". ακου

οπισω] ακουααντων Επι. 1).Β.

- ακουαανττι:] οιπ. Ο.

π

ΜΜΜ..

29. να πω ιιο..ιιτιιιο ι.οιιιιι!πτπ ι:|οι (Π.
πει... οι. ι ιι. Ηιπιιοπιοο οι. ι οι. Ι "Μ

ΜΒΜ!

.εν ιέ
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Μι. 43. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

ναι8. ο. Α.

@τι Ρ. Ε. _

Ποαιο1ι.(Ποο.)σησοι”. Δ.τια.Ει1ι. ιι ,

8" Π

Ἡ·

@ΜΜΜ

ιο. [καὲ] Μαρία ή θεωροῦσαι,

Μαγιι.

ΜΗ' ιτκζ

',"Μιια.α7:67-6ι. α

Μαι.

"δο- "ντα-ια

42. πρὸ "να
 

Μαρία "Ιακώβου τοῦ μικροί) και
Η - .. | . '3 ο Αιι. [αι] και οτι μητηρ καὶ Σαλώμη, Η αὶ [καὶ] ὅτε ήν εν τη Γαλι

| , | .Η .κ

λαια ηκολουθουν αὐτα› καὶ διηκόνουν αὐτα›, καὶ ἄλλαι

πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ έα Ίεροσόλυμα.

60 4.2 Β Κ κ νδ ι ι ν ο κ α·

αι η η οψιαι` γενομενηι·, επει ην παρα

_ | .ν ι ι ` .·38:50-6ο· σκευη, ο εστιν ήπιο: σαββατον", Η 3ἐλι9ιὶι›ν|| 'ΜΜΜ

περιθεὶι· ' καλάμιρ ἐπότιζεν αὐτὸν λέγων, "Αφαια

ωμεν εἰ ἔρχεται (Ηλία καθελεῖν αὐτόν. 87 ὁ
η ο ` ,

Ιησονι:-8αΦεὶΞ Φχωνην μεναλην εξιἔπνευσεν.

Α να 3 |59 ο και το καταττετασιια του ναου εσχισθη αν

δ| 8 ι 4 | 39 ο Χ ` κ ι π

νο απ ανωθεν «οι κατω. ιδων δε ο κεντυριων
· Χ 1 Α

0 παρεστηκωτ εξ έναντίαι· αὐτου ὅτι οίἔτωι`
, | Β |

33.νὶὸς θιοῦήν εξεπνευσεν, εἶπεν, .Αληθωτ #05"..- ο ἄνθρωπον
δ ·; θ .. 40 τι δ` ` .- ι κ ι

ς ην εσυ. ησαν ε και γυναικα· απο μακροθεν

εν αἱι· καὶ Μαρία Μαγδαληνη καὶ

=Ίωσητοι||
`

35. ιδι ΒΙΑ. Ι. 33. 00. Ευ. | :ιὅον τ. Α 39. ιΕ ιναντιας αυτον ΑΜΘ. το!. μια;)

Α1'. το!. (Μια Χ). ' οιιι. Π. Το!. 8”.

1,88. 6. Εν.τ.Π.Ε. (ο.."ιω,νωπ.8_γι·.Πι:Ι.) | ὐτι Ο. Απο. (ΜΙ. Μπα.) )

ότι ιδου κ.

- φωνα] Μι!. ...ως 1). ι:# (ΜΙ. Μαι.)

Ι Οοιιιτα, το!. και”.

36.δρα)ιιιιν δι] και ιΤραιιιιιν 1). Ι. επ

(ΖΗΝ.) ( (απατα, το!. να... "δρα)ιων

.. ..γι)ιιαας] και δωματιο ιγι)ιιοαν (Η).

- τις ΒΙΑ. ΑΜΠ. | :α; τ. Λο!). το!.

νιιΙ8. ι:% αν.. (ΜΙ. Μπι. ΗΜ.

48). να απο.

- και ΔΟΠ.Δ. το!. καιω. ΜΕΡΗ. Οοι!ι.

Δτπι. Επι”. ' οιιι. ΒΕ.. ι:$ 8)·ι·.Πι:Ι.

Μαννα.

- γι)ιιοιιι;] πλησας Ι). μια. ΜΜΕ.) (και:

αφογγιιν 1).

- πιριθιις] πιριθιντη; 39. | ι·ιτιθιις 1).

" μπαι. και ι. 09. (οιιι. και. τι). ν. (1”.

Μ!. Με". Η Μάι!. τι 8. ΛΟΧν. το!.

νιι!ε. 8]·ττ.Γει.3ιΠι:!. Δια. .να '

οιιι. οια.. Ι(ΜΙ. καρτα). 33. 09(ει.ηπα).

Μι:ι1ιμὶι. Ουι!ι.

- "παιζω αυτον λιγων] οιιι. Βια. '

Οπα., το!. ] ιποτιζον αυτον λιγοντος (Η).

- αιμτι] αιμς 1). Ι. 09. κι. ι:.ἰ(αρ.(ἰΒ.).

Δι·αι.Ζι›Ιι. (ΜΙ. Μα". ΧΧΜ. 49). ) Οου

ιι·ιι, το!. ΥιιΙι;. ἰ(αρ.Βιιιο.). Λται.Πιο.

το!. [17].

- καθιλιιν] Νασαι. οιιιαον (ἱ.ο.·ινων) και

39.

38. δυο] πιω. μιρη 1). Ο.

- απ' ΒΒΙ.Χ(ιιι Μ). (Η). ' :απο €.

Λο. το!.

-- κιιτιιι0ιν 63..

ι·."ζ 8)·ι·.Πι:Ι. το!. | αι.ιτιμ ιιιιιιιιιιι Ι.

8)·ι·.Ριιι. ' ικι 1). και..) ()τίι|.!ιιι. ἱἰἰ.

Ωω. | οιιι. ΑΠ". ι(Βιιιιι.).

-- ότι οντως κραζας Δ(.¦ΧΔ. 1. 33. 69.

Τα. να”. :ΜΕ νν. Οι·ἰο.Ιιιι.ἰἱἰ.928^.

ι στο. ούτως Μι:ιτιριι. ΑΜΙ. (οντος κ).

| οιιι. κραΞιις ΒΕ. Μοπιριι. ' ειναι εν:

Μι:Ιιιιικινιι (οιιι. ιΕιιι·ν.) ι. | οὑτως αν·

τον κρα.ῖαντα και Η.

- απο] οιιι. Ι).

- οντος ὁ ανθρωπος ΒΠΙ..Δ. 33. ναι.

Ο!. απ 8ντ.Ρει.. Μπηκα θα”. Δια..

οι·ἰα.Ιιιι.ἱἱἰ. | :ὁ ανθρ. ούτος €. ΛΟΧ.

το!. Δια. 8)·τ.Πι:Ι. Αττικ (Μὶ. Πιο.

παώ. 4.7).

- Μος ην θεον ΔΟ. Ι. 33. 39(τον θ.).

τὰ. σ.!|ὶ 8νττ.Ι.]ιιι.&.Πι:Ι. ΑΜ. Οι·ι]).!ιιι.

ἰἱἱ.938-·Μ· ¦ υὶος θιου ην ΒΙ.ΔΓ. κι”.

Παλι. (? Μι:ιορ!ι.) ΜΙ. Με”. ναναι. 5-6.

| θεον ι.ιἱοι; ην 1). Α. | Π. Χ.

40. ησαν δι] πιω. ικα Ο. (ΜΙ. Μπιτ.. ›ικι·ὶἰ.

55).

·- εν αἱ; ην και] οιιι. ε)·Γ.Ι)5ι. Μια.

- ην Αθ!). το!. νιωθει. :ά νν. (να).

Μοιι. “να” Ι στα. ΒΧ.. Δια. Το!.

Γκαρ. (Π. Χ).

- και 2"] οι". (Η). Ι. 33. 39. (ΠΠ`.

νιι!α.(:Ι. 8]πτ.ΠοΙ. ΜοπιρΙι. (Μια. Λιπι.

(ΜΙ. Μπιτ..) ' ()οιιιτα.ΑΠΟΕΛ το!. Λα.

Το!. (ΜΙ. 8)·τ.Γει.&.Ειιι. ευρω. 3. Χ).

- Μαρια Η ΛΙΠ.ΧΔ. 33. το!. Μοαιριι.

) Μαριαμ 130. 1. "οιιι. ως. η 1).

·- Μαρια η 2"] οττι. ή Η.. 33. 69. Γ.

'Για. Ανω. ) απατα. ΔΒιοΧ.ι.5. Ι. 3

το!. (ΜΙ. Μαι.)

[κράἔα9]

οιιαιροποπιιφιο ι:ιιΙαιιιο ροιαια

Μαιο; οἱ Με”. διοιιι: Μιαο

ιιιιιο οι νοτια” ΗοΙἱοε ιιι1 αφο

ιιι:τιιἱιιαι οιιαι. Τ' (πιω Ιοειιο

αιιιοαι ιιαιἰεειι και εταιρια οιι

κρἱτανἰι.

:Β (23%) Ει νιιΙιιιιι ιοαιρΙι

πωπω οοι ἱιι απο α ειιτειιαι

ιιεςιιο 6οοτειιαα. 8” (ΦΣ-5.2.) νι

ιΙοπο πικαπ: σοτιιιιτἰο ιμιἱ ατι

Μπακ.» καψω φαι αι: αιωνια.

ο:‹ερἰταεοοι. Μι. ναι: Μαιο Μο

Μαιο ιιι:ἰ εκατ.. ω (Ενω Ειναι;

καποια οι απιΠοι·οε 6ο Ιοιηζο

ιιεμιι:ιοαιω. "και φαω οι. Ματια

Μιιι;ιΙιιιι:ιιο. οι. Μ:ι.τἰο. Ιο.οοΜ

"αιωνα οι Μια. παπα. οι Βα

ΙΜΗΟ. " ει. ειπα “κι ια @πωπω

εοφιο!.πιπιιιτ και" οι "Μαι".

Ι›ιιιιι οι. οι ιι|ἱο.ο απανω αιμα:

Μαι" αν" ι:ο ιιοι:ι:ιιιιιααπι αν»

τοει›Ι)ιπταπι.

Η (πιω Ετ ειπα ἰιιιιι απο

αει:: (Μακη. ανια οται. ρατσ

σι.·ι:ν·ο. αιιι.ιιΙ σει ιιιιιο ιιιιοι·ιιιιιπι.

'3 και”. Μικρα αν .ιαπωνια

δὲ

υιοι`

40. Ιαιι.] (φτασω. του ε. ΑΧ». το!. (ΜΙ.

Μιιιι.) ) στα. 1ι.Βιι).013Ι.Δ. μια. ιο.

Κυ. Απ".

- Ιιιιο·ητος ΒΠοτ.Ι.(Δ). 33. 69. ΜοπιΡὶ1.

(μανια. η Β). Ιωσηβτος Δ". ¦ Ιωση

πος Ι. | :Μαη ετ. ΔΟ. το!. 8ντι·.Ρει..

&Πι:Ι. Οια”. ΑΜ. (ΜΙ. ΜΜΕ.) | 3ο

ιιιηιιι νικ. ι·.‹ἰ!!. ικα.. (Η. Χ).

ιι. «Μι. Μι. Μπι. ι. σε. 69. το!. ο!

8)·π·.Γιιι.8ιΠι:Ι. Μοπη›ιι. Αττικ .ι'Ει.Ιι. '

οιιι. ΑΟΣΔ. νιιΙ),;. Ι. Ποια.

·- και μ] 0121. ΒΧ7:|ὶ 33. κά 5)·1°.Ρ5ι.

Μαννα. Λται. ΣΕΦ. ' (απατα. ΑΟΠΕΧ

κι να!. Δ. 1. Ο!). Μ. νιιΙι;. 8νι·.Ηι:Ι. Ποια.

-· ηκολουθουν] -θησαν 1).

-- και διηκονονν αντιίι] στη. ΟΠΑ. (οι.

ιὶιιοιοτιλιντον οι. Μ.) [ απατα. ΑΜΣ.

το!. νν. (νἱιΙ.Ι.ιιι·.Μἱ.3).

- αλλαι] αιτιραι Δ.

αι ανναναβ.] οιιι. αι 13.

ηδη] οιιι. 8]'Ι'.1.,5Β. ΣΕΦ.

γιναιιινης Δ.

σπα] ιπειδη Λ.

προς σαββατον ΑΜΠ” )Ι.Ε0Πντ.ι

:ιτροοαββατον 2. Β'ΠΙ.ΟΔ. Ι.33. 83.

το!. (|ι.Χ). ¦ πριν σαββατον 1). ειναι

ειιι.ιιιιιι.ιιαι νιι|Β. 17. 8)·ττ.Ι.):ι.&ΠοΙ.

Μαη”. Διακ (αι ΜΙ.) “ρι·ἱιαιιε Ωω..

ωι·ιιπι" (και. ηιι:ιιη›οι·ι: ἱιιἱιὶἰ ειιΙ›οαιι"

ν`Ει.Ιι. (“ι°)ιιοιΙ οι: Ριιι·ιαοοιιο ειιΙ›Ι›ιιιἰ" ο).

43. ελθων ΑΒ(Π.Δ. Ι. 33. Ο!). ΚΜΠΓ.

Νοπηιιι. Οι›ι|ι. Απ”. (ΜΧ). | :ηλ

θιν τ. 1). το!. νιι!ε. η): θαλάμι):

Πο!. ΣΕΦ. (ΜΙ. Μιιιι.κκνἰἱ.57).

42.

Η ακιιπιπιο ιιαιιιιο (Η. ' .39. Μι: ιιοαιο Γ!. Ι

 

- 10. Μια· αν" εναι. Ματια Ο!. ¦ καιω”. Δια.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. :07. 4-4.

Α Β 0 Β.

Σ Σ Δ.

1. 83. ου.

Βοσοκαεσπ.

Ή:

4-8. εἰ πάλαι απέθ.

στο

α

π

9

Η ΤΣ

' η

<"ΜΜΕ.α8:ι-ιο.

Πιο. α.ι:ι-ια.

"80. οοιι,οιι:.

Ι ` , ' Ἡ | | Α ` ' `

ο πο Αριμαθαιαο, ευσχημωυ βουλευτη9, οι· και αυτοι`
- | να Α

ην προσδεχομευοτ την βασιλείαν του θεου, τολμήσα9
κο . ο! .ο

εὶσηλθευ αφου του|| Πιλατου και ῇτήσατο το σωμα

τοῦ Ίησοῦ. 'Η 'Η ὁ δὲ Πιλίὶτω` εθαύμασευ ει ηδη

τέθυηκεν, και προσκαλεσοἱμευοο του κεντυρίωνα, επη

| 9 ` α τ ν ο ι | .15 ` ι ο κ

ρωτησευ αυτον ει ηδη απεθαυευ· και ?πιο απο

τοῦ κευτυρίωιιοι· έδωρήσατο το ξτι··ι·ῶμ.α|| τῷ ΊωσηΦ.

46 και. αγορασω· σινδόνα, * καθελιἶυν αυτου ἐνείλησεν
.ο ι ` * 8 η ο ο ο ι Α '9

τη ιτιυδονι, και εθηκεν αυτον εν μνημεαρ ο ην λε·

λατομημἔυου έκ πέτρα, και. προσεκιίλιο·ευ λίθου επι
κ α α ι .Η ο ι τ ο ι

τηυ θυραν του μυημειου. η δε Μαρια η Μαγδαληνη

και Μαρία .ή|| =Ίωση·ι·οο|| ἐθεώρουυ ποῦ 2τἔι9ειται.||

81 1 °Και. διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία η

Μαγδαληυη και Μαρία η [του] .Ιακώβου και Σαλώμη

·ηγόρασαν αρώματα, ίνα ελθουσαι αλείψωσιν αυτου.

οουἱΙἰι ιἰοι:οι·ἱο. αιιἱ οι. απο απο

οΧροι:ιοο8 ιοαοιιιο ἀεὶ. οι ιιιι

οποιοι· ἰοιτοἰιτ. ΜΙ ΡΠοιοιο οι

ροή: αστρο! Ιοεο. “ Ποιοι!

ιιιιιοτο ιοιι·αοοιοι· οι ὶιιιο οΜεεει,

οι. οι:‹:οι·εὶιο οοοτιπἱ0οο Ματιο

ι:ονὶι ιιιιοι ο οπο ιοοτιοιιε ααα.

'5 Ετ απο οοαοονἱεεοι ο ι:εοιιι

ι·ιοοο. ιΙοοονιι οοτρου Ιοεορο.

” (Μι '~) “καρο ιιιιιοιο ιοοι·ι:οιιιιι

εἰοιΙοοοιο οι. ι1οροοοοι απο ιο

τοΜι ειοαοοο. οι μου". οιιιο

ιο ιοοιιοιοοοι.ο ηιιοα απο οι:

ι:ἱΒιιιο οι: τοπιο. οι. οιΙνο!νἰι Ια.

ρἱιΙοιο οι! οποιοι ιοοοιιιοιιοιἱ.

" (πιω Ματια ιιιιιοιο Μιιααιι.

Νοε οι Ματια Ιοικοιι οδοποι

Ι›ιι.οι ιοο ροοοι·οιιιι·.

' (την) Ετ απο πωπω:

εαοοαιοοι. Μοτἱο ΜοααιιΙοοο

οι ΜΜΜ. Μαιου οι ΒαΙοιοι: οποιε

τιιοι. οι·οιοοι.ιι. οι "ώσπου οο

Β‹:ι·οοι απο. 2 (που) Ει "Μο

 

48. ὁ απο] στο. ὁ Β.

νοΙα. ο!.

- ευαχημιυν] πιο.

- και αυτος] Ρο"

νοΙα.)

- τολμησας] οιιι. 8τι·.Ηἱει.

- ιιαηλθιυ] ηλθεν

-- τον ποιο Πιλ. ΒΒΔ. 88. ¦ "σου 9.

Α0!). το!. (ο. Χ).

' "πιο Αριμαθιας 1). 46. ενειλ. τ. σινιῖ. κ. κατεθ. αυτ.] στο. Δ.

(ενειλυαε 60).

ο!. Απο. (τι. θυτα τα: Δ. Μαι Χ).

τεθηται 1... ¦ :τιθεται ε-. Ι. Ε. κι.

ο; Β. - τη οιυδονι] οποιο. ιν Ι. 1ο ¦ οι; την Ι. διαγ. τ. ααββ.....και Σαλιιιμη] στο. 1).

ην Β. ο!. (0011811, σινδονα Β. - του ααββ.] οπο. του Ο'. 88. ' 00118”.

- ιθηκεν 130,01. Ι. 88. 69. ' :ιιατιθη- ΛΒ.ιο.Ι.Μ. το!.

κιν 9. (.?'''Χ. το!. | καθηκεν Λ. ' κατε- - Μαρια Η] οποιο. η Β. ' Μαριαμ 88.

0- θηκαν κ. (εἰι: Με Ι).

- αυτον Φ] αυτο ΑΜ. (στο. Απο.)

- μνημειῳ Λο!). το!. ' μνηματι Β.ΒΙΙη.

- ἡ (οοπ Μαρια 20) στο. Ια. 1. 69. Β. '

Οοοιι·ιι, το!. (Μια.

-- σωμα] πτωμα Β(=τ. Βάι.

4-6. εθαυμαιτευ] -ξιν 1). νιιΙ8. ο.

τεθνηι:εν] ἰἱ τιθνηιιιι 1).

αυτον] στο. Ι.

ηδη 20 Β!). να". ι:.π(ορ.Βιιιο.).Ι.

Βία. (νία. ιοο. Μάο. 58). μνηματιῳ Β.

Βάι. ¦ ρι·οοιο. τιυ Ι).

-- ιι: πιτρας] οι της πιτρας Ι). Ι. | εν

τη πετρα 69.

- προσεκλιαιυ] προακυλιαα; Β. Ι. (Μ.

-- του] οιιι. ΩΧ. 1. 60. 1:οΜυνι·. (τω.

απο. αν. 40). | Οσοι", ΛΒιιΙ.Δ. 83. και.

' (ρω Ιακιυβου, .Τοεοριιἰ Απο.)

- ηγοραααν] Νασο. πορευθιιααι Ι). Οι).

'5;ιι·.Ηἱοι·. Απο. (ΜΜΜ ιιι. μοι σαβ

87τ.Βιοτ. Μιιιορο. σου.. Απο. απο. Μαι. :ανά 60). βατ” τα!)

(νω.εορτο). ι Σπαλαι €. ΛΟΙ.Χ ιιιυία. .- "ο οι; Δ. - ελθουααι] στο. 1). ι:Μ (Οοοιτο, καιω.

το!. ΒΥπ.Ριιι.8:Ηι:Ι. ' (επηρ. αυτ. και - πα ίὶο.] Με!. και απηλθιν Β.(εἰο, απ! κι)

ειπεν απιθ. Δ(δ'τ.).

- απιθανεν] τεθνηι·ιι Β(νἰιΙ.ειφτα). ι

Οοοιτα, το!.

65. απο] παρα Β. 1. Φ. Χ). ' οιιι. απο

του αουτ. δ)·ι·.Ρει. | οιιι. ναι·. ο:

- κεντουριωνος Β.

- -πτωι.ια Β.υστ.Β. Βια. | :σωμα 6'.

Α0. οι!. νιιΙ;;. ο. Μαιο”. μια. αυτου

Β. 8τι·.Ρει.. ' Με!. .που ο. Μαιο”.

- Ιιυαηο] Μαη Β.

στο. και) Ι. Ο. μια. Μοιι..)

Η. Μαρια Ρ] Μαριαμ Ι. 88.

- η Μαγδ.] οπο. ἡ Ι).

-- Μαρια ή Ρ ΛΒΟΔ. Η. 33. Ο. ' '01ο.

ἡ €. ΠΕ. το!. (ιι.Χ. Μαριαμ Ηνι88.)

- |ιυοητος ΒΒΔ. Ι. (69). |ι. Μοτορο. ι

1 Μαη 9. ΒΧ. 88. τα. 8)·τι.Ρει.8ιΗοΙ.

Οοιιι. | Ιωιτηο Α. ΜΜΕ. Ι. .Μη

Ιαιιιυβου υ. ' Ιακωβ” και Ιιιιαητος

μητηρ. οι. 8ττ.Ηἰοι·. ι .ΪιτιοοΙ›ἱ οι.Ϊο- Ι

40.ι·αι Η ΑΒ.ι·()Ι.. το!. ΜοιορΙι. Ποιο. Ι αερα. ο. (Απο. Ιωαητος). ¦ οι Ματια ¦

.Τζια Ι ο δε !ιιιαηο Ι). ΜΜΕ. ι:.Ι. @το ι .Ποιοι οι Ματια δυωρο ο". 3

(Ρετ.)8:ΗΜ. ομοια. Απο. ι - εθεωρουν] εθιασαντο ο. το (οι. ¦

-- αυτον] τον !ηαουν 89. ΚΑΙ. ΜΜΕ.

0!. (Οοοι.ι·ο, Δια. πώ.) ι αυτου ποιο

αλιιψ. Β. 84%

2. λιαν] οιιι. Β. ο. 8ττ.Βετ. Απο. ι

Ώσπου" το!. νιιια. η'. Βιολιά. το!.

Βίαια .4ιο.ι:.(ιιρ.Βουιο. ἰἱἱ. 225, 227).

Επι.. 1).!). 498..

·- μια Β. 1. ¦ τη μια ΒΔ. 88. Μ0πηιο.

Ειιι.1).Β. | μιας 1). ¦ Στης μιας Έ.

Λο. το!. Βάια. Δία. (22").

- των ααββατων ΒΒ. 83. Ο!). Κ. Ευα.

.ο.Β. ¦ .οιιι. των €. ΔΟ. τοι. Ποιο.

Αίεα·.(22Τ). ' σαββατον 1). ο. (Οοο

-- σινδονα] Μαι!. και 9. ΔΟ. το!. νιιΙα. ' Ι.ιι‹:. “οι 55). ' Οοοιι·ο. νιιΙα. "ο, νου. 9').

8)·ττ.Ρει.8:Ηι:Ι. Ποιο. Λι·οι. πιο.. ι Ϊ - που] τον τοπον όπου Β. ι.·.#. Απο.

ιοο. απο. (6). ΜοτομΙι. ' (για. αφ. πιο. οι. ¦ (.ΐοοιι·ο. νου. το!. η

- καθιλιυν] λαβιαν Η. - τιθιιται ΑΒΒΒ(Β). 88. ο!). νοκ'. '

Η. Παντου". Η. 'ΡΩΜΗ. (Η.

1. 8ο1οιο:ιο .οιιι. ι οιιαοιοιιι. .καιω οι.
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ΧνΙ. 8. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

.τπτ-ι;ην”.-_

~ν.μ.Π.

..μα-'απ.....

.ο Α· -

γιέ).Υ%αι ὲο. αλ::

Και”.

οσοι. Απο. ΕΦ.

2. τῇ] -

- [τοΐιν]1:1.ββ.

8. |: τ. θύρ.

5. |λθοῦοαι

5 α..

“Η . να

καὶ λίαν πριοὶ τμια των!| ο·αββατων ἔρχονται ἐπὶ το

μνημεῖον οἱνατείλοιντοι` τοῦ ἡλίου. 8 καὶ ἔλεγον προς

εαυτές, Το αποκυλίο·ει ἡμῖν τον λίθον *από| τι): θύρα;

τοῦ μνημείου; 4 καὶ αναβλεψασαι θεωροῦσιν ὅτι

θανακεκύλιο·ται|| ὁ λίθου· δν γαρ μέγας σφόδρα. 5 καὶ

εὶο·ελθοῦσαι εἱο τὸ μνημείου εἶδον νεανι|σκον καθή

μενον ἐν τοῖο|δεξιοῖτ, περιβεβλημένον ο·τολι)ν λευκήν·

και εξεθαμβηθησαν. 6 6 δε λέγει αὐταϊτ, Μι) έκθαμ

βειιτθε. Ίησοῦν ζητάτε τον Ναζαρηνὸν τον εο·ταυ

ρωμένον·.ήγἔρέη,,οὐκ'ἔο·τιν οἶδαΜ ἴδε ὁ τόποι· ὅπου

εθηκαν αυτον. 2αλλα υπαγετε. ειπατε το” μαθηταιτ

αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρα, ὅτι προάγει υματ εὶτ 6 τὴν Γα

2

8

τποπο απο. εοΒοο.ι:οτοιπ νοπἰιιπι

..ο ιποπιιιποπιπιπ. οπο ἱιιπι εοΙο,

. οι ‹Ιἰοοοιιπι ..ο ἰπνἰοοι:π. @πιο

τονώνει ποιπε Ιπρἰιἱοιπ .ο οειιο

ιποπιπποπτ.ἱ? · Ει τοορἰοἰοπιοο

"Μπι τονοΙοιιιπι Ιορἰιὶοπ1: αει

οιιἱρρο πωπω: νιιΙι1ο. ·5 Ει

ὶπιτοοιιπιοο ἱιι ιποποιποπι.ο νι

‹Ιοι·ππι πωπω οοι:Ιοπιοιπ ἱιι

απο. οοοροποπι ποιο ι:ιιπ

απο.. οι οοειπρυοτυπι. · θα

ι) Ωω ιΠοἰι Μια. ΝοΙἱιο πριν

νοοοοτο: Ιοεπιπ οποι:ι·ἰιἱο Ηπ

τ.πι·οππιπ οτιιοπὶκιιιπ: Μπακ.

ποπ ιτε: πιο: οοοο Ιοοιιιι Μή

ποοιιοτοπι οιιιπ. '' Βοι! πο ιΙἰοἱιο

ιΙἰεοἱριι|ἰο οιιιο οι Ροιι·ο. φπα

πτωτικά” ναι ιπ θιι!ἰΙο.οοιπ: υπ

οιιιπ νἰι1οΙ›ἱιἰε. που: απο Μπι..

' (ανω Αι “πιο ο:ιοιιπιοα Πι

εοτιιπτ ιΙο πιοπιιτποπιο: ἰπνο
αλγ .

“τι”. οπιιπ οι” "σποτ οι πανι”.

οι ποπιἱπἱ οιιἱοιιιιοπι ιιικοτυπι.:

ιπποΙιοπι οπἰπι.

β λιλαίαν· εκει αυτον ὅψεσθε, καθιὶκ εἶπεν ὑμῖν. καὶ

εξελθοῦο·αι' ἔΦυγον απο τοῦ μνημείου· εἶχεν ξγαρ||

αὐτιὶιτ τρόμος καὶ ἔκο·τασιτ· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον·

ιἔιροβοῦντο γάρ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

 

2. ερχονται] ποιο πρωι Π (ο). ¦ οοπττο. 4 (νἱι!. οι Μαι... πωπω. 2. οι. Ι.ιιο. Μήν. Σ'. ιιπιν] ιιρηκα 1). ο..! (Οοπιι·ο,

Ιω. νιιὶε. ο'. 1)ἰοπ..4ἰο.τ. (227). Ενα. 2). που. ο). | ιιρπιτεν Δ.

123. 4. λιθος] πιω. ιι ιποποπιοπιο Λτιπ. 8. ου πιο. Η: ιιιιυπι πιιιιἰνἰεεοπι $γττ.Ροι..

-- μνημειον] μνημα (.].(0οττ.8). ' εστι· 5. ιιοιλθουσαι ΑΘΗ. το!. (νἰι!. Ι.ιιο.κκιν. διΠο!.ιπε. Ατιπ.

Μι. Πιοπ.ΑΙε.τ. Ειι.τ.Ι.).Β. μια. ιτι 8). | Ιλθουσαι Β. - ιΕιλθουοαι] |·πω.ταχυ π. Ε.]οιπ.ΛΒ

Ι. Κ. Επιτ.1).Ε. Ι Οοπιτιι. κι. Βιοπ. - νεανια£ον] ππιο ιιιῖον Ι). ¦ Οοπιι·ιι, ΟυΙ.Χ(ιιι. νἰιΙ. ο :ηιιιι..)Δ. 1. 88. 69. Γ

Δι". (227). .Μ “Με το!. ΨΜ.(.Η(Μ8υνΓ. για”. ο".ο.!|. ΒΧ".

- ανατοιλαντος] ανατιλλοντος Ι). ατι] - ιν τ. δεΞ.] οιπ. 8›·τ.Πἰοι·. Γει.αΠοΙ. Βγτ.ΙΙἰοι. Μοιπρ!ι. Ποιο.

Οοπι.τπ, το!. ΜΜΕ. 9'. Πἰοπ. Αιο.τ. (225. -- εξιθαμβηθηοαν] ιθανβηααν Ι). Απο. απο.

227.228). Ειι.ι.1).Ε. οι. οι! Μιιτ.ἱν.266. 6. ο οι] και 1). ο!. (“ φα'' Μαιο.) | - γαρ ρου: ιιχιν Β!). Μωβ. α".ο.Μ|ι.|.

8. ίπποι] “πως Ι). ¦ (Μπα. το!. Οοπιτπ. το!. - δ)·τ.Ι.):ι. Μοιπρὶι. Λτιπ. που. ' :οι 9.

Ειι.ι.Π.Β.493-. (αυτος ΙΜ). - αυταις] αυτοις υ. ΜΜΜ. ο αγγελος Λο. τοΙ. ε_γτ.Πο!. Οοι.Ιι. Οι. Χ).

- αποι.·υλιιτιι] αποκαλυψιι Π.. (Οοπ- Ι). 1)ζ (νἱιἱ. Μιιιι..:ανἱΗ.5). - τρομος] φοβος Ι). (πι. Μπα. πινω.

"ο, τοι. ει". 1112) ' ,708. πριν Μι· -- ιιιθαμβειαθε] φοβιιαθαι (·θε) Ι). Εαν. 8).

Μπι Ι). :αλ Ι (ΜΜΜ. ΜΜΕ. το!. Εν.. οιι Μια. τα”. (για. Μπιτ..) | (Μαιο. - ιιπον] ειπαν 1)

- απο (Η). στο. Μπας. Μπι. Εν.. ΠΕ. το!. Ειιο.οιΙ Ματ. ἱν.266. Ρο" νοτ.0. ιπιΜοι·ἰμιἱο ΚΑΤΑ ΜΑΡ

(νἰιΙ. Ι.ιιο.:::εἱν.2). Ι τι: π. ΑΝΕ. κι. - Ιηιτουν] Ιπ·ποιπ. τον 1). ' Ώσπου. τω. ΚΟΝ ἱπ οοοι.ιπιΙἱι ωιιιιπιιιι μιιι:ἱππο Ιο

(νἱι!. Μπι. ΧΧ. Ι). Φωτ ιπ θα!. Β (οο!ιιιππο "απο "απο

τοκοι). οι. ιπ ΜΜΜ εοοιιοπιο παπι".

ΕνιιπροΠιιιπ Μπακ. Ιπ ουιΠοἱΒιιιι οπιι

οιιι.ι νοι·οιοπιε Λι·ιποππο ειιΜοτιμι.ιοποιπ

ιυαγγιλιον κατα Μαριιον ιι. Ιοι;ἰι.ιιτ:

οι. ιιιπο εἰι·ο οπιπ.ιοπι μπτιοιπ πιο".

ονιιπιτοΗἱ τοΠαιιιιιπ, πιο απο πονο

ιἰιιιΙο ιυαγγ. ιι. Μαριε. Ιιιι!ιοπι ποιοιοιπ.

 

4. Βἰι: ἱιι Η. ην γαρ μιγας οφοδρα· και

ιρχονται και ευριακουοιν αποκικυλιο

μενου τον λιθον ι:$ 8ττ.Ηἱοτ. οιι:

οιιο.ιπ (οοο αυτον αποικιιιαλιομινον)

Σια. 1115. (Να. οι Πιο. :απο 2). ι Ποπ

ιτο, τοΙ. Μιας. τν. ' "ειιΜιο ιιιιιοιπ οι!

ποτοιπ ιοτιἱοιπ ιοποι›τοο ίπποι: ουπι μοι·

τρωω οι·οοιπ "παω, οι. ιΙοκοποοτυπι ιιο

οποΙἰε πποοϋ. οι ιιιιητοπι ἰπ οΙοι·ιιπιο

νὶνἰ σοι οιιπιιΙ οεοοπιΙοτυπι οιιιπ 20; οι

οοπιἱπιιο μια Γιαπ. Μι. Τοπ:: "πιο αι:

οοεοοτιιπι πι! ιποπἰιποπιιιιπ οι νἰιΙοπι

τονοΙιιιιιπι ΙππὶιΙοιπ; Ποτ οπιιπ" οπο. ι.

-- αναιιιιιυλιοται ΒΕ. (τονο!ιιιιιιπ Μπας.

Ενα. Με.

- τον ΝαΖαρηνον ΑΝΩ. το!. Σπα. πι!

Μοτ. ι. ιν. Π τον Ναρωραιον ΕΔ. Ι

τον Ναζοιρηνον ου. ' οιπ. 1). (τω.

Μπα.)

- ιιῖι ο τοπος°] "οι" ικα (πιω. τοϋ)

τοπον αυτον Ι). Ο!. (νἱιἱ. οι. Μπα.

κτινἱΗ. 6). | απατα. το!.

:. αλλα .ΛΟυ1.Δ.ο:ι. ως. ι μια ο.

ΒοΧ. το!.

-- ιιπατι] Ρι·ποιπ. και (Μπι ΜΑΝ). 33.

(;οι!ι. ¦ (.ὶοιιιι·π. ΛΒ.ιἱΪ='(Ιι. Χ). το!. για

- ότι] πιω. ηγερθη απο των νεκρων,

και ιδου Ι. (νἰιὶ. Μπιτ. ›ανἰπ. Τ).

προαγιι] υπαγιι Ο. | ιδου προαγω 1).

ο!). ' 1αποκιιιυλιαται π. Λο. το!. _ αυτον] μι υ. έ

Μιιτοππι ἱροιιιπ πιο πποιπ ιιπροτ.ιιιοεο

Ενοπ1,;ο|ιο απο ιοειππιπτ ο παρω-Μι

ππι.ἰαπἱε ποιιππΠἰ. Βαφιά" ὶιποο Μι

Ι›οι. κατά τον Μαριιον μετά τήν Με

ιττασιν ου λέγεται ιι]φθαι τοῖς μαθηταῖς.

4. νΜονιιιιι. οι. ' ο. ιιιοπιιιιιοιιι.ιιιιι οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 1021. 9.

Ιξἔ 2· 9 ά ,Ανασται· δε πρωΐ πρώτη σαββατον ἐΦάνη των ° Βαζω! .απο απο πιο·

· 8 Μ , .ι .- = τ ε ο 1 τ απατα πρωτο" μπακ: ΜΜΜ

παππού" τον αρια η, Μαγδαληνρ, παρ οι· εκβεβληκει Μα;:ιΙαιοπο, ιΙο ποπ ιποοετοι

· ( ` , ' | Α . | η .

ο ".Ιο.οο;9.ειο. επτα δαιμονια. 10 εκεινη πορευθεισα απηγγειλεν το” ΠΩΣ* ...Ἐ“ἔἔ'ἔ.'ἔ

. · ' Α απ . .9Ι2:βἑ:° μετ αὐτου γενομένοις, στενθουσιν και κλαίουσιν. Ρ"Ε·.Μωμω οι ."ωΡΜ8·

· Η Σ Α ' | .Ψ _ ` , , ., ς , ,. 'ΙΜ. Μι π.πι1ιοπιοε (μπα νινοτοι

κακεινοι ακουσαντεο οτι έτη και εθεαθη υπ αυτης οι "πιο οοποι τι» οι. ποπ οτι:

τ)ττίστησαν. (Μαι-ΜΕ·

:[Βὲ:ἔ”8·°ω· Η 2.μετα δὲ ταῦτα π δυο·ῖ.ν ἐξ αὐτῶν περιττατοῦιτιν "Ραπ 'Η° 'πω “οι”.

Β Α , ΩΧ 018 τι!" το ΠΠ' Η! 'ΜΝΗΜΗ

εφανερώθη ἐν ἑτέρα μορφΏ, πορευομένοιο εφ άγρόν. οετ. ἱπ πω Μπακ, πωπω.. ἰπ
13 τ .. , λθι › τ λ .- λ Α . .δι τἰ!!απι. Η ΒιἱΠἰ «πωπω πππιὶπ

. κακεινοι απε οντα· απηγγει αν τοκ οποιο ου ε νω"Μ"Μή.. Η... πω, .πως

Π |

εκεινοιτ εττιστευσαν. ΜΜΜ·

“μη 14' ὅστερον . Μ ανακειμ.ένοιε` αὐτοΐο τοι-ι· ἔνδεκα "ΝΜ"Μο ΜΜικΜΜΒ

πι.. ππι1οι:ἰπι πρρο.τππ. οι οκΟ Ι ` π ρ ` Ο τ Ό .- `

εΦαμερωθη, και ωνειδι0'εν η" α7Π.0"Γιαν αυτων και. Ρτοβτιγἱι Ώωτς_ΜμΠω.ωπι Μο.

 

(αποε ιπιο.ἱιπτἱι οι Βιιαππο νὶοιοτ ὶπ

Οοιππιοπιπ.τίο ίπ Μοτιπιιπ. ιοιπ. Η. ο.

208. ω. πωπω. Μοηππο, 1775. νία.

οι Ποτ. Το". πωπω ἱἰ. 289); οι: πιπ

οπο "απο ιἱἱι:ἰτ. Οι·ἱοοοποπἰππ, “ πασα

πήρατε ποπ Ροιπἰεεει εἰ ροτἱοορο.κπ

απο.. αεποτἱιεει" (Οοιπιπ. στα Η.

οσο).

ΕΜΗ” ἰπ 0ιιααιιίοπίἰηιο αιἰ Ματί

τιιι-, ..π ἱπ Με”. νοοιιιπτ πῶς παρα

μὲν τῷ Ματθαἱιρ “όψἑ σαββάτων" φαί

νεται |γηγερμένος ο ανήρ, παρα δὲ το?

Μαριιιρ "·ιτρωῖ τῇ μια τῶν ιταββάτων."

πιω πω, τούτου διτττ) αν εἴη ἡ λύ

ιτις· ο μὲν γὰρ το κεφάλια" αὐτὸ τήν

τοῦτο φάαι:οιιααν ·περιεο·ιτήν ιἱθετιῖιν.

ότι” ιἱν μή ιν ιῖ·ιτιπτιν αὐτήν φἐριιτθαι

τοῖς αντιγράφοις τοῦ κατά Μάρα” ιι)

αγγελέον. τα γοῦν ιὶιιριβῆ τῶν αντι

γράφων το τέλος περιγράφει τῆς κατά

τον Μάρκον ιστορίας ἐν τοῖς λόγοις τοῦ

ορθέντος νιανίσκον ταῖς γοναιξἰ, καὶ

ιἱρηαιἰτος αὐταῖς, " μή φοβιῖαθι. Ίηιτοῦν

ζητεῖτε τον Ναζαρηνόν·" καὶ τοῖς ἴξης.

οῖς ὶ·ιτιλέγει. “και ακούαασαι έ'ιρογον,

και οἰιὅινἱ οὐδὲν άτων. ὶφοβοῦντο γάρ."

έν τούτῳ γαρ σχεδον έν ιῖτι·αιτι τοῖς

ιἱντιγράφοις τοῦ κατά Μάριιον επαγγε

λἱοο ·ιτιριγΕγραττται το τέλος· τα δὲ ϊξης

σπανίως ἰν τιιτιν τον σίας ιν πᾶσι οι

ρόμινα περιττά αν εἴη, καὶ μάλιστα εἰ'

παρ ίχοιεν αντιλογίαν τῇ τῶν τῶν λοι

πᾶν ειιαγγελιστιῖιν μαρτυρία' ταῦτα

μὲν ών ήτοι αν τις παραιτούμινος και

πόντο ἀναιρῶν ·ιτιριττον ἐρώτημα. πρ.

Μπἱ. ΒἰωἰοιΙι. Νονιι Ρο". Η. 255.

Και νετ. 8. ΕπεοΜπιπ @αιωνα απο
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ποπ ιιρροεπἱιεο οοποιοι; οπἰ οπἱιπ ἱπ

«πωπω πωπω”. πιΙιΙππιπτ .ρω-π

εππι: ἰπι1ο νἰιὶοιπτ Αππποπὶπιπ τοΙἱ

απο: τοτε” ποπ πεπονἱατε.

Οτεεοτἱπε Ν7εεεππι (εοπ τρωω

Ηοσγοπἰπε ΗἰοτοεοΙχππιπππε) .πω “ ἐν

τοῖς αιιριβεστέροις αντιγραφοις το κατά

Μάρκον εὺαγγἐλιον μέχρι τοῦ "Μο

βοῦντο γαρ." !χει το τέλος. (Ηοπ1.ὶἰ. τι..

Βεεπττοοιἱοπο).

νἰοτ.οτ Απιἱοοποππε πω τι" νινό

θινται τὸ παρα Μαριιφ τελενταῖον ἔν

τα" φερόμενον.... παρα στλείστοις αντι

γράφοις οὐκ ῆν δὲ ταῦτα τα επιφιρό·

μενα ἐν τῷ :ατα Μάρκον ιἰιαγγιλἱιρ·

ώς νόθα γαρ ἱνόμισαν αὐτά τινις ιῖναι.

οιτροετοο. .πω οι: μετἰοοριππ πὶιππιππ

“πωπω οκ οποιοτππιο οκοπιμΙιιτἰπ

1'πΙοειἰπἱ. (τω. Η. Τα”. ω. Μ.ιιιιΙιποι.

ἱἱ. 269).

Βοιωτια Απποοποπιιο Γοτο οιιι1οπι π...

οι". απου (ατος. Ηττα.

ΙΠοτοπγπιπε “ΜΜΜ-ι. Μοτοἰ πεπ

τποπἱπιπ, οποιο πι "Με Γοτιπτ Ηνωμ

Πἱε, οπιπἰοπιι Οτοοοὶπο ΠΙπ·ἱε μποπο Μο

οπρἰιπΙοιπ ίὶπο ποπ πωπω” Λι!

ΗοιΙἱΙπππι. Ωπιιοε. Η. οι!. Μπαμ ε.

δω. (δω για. οιιιιιπ οι!. νοτ. Η).

να 9-20 ποπ πιο" Β. απο. ιπ

Μι). Ατιπ.Μ$8. νοτεἰο Δωρο (πι πιο.

πανω. Νο. Η!). ' άι: 1.. Ι. τω. Μπα.

1 Ιοεππιπτ ἱπ τοΙὶπιπε ΑΟΠΧΔ. 33. 60.

ΕΗνω.οπκΜουντ. νιι!;. ιι'.'.'.ο.

1)ἱι;Μ·ἰ. 8)·ττ.οτι.Γοι..&Ποι. (οι. Μίκι).

5›·ι·.Ηἰοτ. Μιππρπ. στα. Απο. (πι

οοιΠοΗ›πε ι·οοοπιἱοτἱοπε) πιο.. (ι·ἰιΙ.ἰπ

ω). [τοπ. 188. (δωρα πρ. Οπι1ποτ. '

 

Οι". ίπ οιἰιΙοπόἰε). Πἰρρ. Πο @απο

(ο. 245. οι πρ. ΟοιοΙοτιοτπ. ι. ΜΙ). ΙπιΙο

ι:οτιἱοι·οε ίποιἱ εππιππ Ιιππι: ποτπ:ορππι

μπι ιπ οοι:ππιὶο ι-οοπΙο Ιο‹:ιππι τοπιο

ιιιπαππιπ Ιπι_ῆπο ον.πιι;ι:Ηῖ 'πικαπ οι:ἰ

ἰπ τππΙιἰε οκοτπμΙιππιπε .πωπω πα: ο

Ματοο παο οοπεοτη.ιιππ τοπιο μπω

τοιπτ.

Ρα: τοι: 8 ῆποτπ οι. τω. ππροππ.ιπ·

Ενο.πεοΠο πι 1.. οι "πιο πιωἱιπτ φερετι

(ἰ. ο. -ται) στον και ταυτα · · · - - αν

Παντα δε τα τταρηγγιλμινα τοις περι τον

Πιτρον ιτυντομιος ιξηγγιλαν. μιτα δι

ταυτα και αυτος. ι Μαιος απο ανατο

λης και αχρι δυσιως εξαπιστιλιν οι' αν·

των το ἱερον και αφθαρτον κηρογμα της

αιιονιον ιτοιτηριας .πο/οτε |ι.(νΜ. Μπα).

Β)·τ.ΗοΙ. (πιω. Λιποπ.). Ιπ |ι. .το “ιππ

ππι απο” ηιωοοπιποπο ρτποοοριπ οτιιπι

οι οπἱ ι:ι.ππ ρποτο [Ι. οπτπ Ροιτο] απο'.

Ιιτονἱιοτ οκροοποτππι. Ι.'οπτ.ποι:ο οι παο

ιΠιοεπε "πρωτα οι ο!» οτἰοπιοπι πιπμιο.

παμπ: ιπ οτἰι:πιοτπ. πια” μοι· Νοε επικ

πππ οι Επι:οττοριιππ (ααα. ρτοοι1ἰιπιπο

πἰ.»". ποπι.?) πωπω: ποιοτππο. Διποπ."

(ΜΝ. 21801. πι.α. πωπω. “Η σπα ροτ

Τοοἰαιοπι Φωτο οπππιι ποια: μτποι:ορἰι

Ροιτο οι οτι., οι Ιπ›ειιιπππι ιηηπιτπἱενοι.

π. ι1οππππε .Καπο πο οι·ιπ Ντιπ πεππο

πι! οι:οπεππι. πωπω πω: πι Ρτποπἰοιιτοπι

Ενπιη;οϋπιπ οππι:ι.οπι πποιΙ ποπ οστ

τιππμἱιπτ, ἱπ επΙπιοτπ ποιοτιπππ."

Ροιπ.οο !πιΙ›οι Ι.. ιατην (ἱ.ι:. -τιν) οι

και ταυτα ιρερομινα μετα το “ Ειροβουν·

 

Η. οκ πιο ιι. ' Η. οοτιιτπ οι.





Χνι. 19. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

17ιι1α. ο". ο.

8ςττ. 10.1 Ρ. ΙΙ.

Και”.

(θαι1ι.1Δτια. Βια.

9 Ε
14.1" . [ἐκ νι- τ' κ

κ ων]

. ισ
. 11· 91119 6 πιστεύσαο κα
Ή 11'

5 Βατ.0το

17. λαλησ. [και

ναἱς]

18.[κα1 ἐν ταῖς έμ Τα2.3- χερσὶν

Α σκληροκαρδίαν, οτι τοῖς θεασαμένοιο αὐτὸν έγηγερ

μενου ουκ επίστευσαν.

15 81 ` 'ϊ , Α Π θ | ' ` |

και ειπεν αυτοιο, ορευ εντεο εις τον κοσμου

απαντα κηρυξατε το ευαγγελιον] πάση τῇ κτίσει.

ὶ βαπτισθεὶο σωθήσεται·
- η .απιστήσαο κατακριθήσεται. Η σημεια δε 9 τοιο πι·

, Α Α

στευσασιν 2ακολουθήσει ταυτα,|· ἐν τω ονόματί μου
Ι ο οι Ι Ι ''

δαιμονια εκβαλουσιν, γλωσσαιο λαλησουσιν

# ὅιρειο αροῦσιν. κοὶν θανοισιμόν τι

1 11.1. 1

απο οι ι1ιιτ1ιἰαιπ οοτι1ἰο, φπα

Με οιιἱ ι.·1ι1οι·απι οιιιπ παπι·

τοκιοιιο που οτοι11ι1οταπι.

'5 119: ι11κἰι ο1ε. Βιιπιοα 1π

ιπππι1ιιιπ ππινοτοιιιπ ρι·αοι11οαιο

οναπαο11ιιιπ οιππἰ οτοιιιαταο.

'6 Οια οτοι11ι1οτ1ι οι 1›αρι1ιαιαο

1ιιοτιι ιιαΙνιιο οτα. οι” νετο

ποπ οτοι11ι1οτ1ι οοπι1οιππα1›ἰιπτ.

Η 81απα αιιιοπι οσα οπι οτοι11

ι1οι·1πι 1ιαοο ιιοαιιοπιιιτ. 1π πο

πιἱπο ιποο ι1αοιποπ1ιι οἱο1οπι,

11παιιιι 1οιιαοπιαι· ποτια. 1. αει·

ροπιοα ιο11οπτ.. οι. οι πιοτι1Γοτπιπ

ὁδἑ

και

 

- (μια 1›11›οτἱπι ποπ οοο ποοο1:1ι..χφω] παρων. ου μη αὐτῶι· 1βλέψη "· ἐπὶ αρρώστουο χείρας πιο" οποιοι απο” 10901991·

1· Σα. α.ι:6ο. , | ` __ ς., · οι 1›οπο 1ια1ιο1›ιιπι.

Δια. ι: ο. επιθησουσιν, και καλως ε ουσιν.
19. μὲν [ουν 19 Ι] .Ο ι ς ι ο Ί .. ιι ι κ .. Η. Σ: ι1οιπ1πυε ιιιιιο1οπι Ρο".

- ['1ηαους μου ουν κυριο? ,Μουτ , μετα Το λαλησαι ιμιαιπ1οοιιιιιε αει. οιιι,αι1ευιπιαι

το ·,αρ."Ν------Ν Αναστας δι κτλ. Ρει.8ιΒο1. Οοι1ι. Ατιπ. 201.11. 1 εκεινοι 16. βαπτιαθεις] ρι·οοιπ. ο ΕΔ.

οι! 11π. ονιιπιςο111.

1π (ΜΙ. 1. αι! οιιιππιιιιπ ριια1πιππ 11ι

10198 Ηι11τ18. ἔν τιιτι μὲν τῶν αντιγρά

φων.ῖως ιι1ιἶι πληροῦται ι1ιυαγγελιστής'

ἴως ου καὶ Ει)οέβιος ι1 Πιιμφίλου ικα

νόνιιτιν· ἐν πολλοῖς ει καὶ ταῦτα αέρι

ται· οι. ιαπο εοιιυ1ιιιτ 1ιαοο ροτ1οορα ιι

το1ἰαπο ονιιπςο1ἰο εο]ιιποια.

9. αναοτας οι] 1π Μοτο οι. (0'' ποπ 11

οποι.) 1 οπι. δι 09. " ιιι1ι1. ὁ 1ησους 09.

11:"",ω.Μπια. Το!. ο.!)”ς'·7· Απο. ] Οσπ

ι.τα, νιι1ιιι. ιι...

- πρωτα] τα μια Εα.ι. οι! Ματ. 1.255.

250. Με. 9.07. Βιιρρ1. ιιι1 Ματ. 801.

- σαββατου] -των 1. Κ. Μοιπρ1ι.Μ88.

.Ειια.αι1 Μαι. 1. 255. Βιιρρ1. 801. 1 Οοπ

ιτα, Ευα οι! Ματ. 1. 256.61.. 257.

- ιαανη πρωτον ΑΟΚ. το1. 1 εφανιρω

σιν πρωτοις 11) στ. Η πρωτον] οτπ.

Αι·ιπ. Ειι.ι.957. (μια Μαρια Ειι.ι.801).

- Μαρια] Μαριαμ Ο. | 00111". Α1). το1.

£ιικ.1›1ει.

- τη Μαγδ.] οπι. η) Π. 1 Οοπιι·ο, το1.

Βια. Μο.

- παρ. ής Ο.1)Β. 811. 1 Σαα' ης 9. Α

ΟΚ. το1. Ειι.ι.1›1ιι. (νἰι1. Πιο. ν111. 2).

0ο (μια νους. ο.

10. ικιινη] αι1ι1. δι Ο.(αι τω.) ο# Απο.

1 οπι. 71081). το1. νιι1ι;. αι 111α 92.

- ποριυθιιαα] απελθουιτα Κ.

- τοις] αποτο. αυτοις 1).

- γονομινοις] γινομ. 09.

- ιιιτ' αυτου γενομινοις πινθουοιν και

κλαιουοιν] 11115 ιμιι 1ιιαο1›απι οι11ο1›απι

οιιιπ ακα 8)ιτ.111οτ. (Λτιπ.)

11.κακιινοι Α1Ρ1).Χ. το1. νιι1ε. @για

δε Ο.1)*'ιιιυἰιἰ. Μοιπρ11. 1 ικιινοι 1.11.

1 οι 1111 ι:@

11. ιθιαθη] Ραπ. υπ' αυτης Δ.

- ηπιατηααν] και ουκ ιπιοτιυααν αυτη

(αυτιρ") .1).

19. μπα] Ρταοτπ. και 1)..

- πιριπατουοιν] οπι. 1.

1 18. ικιινοις] -νοι Ι.. 171 Ατιπ.Ζο1ι.(Οοπ

ΗΛ. 11188.)

14.ι'·οτιρον δι Α1). 1. ον'. Βγττ.Ρει.&

11ο1.· Μοιπρ1ι. (ΑΜΒ.) 1 'οιπ.ι1ι 9.

οι. το1. νιι1ι.ς. Ατιπ.

-- αυτοις] οπι. Ια.

- η·ηγιρμενον] οτπ. Κ. "1100. κκ νεκρων

ΑΟ.ΧΔ. 1. 88. 09. Β_γτ.11ο1. Ατιπ. 1

οπι. ΟΠΕ. το1. νιι1ι;. ο! ε_γι·.1)ει.

Μοιπρ1ι. ΑΜΒ.

- πα 11π.] ιιι1ι1. “Ετ 1111 και1είαο1ο1οιιπτ

ι1ἰοοπτο.·ι, εποου1πιπ Μπα ἰπἰαιι1ιαι1ο

ειι1ιοι.απι1α (“ απο επιαπα" 1π απο οοι1.)

οτα. οιιαο ποπ οἰπ1τ μοι· 1ιπιπιιπι1οα ερἱτἰ

ιιια τιποτα 1)ο1 ιηηπο1ιοπι11 νἱτιαιοιπ:

1ι1ο1τοο @τα πιιπο τονο1α)ιιιιιιι1πιπ ιιιιιιπ."

Πατρα. οοπι. Ρώπα. 11. 15 (οὐ. πιατα.

11. 744, 5); ακα, " 1π αιιἰ1›ιιει1Μπ οκοιπ

ρ1ατ11·ιιιε. οκ ιπατι1ιπο 1π (.1τοοοἱο οοι11ο1

Μια @και Ματοιιιπ 1π 11πο ο]ιιο ονιιπαο111

εοτ11›ἰιιιτ” (ιιιπο ο:ιοἱιαι. τοι. 14. οι ρω

ιοα ιιιιαο ευρω.) 8οι1 α111ιἱ πο νοοι181ιιια

ιιιιιι1οπι :απο αι1ι11ιαιποπι1 1πι·οπ1ιατ.

15. αυτοις] προς αυτους 1). -

- άπαντα] οπι. 1) στ. Μοιπρ11.

- ιι·ηρυξατι] ρι·ιιοπι.και 11. ο. 8ατ.11_ο1.]·

(Μοπιρ1ι.) 21Ξι.1ι. ' (Μαιο. 111111.. το1.

νιι1α. Ατιπ. [8]·ι·.1.'ει.]

10. ὁ πιστ.] Ρταο111. οτι

 

17. ακολουθησει ταυτα οι. 1 παρακο

λουθηαιι ταυτα ΑΟ.. 88. 1 ξταυτα πα

ρακολ. π. ΟΠΠ. ι·ο1. νιι1ς. ο. θα".

Γει..8ι11ο1. (Μοιπρ1ι.) [Πρμ ι.1ο Οι”.

(ια). [Απο. 215ι1ι.]

- ιν τι): ον.] επι τα ον. Β. (00112118.

παπι.)

- ικβαλλουιτιν οι λαληοωοιν

- λαλησουαιν] η'°αι1ι1. καιναις €. Λο·

[1)]Χ. το1. νιι1α. ο. 8)·ττ.οτι.Βιι.&

11ο1. (ΑΜ.) | οπι. Ο.13ΔΟτ. Μοιπρ1ι.

Ατιπ. 1 απτο λαλ. Ηἰρρ.

18. και ιν ταις χιροιν Ο11ΧΔ στ. 1. 88.

311. 9γτι·.0τι.8ι11ο1.. Μοιπρ1ι. Απο. 1

'στα. π. Λ[Ι)]. το1. να1α. ο. ΜΜΜ.

219811. Ηἰρρ. (1ο 011111'. (205).

- ποιωοιν [1)..]

- ου μη] ουδεν σ'αυτα.) 1 0011" το1.

Πίτα.

- αυτους] αυτοις Δ. 1 Φωτο, ΙΙἰρρ.

-- βια... ΛΟ[11]`ΕΧΔ. 1. 88. αει. ΕΕ'

ινω.οιικΜευνα | Σ βλαψιι ετ.

Ι:Ιἰρρ.

19. ουν Ασ'[Π]Χ. το1. 8]ιτ.Ηο1. Ικα.

οτ. (αρ. Οι·ππιοτ. ο οοι1. Πιιι·1. 5047).

" απ1ι1οαι" νιι18. ο#ς'. Βγττ.Οτι.8ι1?οι.

.ΖΕι.1ι. Ικα. 188. 1 οπι. (1.1.. Απο.

- κυριος] οπι. 11.

- 1ηαους (ΡΕΑ. 1. (Η. ΠΚ. νιι1β.01.

ο! 8].·ττ.Οτι.Ρει.8ιΠο1. Μοιπρ1ι. Ατιπ.

ν1Σι1ι. !τοιι. Μι. 188. 1 .οω. ια. Α1).

. [[1]Χ. ι·ο1. Δια. 91. Ποπ. Οτ.(αρ.Οτα

ιποτ.)

 

Η. φπα 11: (Η. 1 οι·οι1οταπ1. ΟΙ. ' 18. που

οι. οι. 1 “τι” 0!. 1 19. αιιιι1οιπ .Μαιο οι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧνΙ. 20.

Α 0 1)".

Ι. Σ Δ.

1. 38. 89.

ΒθωΒΠΎΓ.

πω. ο... ο.

Επι Ο. 1). Β. Α ` Α 8 | ,

ΚωΡω. βεβαιουν·τοο δια των επακολουθουν·των ο··ημειων.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

αὐτοΐο άνελήμςύθη ώ· τον ούρανον καὶ ἐκάθιο·εν ἔκ "Η" ΜΜΜ αΜΗΜοκοπ
ἀεὶ. ε) ΠΠ Μεσοι ρι·οίοοιἱ Ιππο

δεξιῶν τοῦ θεοῦ° 20 ἔκεϊνοι δὲ ἐξελθόντα ἐκήρυξαν (Ηοω·οπωι"Μηιω'οωΜπο ο..

·παν·ταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦυ·το9, καὶ ή». λόγον
οροι·ωπο οι εοποοποπι οοπῆτω

+ :παο οοοιιοοιἱΒιιε εἰεοἰε. Διοοτι.

 

!9. τον ονρανον] τον; ουρανονς 69.

(αποφ. Η”. (θα)

- σε δεξια” ΑΕΧ. το!. Ιυ·οπ. 0,·.(ορ.

(Καππα.) | εν διξιο ΟΛ. | εν δεξιων [1η.

- θεον] πανω;; Η. Μο11:ιρἱ1. ' 0002.”.

το!. Πτι. 0,. (απο. ΑΜΒ.)

Η). δια] ΜτΙ. Β.

- Η 511.] ·[Μά. αμην δ!. Ο.[Β]ΕΣΔ.

59. π!. Απε. ΡΜ!. ο. Μοιορὶι. ΖΕτ.Ιι.

| στο. Ε!:. Α0'. 1. 38. νιιι8.ΟΙ. ο...

8)·π.0ι·μΡω.8.Ηο1. Απο.

δυοει:τἰριἰο. κανα Μαρπον Β(ωρτο. Διὶ

να. 8). ' ευαγγιλιον απο Μαρπον ΔΟ

ΕΔ. 88. Ε(Η)(Κ)ΠΓ. ¦ εναγγελιον απο

Μαρυ.·ον επλισθη ερχεται προξις αποσ

·τολων ¦ ΜΗ. στι. 'αχ' Με. ΜΗ.

στη. 'ιών' Κ. | ΜΝ. ΜΜΜ Το απο

Μαρκ” ιναγγελιον .Ειδοθη μπα χρο

 

νους δικα ης τον χριστον αναληψεως

Κ5. (εἱο ο" κι! άγιον "κι". οι κυ

ρων). εχει στιχους .αχ 8. | εναγγελιον

απο Μαρπον :γραφη και ανπβληθη

όμοιως :κ των ισπουδασμονων αν ο,.

χοις κεφαλαιο.: Π. .Μιμή Μο

ΜΜΜ.)

Η!. “σε (Η. | 20. ο". “ποπ Ο!.
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Χν. 2!). ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

"Η"Ή..

'?-"ω"9...Ο"Ή

ν"18.(α). ..τοπ ' `

8,”. Ρ. Χ. α

Χωρα. 'Πιερ.

απο. Απο. Στα.

151.

.τιΠοια” :αι-66. οι

Μαι. ο3:οο.οτο. ο

° σταυρώσουιτιν " αὐτόν.

οίγοντοί τινα Σίμωνα Κυρηναῖον ἔρχόμενον

τον πατέρα ,Αλεξάνδρου καὶ (Ρούψου, ίνα αρη τον
. ..

ο·ταυρον αυτου.

22 ” Καὶ τρερουο·ιν αυτον ἐπὶ .[τον]|| Γολ·νοθα το·

` |

αυτον τα ἱματια τα ίδια· έκαὶ ἐξοίγουσιν αυτόν, ίνα

· οι
καὶ αγγαρεύουσιν παρ

οι `Ι|

'απο

ιἰττιοπιἱιτ παο, οι οι)ιτοοοι Μοτο

τα οτοοϋὶεοτοτα οταυ. 2. @Οι

ω Ετ οτιαοτιο.νοτοοι Μποτσο

τιττιοτο οοοττιρτοτο. 5ἰτοοττοτττ

Οτττοττοατττ. νοτττοτττοττι αει τι"...

ροιτοττι ΑΙοττοτιι.Ιτἰ οι και, οι

ιοΠοτοι οτοοοαι οἱοιτ.

άνροϋ.

ω στο, το Βι_ ροτιὶαοοοτ ΠΙΝΕΙ

το θοΙαοιτιο. Ιοοιιττι, ααα! οιπ.
Η.)

Ρ' ' |

Νο. το:τΒ.οτε- τον, ο εστιν μεθερμηνευομενον, Κρανίου τόττοι·. καὶ ττποτρτοτπωττι οο.Ιτατἱοο Ιοοιιο.

Μα ' ' ° " ' ι 'τ _ τ τ τ ιι τ 2' θα.» Β: οποιοι: οἱ οἰι›οτο
22..μοθερμηνευ- δ 53ιδέυμ (ΠΠ-φ ωμυρωσμενου ωμω| 09 δε ουκ ττιοτταιιτπι τιποτα, οι ποπ :ιο

°βωτ ε οι εν. στον.

28. ο οι 0 -
._ -ι καὶ .. ιι ο ` ο κα , τ υ :Ποιοτητα "Μ,ῇμφω ση",

8,? . , , ,σπἔυρωἰσιυ αυτου Ια" 'δξαμερεζουΤαι Ι ιΠττοοτοττι νοειττττοτποοιιτο.ττιιι

- τα ιματια αυτου, βαλλοντεο κληρον επ αυτα, το· τι ωττητιτΠτωτρ τ2τδτ3ερ; ἔν:
τι "τ ο κ ο . «μι ο οτο. · · το

'Ρ' αρ!). ην δε ωρα τρίτη, καὶ ἐσταύρωσαν αυτον. .οποιο Ιιοτατοττιο οιοτιτοἰῇκο

π 20 κα) 9,, ' έπη ) τ τ τ τ ο τ τ τοπ: οιιττι. "Μ"Μ·) Βι οτο.ι ιι

η η “ΜΜΜ Ή”. ατι-"(19 αυτου επ[767ραμμξμη, ιιιΙαο οιιττοτιο οἱιιο ἱτιοοτἱριττε,

α .Ο βαο·ιλει)ιτ τῶν 'Ιουδαίων. 27 καὶ συν αὐτω οταυ· ΜΧ ΙΜΜο"""· ΜΜΜ) Η'

"Η -· τ τ .. . ,. ` ,ν ,ι ' , αποοοοτιτοτττοιιττιιΙοο!τιιτοιιοο.

τι ρουο·ιν δυο ληστοιο, ενα εκ δεξιων και ενα εξ ευωνυ·· τττττττττ “απο οι των τι ο·

- τ ο ."Β ` τ τ τ τ . τ "απο οἰοε. Μ “κι ω Εκ Μιτο

οκ ων αυτου. ` και εττλ ωθ α λ - Η
η ζ' ` [ ηρ η η γρ η η εγουσα, 'Ποιο οτα. εοτιριιιτο οιτοο «Μοτο,

- ·· ` ' | ο '“ | 29 ` ' | Η. οιιτττ ἱτιἱ Με το τττοιοο οετ.
'5 Β8·δ8 Η "ιζ και τωετα αγορα!» εΑ07ω-θσ7'] Και' 0'' παραπορευο- ω (ΜΜΜ κι (ξττττοιοτειιτποτ Ματ·

Ψ μενω ἐβλασφήμουν αυτόν, κινοῦντεο το.. κεφαλαιοτ Ριι0ΙΠιιιιιΙ.Μ. οιιτα. ιιιοτιοτποο οτι

 

19. και τιθ. τα γον. τροπο αυτ.] οιο. 1). έ 22. τοπον] ποιο Γολγ. Ι). (στο. ο).

Ι·. | Νο 0. (·ιτροοιιτυνοοοιν 2”).

20. και ότι] στη. και τι!).

- ινι·ιταιΞαν αυτοι] στα. 1).

- ττορφυραν] χλορυδα Ι. (νἰι!. Μαι.

1αντι.31). | ρτιιοττι. την χλαμυδα και

89. 8)ττ.Ηἰοτ. (Τρων) Απο.

·- τα ιδια ΑΕΧ. Ι. 83. 69. το!. ' αυτου

[ΜΔ. (νἰιΙ. Μια.) ' στο. 1.) στ.

-· και ιξαγ. αυτ. ινα οταυρ. αυτ.) στο.

8_γτ.ΗοΙ.

-- εξαγουσιν Β(:ΒΡ. το!. να!! τ-. το!. Ι

αγουαιν Α. (0!).

- ινα σταυρο. αυτ.] στο. Β. ' ιἱιιττι οταυ

ροσοαι (στο. αυτον) Ι.

- οταυρωιτουοιν ΛΟΒΡ[.Δ. 83. ¦ @οιο

οιν ς. Χ. τοΙ.

- αυτον] στη. 1.). Ι. ' 00Μτο..ΛΟΡ.

τοι. πιο. ο. ντι.

Ή. εγγαρ. 13.2”.

- ·ιταραγοντα τινα Σιιι.] τον Σι)ι.τταραγ.

τον 1). (η) ' Οοττιτο. τοΙ. νοΙΒ. (αι).

" τινα μαι. Σιιιωνα Ι. (ο).

- απο Β.τ.Βιίν.ΒΧ. Ι. | :ατα 9. ΔΟΕ

το!. [ (αφου Α).

- ινα αρη τ. οτ. αυτ.) στο. Μ.. | (αρα Η).

22. οιρουαιν ΔΒΟΓ. 88. το!. ι-. ' αγουοιν

Β. 69. γιορ. αι”. νετ. οι τω.

- Ντι] στο οτι. στο. ΒΙττ.ΕΕ.ΧΧυϋ.88. δώ.

1ἱ:ιο.ΙΤ). μια. τον ΒΟΗ..ι. 33. σο. Ε.

[ 'στο. Β-. Αστυ”. 1. το!.

- |'ολγοθα ΑΒΟ13ΡΧ. 1. 83. σο. ΕΜ

8ο. ντι. | -θαν ΣΔΕ010111".

·- ριθιρρηνευο)ιινον ()!)Γ.[..Δ. το!. ¦ πως

ΑΒ.

23. ιδιδου Β.

- αυτοι] των ,των €. Αααα. το!.

νιιιι;. ο.ιΓ.Ι·. 8_νττ.Γει.8:ΠοΙ. ΤΜ!»

Ποιο. ΑΜΠ. στο. Μο". κκι·ἱἱ. 84).

παν Ι). ¦ στο. ΒΟ.Ι.Δ. Μοττητ¦ι. Λτττι.:-

- ο; δι Β.88. Γ. οι να!. (το οι €. Δου.

τοΙ.) τιν. ' ιται Ι). 1. πιο. ο,ιι'.&. τα!.

Μαιο. βιο!" ΣΕΦ.) "οοι1.γιυσαρενος

Ι. Ο. στο. Μοιι.)

24. αταυρουοιν αυτον και Βου. στη. και).

..το Μοτοριτ. 'Νιου. Δτττι. ΖΕιΙι. ι

Σοταυρωααντεο αυτον ς. οι 'οτα. και

τ. 1101)!). το!. να... (87Π'.Ρει.δο

ΠοΙ.ταυἰιἰ.) (των. (νἱιἰ. Μο". τοιτἱἰ.

:τη

- διαμεριζονται ΔΒουΪ.ΧΔ. Ι. 83. ΒΕ'

ΟΗΕΜεον. ' ιΐιιμιριζοντο (Η). 1

δ..)ιοριζον.... Ρο.ρ.ΚττιιιοΙ. ) :διακρι

ζον €. Η.

- βαλλοντος] βαλοντος Πιο". ΑΠΕ.

- τις τι αρη] στο. 1). 12ζ(ορ.Βιοττ.)ι·.

(τω. Μοιι.) ¦ Οοτιιτο. τοι. ΥΜΕ. ο. ντι.

| (αριι ΣΗ).

25. οι) στο. Ε'. ΜοττητΙι.Μ58.

- ώρα τριτη 13.00ΡΧΔ. τω. τν. (ώρα··)·

1)). Ι τριτη ώρα Δ().1ί. ι “Μοτο ιιοκιο"

8.ντ.ΠοΙ.τοι;. Ματ. απο. .ΙοΙι. και. Η).

- και αυτ.) ότι οι". 09.

- εοταυρωααν] τρυλαοοον Ι). τη. (απτ

ΕΕ

Γοτ στηρουν Μο.ιι.κκτἰἰ.80). ι οοιπτο.

το!. κατα. ο. το!.

26. και ην ή] ην οι 1). τ. (ΠΚΦ.) Ψἱι1.

Πιο. κκἱἰἰ. 88. (ἡ δι Π. ο οοττ.) | Οοο

ιτα. τοΙ. νιτ!ι;. ο# (στο. ἡ Δ).

- ο βαο.] ρτοοτο. ούτος εστιν Π. (8_γτ.

ΠοΙ.) απο. (νἰι|. Μαιο. Χανια. 87. οι

1.ιιο.) ' μτιιοττι. “να ο.

- !ουδαιων] πιω. ούτος 38.

27. ουν αυτην] ατι. Δ.

- σταυρουσιν ΔΟΕ. το!. νοΙα. τν. ι

ιοταυρωσαν Β. ο.ά@Ι:. σου.. (ΜΙ.

Ι.ιιο. οικω. 88. τα.. και. 18). ' ουναταυ·

ρουο·ιν Δ. | ιτταυρουνται 1)(τιοα. Β

ληοτται. ). τω. Μοιτ.. ατινἰἰ. 88.

- οιξιων] Μι!. "ττοττττττο Ζοοιττατι." ο,

οι Μο. “Μπιουτ ΟΙιοαιτοοιοο" οσοι

ένα”. αυτου.

- αυτου] στο. αν. 1. ατι. (Οοττιτο.

ντιΙε. το! ) __ ·

28. οττι.τοτ·. ΑΠΟΠΧΔ(οοπτ οὶ›οΙ.)(Μ απο

οτι.) ι. ΉιοΒ. (ντι.Ι.Μοιτ..ΧΧτΠ.28). '

Οοτιτ.το, ΓΙ.. 1. 88. 69. τοΙ. νττΙι;. ο@οι.

81τττ.Γει.&Ποι. Μοτο”. απο. Απο.

ΣΕΦ. Ειι.τ.τττ ()οττοτιο. ντιΙ.Ειτο.ταΗ.87.

ιμιο οι ντιΙοιοτ οροοαιι θα!). τ. 4204).

- λιγουιτα] πιω. το τι.

- γραφη] φωνη Η.

20. ·ιταρα·ιτορευομινοι] ·τταραγοντες 1) στ.

Εντ. 0.12. απο!. ' Οοττιτο, ΑΜΠ!). το!.

 

27. άτ.ιοιι (Η. ' 28. “ομοια οι.

20!)





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χν. 30.

Αξ·(2λω· αὐτῶν και λέγοντεο, Οὐοί, ὁ καταλύων τον ναον και

. ' .ω ,- κ ο
1.33. οι. ιάκοδομωμ ι Τριών ημέρα“-", ω σωσου σεαυτου ° κα

ιιωοπιτιιεσντ._ . ιι . ι .. - οι · ι ι ι οἱ ά κ εῖ5.

σιη ταβαι` απο του σταυρου. ομοια· και ρχ ρ

β ἐμ·παίζουτει· προ; αλλήλουο μετα τῶν γραμματέων

· | ο..

ἔλεγον, ,|Αλλουο ἔσοιιτεν, εαυτον ού δυναται ιτωσαι·
ο 2 οι , Κ

82- Ετοϋ] 'πιο °2 ὁ χριιττοε· ὁ βασιλευ9 * Ίο·ραἡλ καταβατω υυυ απο

27 τοῦ σταυροῦ, ινα ἴδωμεν και πιστεύιτωμέυ. και. οι
Α 3 | Α. 2 `

κι @οι σκ συνεο·ταυρωμένοι αύτῳ Έ ώνείδιζον αυτον. και γενο

β ν υ οι ..ι ι

 
μου” ωρα; εκτ·ιμ· ο·κοτοι` ἐγένετο έφ° δλην τὴν γῆν

ἔωτ ιδραι· 8ευοιτικ||· 8. καὶ *τῇ ευάτυ όροι|| ιἔβόησεν

ο Ίησοῦι Φωνῇ μεγαλιμ, ° ΈλευΪ Έλιυζ η.αμ.οι” Μα

βαχθανεί”; ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενου3 'Ο θεο;`μου ο

θεῷ μου, εἰς τί Σέγιιοι·τέλιστές με”; α

ι ακα

3-8. τῇ ἄρα τῇ ἔν. 9

Ε Ροιι. ααιαι): ι.

, και τινα` τῶν
ο Η Η Ε Ι

τταρεστηκοτων οικούιταντεκ ἔλεγον, ° Ιδε , Ηλιαν Φω

σιιβ νει." σε δραμὸν δέ Με [και] γεμάτα: ο·πόγγον ὅξουε,

9” β

Μια ειιιι. οι ‹Ιἰοιιιιιοε, να ιιιιι

"απο" ιυπηιιιιπι οι ιιι ιι·ιιιιιι

Λαμια. ιιοιιιιιι·ιιιι Η ειιΙνιιιιι ΐιιο

τοπια. ιρειιπι ιὶοιοοιιιΙοιιι οι:

οι·ιιοι:. 3' Παω Βιι·ιιΠιιοι· οι

ειιιιιιιιι ιι:ιοοι·ι!οιοε |ιι‹ιοιιιοιι ιιι1

ιιιιοτιιιι·ιιιιι απο ΜΜΜ οιιι.

!ιο.ιιι, Λ!ιοει ειι|ι·οιι ΐοοἱι. ιο ιρ

Μπι ιιιιιι μπακ ιιιΙνιιιιι Μισο.

8' ειμαι” τα Ιιτιιιιο! Μαιου

ο." ιιιιιιι: «Πο οιιιοο. ιιι νἱιὶοιιιιιιιι

οι οι·οιΙιιιι·ιιιι. Παω Β: ηιιι οιιιιι

ου οι·ιιι:ιιικι οιιιιιιι ι:οιινιοιιι.ιιιιιι

ιιιι· οι. Ή (ΜΜΟ Πι Για” ιιοι·ιι

εοκιιι ιοιιοιιιιιε Πισω ειιιιι ρω·

ιοιιιιιι ιιιτι·ιιιιι ιικηιιο ιιι !ιοτιιιιι

ιιιιιιιιιι·ι. '' Η”. '0 Ει Ποιο ιιιιιιιι

υκοιιιιιιιιι·ἰι “Με νοοο πως”

μου”, Ποιοι Μια Μινι ιιιιιιιιο

ιιι:ιιιι. ιμιοι! σε: ιιιιοι·ριοιιιιιιιιι

Ηοιιιι ιιιοιιιι Ποιο που.. οι. ηιιιι!

ιιυιοιιηιιἱει.ἰ πιο? :” Ει ηιιιιιιιιιι

Πο οιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιο ιιιιιΙιοιιιοε

ιΠοοιιιιιιι. Ευα: Πιιιιιιιιι νοοιιι.

ω (ΜΔ) Οιιτι·οιιε ιιιιιοπι ιιιιιιι

οι ἰιιιριιιιιε εροιιΒιιιιιι οικω τῆι

.
29. αυτων] στα. 1) Ι·. ' οοιιιτιι. το!. Ευα. 33. αυτῳ] στη. 1). "ρι·ιιοπι. συν ΒΤ.. (ναι. 3·8.λαμα ΒΠ. Ι. νέα. Π: Λι·ιιι. £ιι.ι.Π.Ε.

111-1 Μπα.) Ι οιιι. Α(Π.'(ιιι ι·ἱι!.ι: ηιιιι.)ΧΔ. ι λιμα (ΠΔ. ι·.ιβ.Ι. (Μι:πηιιι.) Ι λιμα

- ουα δι. ΣΒ. ΔΒΟΠΡΙ.2Χ. 1. 33. 69. Ε Ν!. Λικ. 33. 69. κ ΜΗ'. 8)·ι·.Πο!. (Μι.

Γι(ὶΗΚΜ8.ιΠν.ιΓ. νιιιι;. Με να! ουαι - αυτον] αυτφ Ι.

οι!. μια. Επι. ΠΕ. ' οιιι. Ι..ΔΟι·.

- οικοδομων] :απο τρια. ἡμιρ. ΒΙ)Τ.. ι:.&.

8,ι·.Ρ8ι. Μοιιιριι. τω.. ' :ροκ ήμερ.

- 9. ΔΟΡΧ. το!. παπι-.μ $γι·.Πι:Ι. θοιιι.

Λτιιι. .ΔΒιιι. Επι. Π.Ε. (νἱιΙ. Μιιιι.:ικνϋ.

40). "...ιι αυτον Βια. Με.

- τριων] "ποια". ιν τ. ΒΧΔ. το!.

νους. ο!. Βιιι.Π.Ε. (νἱ‹Ι. Μπιτ.) | οι".

ΛΟΒ στιν. ο. 'Νιου. (ιι·ιιιιιο ι·).

30. καταβας Βοου.1.Δ. νιιΙ8. ι. Μοιιηιιι.

' :και καταβα τ. ΔΟ. τοι. ικα!.

87ττ.Ρει.8ιΠοΙ. ('Πιοιι.οπι.ιιιιι). Ποια.

ΑΜ. .2Βιιι. | και καταβηθι Ρ. Ι. Ευα.

ΠΕ. 498.!. (Να. μια". ιικνϋ. 40).

31. όμως] οιιι. 1). ανά. ' Οοιιιι·ιι. το!.

νιιιε. Ειι.ι. ΠΕ. Μ·ιιι:Ι‹Ι.δι τ. Βε(Ρ.33.

Η.. 'Νιου. (νἰιΙ. Μου.. :ιιινιἰ. Η). . οιιι.

ΑΟ.ΒΡΕΣΔ. 1. 09. ΠΡΟΠΚΜ.8ῖ.ΤνΓ.

νιιΙ8. ι:.#.&.Ι. Βχι·ι·.(Ρει.)8ιΠοΙ. Μιιιιιριι.

(Μάι. Απο. Επι. ΠΕ. μια]

- προς αλληλους] οιιι. 69. ε.Ι:. (καθ.

Μπιτ.) | εις αλλ. 1). Ευ.ι·.Β.Ε.

32. Ισραηλ] τρι·ιιοιιι. του 9. ΑΟΡ. το!.

Μοπιιιιι. 'Ἐμοῦ. Ειπε. ΠΙΣ. ' οιιι. ΒΙ)Ι..Δ.

Ι. 69. Κ. (ΜΙ. Μπα.. :ικι·ιἰ.42).

- καταβατιιι νυν] καταβα Β. | 0001.”.

Σια. Β.Β.

- ιι·ιατιυσωμεν] Μια. αυτοι (.:.ΠΡ. 1. Ο!).

νοιιιινωιι.·)ι·. Μπι-1. 85°τ.Ρει. ΤΙΜΜ. γ

Δι·ιιι. .‹Ειιι. Ειι.ι.Π.Ε. (νιιΙ.Μιιιι.)¦

οιιι. ΖΩΟ-.ΜΧΔ 33. ΒΚ8ιΠν.. Άικ.

Β7ι·.Ηι:Ι. Μοιιιριι. ΟΜΕ.

33. και γενομενης ΙΙΙ-ΠΔ. Ι.33. 69 (33%.

νιιιι:. ι·.ΙΣ 8γι·.Ριι. Μι:ιιηιιι. (Ξιιιιι.

[8]ιτ.Πι:ι.] ¦ $γινομινης·δι :. Λου.

το!. ΑΜ. Λαμ. Οτιμ.ΙπΕ.Πι.50=. Ευ...

1).Β. 493.'.

- πως] ιΕιι "της Δ. @πιο Ι.ιιι..)|

Γ 1)" “ιι-Ανω.. κι! πρ. ΜΜΜ;; @μια

Ϊ' ι.ο. ιιιτης.

- εφ'ὁλην την γην] ιιρ'όλης της γης Ι).

Ειικ.υ.Ε.492". ' Οοιιιι·ιι. ΑΠ.ιΟΡ. το!.

- :ναι-ης ΛΟΡΪ..λ. Ι. 33. 69. ΕΡΟΠκ

Μιιν. Ειι.π.Ι).Β. | :ιννατης :. Πι

και. Οι. Χ. 6 ιι).

3-8. τι; ιν. ώρα ΠΠ ΟΗΕ.. Ι. 60. Ρ. ο. 8”.

Ρε!. (Μι. Λαμ. Επι. Π.Ε. ¦ :τν ώρα

τη ιν. τ. ΛΩΡΧ.ιἰι:.Δ. 33. το!. Μπα.

447. 8)·ι·.ΠοΙ. Μοιιιριι. Λι·ιιι. "ινιιτυ

Μ58. ‹ιιιι ιιιιιιοιιι ινατης τοι. 33. οι Η.

' :ιννιιτν ετ. ΠιΧι·ἰι:.8.ιι".

- εβοηαιν ΛΠι(:Ρ. το!. Ευ... 1113. '

ανεβοηοιν Μ. Ι ιςιωνηαιν 1). '

- ο Ιησους] οιιι. 1). ι. | (Ματια. το!.

Ειι.ι.1).Β.

- μεγαλη] *Μιλ λιγων 3. ΛΟΓ. κι.

καιω. ο. 8)·ι·.Ρει. (?ιοι!ι. Δημ. μια.)

Μι!. Μιιιι.κκι·ιι.46. Ι οιιι. ΠΠ.. πΧ.

Μοιιηιιι.

- ιλιιιι ιλιιιι ΛΒΩΡ. το'. νιιι2.1):(9..|).

Βι·ι·.ΠοΙ. Μοιιηιιι. (ιιιιιι. .ἰΕιιι. (Ποιοι

Ποιοι Λικ. Ρτα9. αν). ¦ ηλιι ηλιι Π.

(ο). Αι·πι. Ειι.ι.Β.Β. Ο”, Η." 87ι.Ρ..ι.)

πιω. Μιιιι.. ::ιινιἱ. 46.

¦ λιιμα ΒΡΟΠ8ν. ¦ :λιιμμα σ. νιιι€.

Ο!. Λαμ. (Ιυιιιοιιο 8].·ι·.Γει.)

- επιβαχθανιι Ο. Ι. 01!. | :σαβαχθιινι

.3. ΕΔ. 33. 69. το!. νιιιι:. οιιι.).

Μοιιιριι. Λι·ιιι. ΑΜ. (8)·ιτ.Ριπ.8ιΗοι.

ΜΜΜ “απο νο! ιιι·ιοι·οπι Ιοοιἱοιιοιιι). '

σαβαχ.... Ι'Χ. ' ιτιβιιεθιινιι Λ. Ποιιι.

| ξαβιιφθανιι Β. | ξαιρθιινιι Η. | (Πι

ιιιιιιιιιιιιιιιιιι 1)'ιιιι.8ιιιιιιι.. |ιιιιιιιοι.μιιιιιιιἱ

1/:ιρ.Πιιιιι.)

- μου Ρ] οι". ΑΔ. Ι. Ο!). ΒΡΟΚΓ. Ενα.

ΠΕ. (νἱιΙ. .Μια 'Γι·.99). | (Μισο, ΒΕ:

ΠΙ'. 33. το!. Η. Ιι·ειι.38. στα” (ιιιιἰ

ιιιιιιο Ιοοιιιιι Ροιιιιε φωτο Μιιιι. ηιοι:ιιιι).

- ὁ θιιις μου 2''] οιιι. Β. ]τι.ιιι. 38. στ. |

Οιιιιιι·ιι.. ΛΟΙ)Ρ. το!. νν. Επι. 1).Β. Ποπ.

πιω.

- μι μια: ιγκιιτ. Β(Τ))Τ.. Νικ.Μοιιηιιι. !ι·ειι. 38. Οι. Σια. ΠΕΣ. ¦

@πιο ε:. Λο. το!. Ποιιι. μια. Μπα.)

- ι·γκατελιιτες Μισο. τοι] εγκατιλι·ιται·

33. ' εγκατελιιπη· Μπι. ¦ιγκιιτιλιιιτιιι;

κ.|ωνιιιΞιπαςμι Μι». (ο.ἰ).(ιιἰιιιιι ΡΣ).

35. και τινες ...ακουιταντις] οιιι. Δ. Ε

- ιταριστηκοτων (δω. Ι. 39. το!. (στην...

1'. παρεα... Χ). | ·ιταριστωτων Ι).

33. Π. | ἱστηκοτων Β. | ικιι ἔστι,

κοτων Λ. Οι". Μπα. κκνἰἰ. Η). οιι

ι:ιιιιιειιιιιιιιιιιο του. ο. "παριιττ.εικον·

παντες] ακουσαντων Ευα. Π.Ε.

-· ιικουσαντες] οιιι. Ο.

.30. Έ'ιιιι ηιι.ι ιὶοοιικιὶο ιιιι:ι.ιιιιιιιτι ω οι. .

Με” (2!. ιιι.ιιι @ιι οι. 38. '@Μαι ιι το. ι ΜΒΜ

ι"

210





Χν. 43. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

γιι18.ι:.ά.

@τι Ρ. Β. __

Ποιιιιιιι.('Πιερ.)ση

σοι.ιι. ΑΠΣΙ. ΣΕΒ. ιι

περιθειο *

ακό

.Π .Β οι.. ιιι.” ι

β

89. υιός θιοῦ ή:

°:ΐ ην θεοῦ.

40. [και] Μαρία η

Μαγι].

οι. [αῖ] καὶ ότι

ιιιιι' ἶι

·."Μιια.α7:6·;-6ι.α | ·"

Μαι. 9825065. σκευη, ο

'Νο. -ιο:;)8·η.π.

42. προ οι·ιβ.

Μαρία *Ίακώβου τοῦ μικροῦ και
ι | . ι;- Αμητηρ και. Σαλωμη, Η αἱ [και] ότε ην ἐν τη Γαλι

| τ Ι ο #- ` Ι 8 τι . ` .ν

λαια ηκολουθουν αυττρ και διηκονουν αυτερ, και αλλαι

πολλά αι συναναβᾶσαι αὐτῷ εἱο Ίεροσόλυμ.α.

(30 4.2 ι) κ κ νδ › τ ε › ` τ

αι η η οψιαο γενομενηο, επει ην παρα

` ι .ἐστιν *πρωι σιἱββατον||, Η *ἐλθδ›ν|| Ίωσηιρ

καλάμιρ ἐπότιζεν αὐτὸν λέγων, .ΙΑΦετε,

$'δ , ” - | Α ! | ( `

ι ωιιευ ει ερχεται Ηλιαει καθελειν αυτον. ο δε

,Ι Α , ` ` ¦ ) |

ηο·ουο αφειο φωνην μεγαλην εξεπνευο·εν.
οι] κ .. π.- .

59 " και το καταπέτασμα του υαου ἐσχίσθη ειο

ανωθεν ἔωο κάτω. 89 ἱδιιιν δε ό κεντυρίων ]

( ` Π 1 Α .

ο παρεστηκωο εξ έναντίαο αυτου ότι ουτε” [κράξα9]
ο 2 .ο τ

εξειτνευσεν, εἶιτευ7 ,Αληθωο ξοδτοο ο ἄνθρωποο `

'δι νι

ηο·αν δὲ και. ·νυναικεο απο ιιακρόθεν
ο- ι α α τ

θεωρουσαι, εν οπο [ην] και Μαρία η Μαγδαληνη και

2Ίωιτῆτοο'|
`

οιιιιιροι:ιοιιηιιο ι.:ιιιιιιιιο ροιιιιιι

δολιο.: οι ι1ιοοιιιι. Βιιιιιο νοια

ιιιιιι οι νοιιιιιι ΗοΙιιιο ιιιΙ αερο

ιιοιιι.ιιιιιι οιιιιι. '7 από) Και.

ιι.ιιιιιιιι οιιιι.ιειι νοοο ιιιιιςιιιι οιι

ερἰι·ο.νιι.

38 από) Ετ. τοΙιιιιι τοιιιρΙἰ

εοἰιιειιιιι οι: ιιι απο ιι ειιι·ειιιιι

ιιειιιιο ιιοοιαιιιιι. ·'9 (που νι

ι1οιιιι ιιιιιοιιι ι:οιιιιιτιο ιιιιι εκ

Δι.ινοτιιο πιω αιιιιι Μο οιιιιιιιιι8

ο:‹εριι·ο.εεοι. Μι., νότο Μαιο Με:

ιιιιιιε σει οι”. ω μια» Ειπα:

ιιιιιοιιι οι ιιιιιΙὶοι·οο οι: Ιοιιιτο

ιιερἰοιοιιιοιι. ιιιιι:ι· ηιιιι.ιι οι. Ματια

ΜιιΒιιιιιοιιο. οι Ματια Μεσοι

ιιιιιιοι·ιο οι Ιοεοριι ιιιιιι.οι·. οι Βο

Ιοιιιο. 4. οι. απο οιιιιοι. ιιι θιιΙΠιιοο

8οοιιοιιιιιιιιιι· οιιιιι οι. "Μειω

Ι›:ιιιι. οι. οι ιιιιιιε ιιιιιΙιο.ο φωσ

ιιιιιιιιι ειιιιι οο ιιιι:οιιι1οιιιιιι Βιο

ι·οιοικιιιιιιιι.

" (πιο) Ετ οιιιιι ιιιιιι απο

απο: Πιοιιιιιι, οιιιιι οι·ιιι. μια·

ποτε. οιιοιι οει ιιιιι.ο "αι-.Μπι

" ι·ιιιιιι Ιοιιοριι ιιιι Διιιιιιιι.ιιιιι.

ιι ι
υιοει

 

85. ιδι ΒΒΔ. Ι. 88. (Η). Ευ. Ι :ιδου τ. 5 89. :Ξ εναντιας αυτου ΜΜΟ. τοι. (νους.) 4ο. !αι:.] Μιτιιοιιι. του ὅ. ΑΧ». το). μια.

Α1'. το!. (Μια Χ). ' οιιι. Π. Το!. ετι.

Ρετ. ο. Βια. Ι).Β. (Ποιιιι·ιι. και. _1[.

Β)°τ.Πι:Ι.) | ότι ο. Απο. μια. Μιιι.ι.) )

ότι ιδου κ.

- φωνα] Μια. ούτος υ. σ# (οι. ΜΜΕ.)

[ (Μπι, το!. και”.

85.δραιιιον δι] και όραμιιιν 1). Ι. ι:%

μου..) ) Οοιιι.ι·ιι, το!. νιι);:. "όραμα

.. ..γιιιιοας] και δριιιιοντις ιγιιιιααν 69.

- τις ΒΒΔ. .'Ει|ι. | .τάς ετ. Λο!). το!.

νιι|8. ση!. Ποιο. θα!. Μαι. Μου.

48). τι. απο.

- και ΔΟΠ.Δ. το!. ναι. 8_γι·.Γιιι. Οοιιι.

Δι·ιιι. .και | οιιι. ΒΕ.. ι.·% 8_γι·.Πι:Ι.

Μοιιηιιι.

- γηιισιις] ·ιτλησιις 1). (οι. Μια.) "Με

αρογγον 1.).

- πιριθιις] περιθιντες Ο!). | ιπιθιις 1).

"ρτιιιιιιι. Και Ι. 09. (οιιι. ικα. τι). ν. (1[).

οι. Με". " Μάι!. τι :. Μαν. το!.

νιιΙα. 8)·τι·.1'ει.διΠο!. Αι·ιιι. αΕι.Ιι. '

οιιι. ΒΙΠΕ.. και. ευρω). 88. 89(ιιιιιιι·ιι).

Μιιιιιμἱι. Ουιιι.

- ιτοτιζιν αυτον λεγων] οιιι. Βστ. )

ατο... το). ) εποτιζον αυτον λιγοντις 09.

-. αιμτι] αφες 1). 1. 09. ν. 0.ί(αρ.0ιι.).

ιΣιιιι.Ζοιι. μια. Μαι!. ΧΧιιι.49). | ()οιι

και. το!. ΥΜΕ. ι(ιιρ.Βιιιιι.). Λτι:ιι.Πιο.

το!. [_π

- καθιλιιν] Νασαι. οιιιαον (ἰ.ι:. -αιιιν) και

69.

88. όσο] πιο!. μερη 17. ο.

- απ' ΒΙ)Ι.Χ(Μ. να!). (Η). :απο (Τ.

ΔΟ. το).

- ι·ιιτωοιν 69..

αρ. Β)·ι·.Πι:!. ιο!. ' αυτιμ ιιιιιιιιιιι Ι.

8],ι...Ρει. ¦ ικι 1). που). Οτία.!ιι2.ἱἱἱ.

928'. ' οιιι. Λι·ιιι. ι(ΒΙιιιι.).

- ότι ουτως κραἔας ιισΧΔ. 1. 33. 69.

το!. πιο. ση!. ιν. Οτίρ.Ιιιι.ϋὶ.028^.

) οιιι. ουτως ΜοιιιρΙι. Λι·ιιι. (οότος Κ).

' οιιι. κραι·ῖιις ΒΙΑ. Μοιιηιιι. ¦ αιιιιι Μι:

όια:Ιιιιιιιινιι (οιιι. ιξιιι·ν.) ι-. | ουτως αν·

τον κραξαντα και Η.

-- ειιτιν] οιιι. .0.

- οότος ό ανθρωπος ΒΒΕΔ. 88. πως.

Ο!. ο!. 5)·ι·.Ρει. Μοιιηιιι. Ποι!ι. Παλι.

Οι·ἰρ.ΙιιΙ.ιἰἰ. Ι :ό ανθρ. οι)τος 9. ΛΟΧ.

το!. Δια. 8]·ι·.ΠοΙ. Δι·ιιι. μια. Πιο.

πιώ. 67).

- Μος ην θεου Α0. 1. 88. 69(του θ.).

το!. Η!). 8]·ιτ.Ρει.8ιΙ.ΙυΙ. Δτιιι. Οι·ἰη.!ιιι.

ιιι.οοε=-ω- ¦ υιος θιου ην Β[.ΔΙ'. ΥΜΕ.

ΣΕΦ. (? Μιιιιιριι.) νἱιΙ. Μπιτ.. “να 5-6.

| θεου υιος ην 1). Α. ¦ ιι. Χ.

40. ησαν δι] Μι!. ικα Ο. (ι·ἱι!.Μιιιι..κκνιἱ.

σε).

- εν αις ην και] οιιι. ε)°τ.1:'58. ΑΜ.

- ην Α()Π. το!. νιιΙ8.(:'ἰ. ο! νν. (νἱά. 7

Μπιτ. τικι·ϋ.56). | οιιι. ΒΕ. Δια. Το!.

Γιος. Οι. Χ).

- και 2"] οιιι. (ΡΒ. Ι. 88. 69. Οι”.

νικ-.οι εκτ.ΠοΙ. Μοιιιριι. ΟοιΙι. Δι·ιιι.

(ι·ἱιΙ. Μου..) ) (Ἑοιιι.ι·ιι. ΛΒ.ιθ.Ι..Δ. το). Λικ.

Το!. μια. 8)·ι·.Ρει.8ι.Ειιι. αφτο.. ιι. Χ).

- Μαρια Η ΛΙ)Ι.ΧΔ. 88. το!. Μαιου”.

ι Μαρι.αμ Β(). Ι. "οιιι. ιοο. ή Η.

- Μαρια ή 2.3] οιιι. ι) ΙΧ.. 88. 6!). Ι."

και. Λι·ιιι. ' (.ΐοιιιι·ιι. ΛΒιοΧ.ιΔ. Ι. ·

το!. (ιιι. Μπα.)

Μιιιι.) ) οιιι. Β.Βιἰη.(:ΒΕΔ. Ι. 83. 69.

Κυ. Λι·ιιι.

- Ιωοητος ΒΠΟτ.Ϊ.(Δ). 88. 69. Μεπιριι.

(Ιιτιιιιιιι. η Β). Ιωσηβτος Δ.. ¦ Ιωση

ττος Ι. ' :Πόπη ς. Λατώ. @πιει

Μια. (Ενώ. Δτιιι. (οι. ΜΜΕ.) | διο·

προ νιιΙα. ι.·.ιι)#Ι. του. Οι. Χ).

Η. ..1 Μι ιιιιι. Βιι)Χ. 1. 88. 69. το!. ση):

8)°τι·.1.'ιιι.8ιΠι:ι. ΜΜΜ. Λι·ιιι. ..Βια ι

οιιι. ΔΟΞΑ. νιι!α. Ι. Οοι!·ι.

- και Ρ] οιιι. ΒΧ7]: 88. ι.·# 8)·ι·.Ρει.

ΜΜΜ. Δι·ιιι. ιδια”. ι Οοιιιι·ιι. ΑΟΠΕΧ

ιιι οιιι. Δ. 1. ο!). το!. νιιΙε. Β.γι·.Βο!. ΟοιΙι.

- ηκολοι.ιθουν] -θησαν 1).

-- και διηιιονουν αυτιρ] οιιι. ΟΠΔ. (δι'

όμοιοτιλιυτον ιιι. νἱι!.) ) (κοιτα. ΔΙΠ-Χ.

το!. τι. ο·ιιι.1.ιιι-.ιιιι.ο).

- αλλαι] αιτιραι Δ.

αι συναναβ.] οιιι. αι. Ε.

ηδη] οιιι. 8)·ι·.1,..ι. Λαό.

γινιιιιινης Δ.

ικα] ιιι·ιιδη Λ.

προς σαββατον ΛΒ(.ΠΙ )Ι.Ε0Πντ.ι

τιι·ροοαββατον 5. Β'ΙΝ.ΟΔ. 1.88. 69.

το!. (|ι.Χ). ) πριν ααββατον Ι). ιιιιιιι

ειιιι).ιιιιιιιιι νιιις. η: 5]·ι·ι·.Ρει.&ΠοΙ.

Μιιιιιιιιι. Απο. (ιιι. κια.) “ρι·ιιιιιιε ειρω

ιι›ι·ιιιιι" Οιοι.|ι. “ιοιιιροι·ι: ιιιιιιι ειιΙ›οαιι"

Δια”. (“ιιιιοιΙ οι: Ριιιιι:οοιιο ειιιιιιιιιι" ο).

43. ιΜ)ιιιν ΜΜΜ. Ι. 88. 00. ΚΜΙ.ΪΓ.

Νικου”. Οοι|ι. Δι·ιιι. οι. Χ). | ζηλ

θιν τ. 1). το!. κι". η). 8_γι·ι·.Ρει.8ι

Με!. α'Ειιι. μια. Μπιτ. Χανἱἱ. 57).

42.

33. α.ιιπιιιιο ιιικιιιο (Η. | 89. Μι: ιιοιιιο Ο'. )

ιιι. ιιιι.οι· οιιιιιι στα: Ματι- οι. ' διι)0Πι.. ΑΜ.

ι
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χν. 4-Φ.

ι ο ο ο. · ·
1. 1: Δ. ο

1. οιι. οιι. Θ

ΜΜΜ".

'Ετ 11 τοῦ Ίησοῦ. 'π

4-8. οί πάλαι ιιτιθ.

καὶ Μαρία η

Η.

Η Μ. π.μι-ια. ο ι .

'Νο.

ο τη;»

` τ τ ο τ ι α κ ο κ

πο Αριμαθαιατ, ευσχημων βουλευτητ, οτ και αυτο9

- | να ..υ

ην ·προσδεχομενο9 την βασιλείαν του θεου, τολμησατ

45

Δ

τ .- Κ . ! || τι ` 9 | Κ κ

εισηλθεν τι·ροι` τον Πιλατον και ητησατο το σωμα

Η ὁ δὲ Πιλιἶιτοτ ἐθαύμασεν εἰ ηδη

τέθνηκεν, καὶ προσκαλεσάμ.ενοι` τον κεντυρίωνα, έπη

ρώτησεν αυτον εἰ 3ηδη|| απέθανεν·

τοῦ κεντυρίωνοτ έδωρήσατο το *πτῶμα" πρ Ιωσήφ.

46 καὶ αγορασα;~ σινδόνα, * καθελιὶιν αυτον ἐνείλησεν
- `

τη σινδόνι, καὶ *ἔθηκεν|| αὐτον ἐν )ιινημείιρ

, , | ` Ι ! `

λατομημενον εκ ·πετρατ, και προσεκυλισεν λιθον επι
` Ι Α τ 47 Ο δκ Μ ι ο Μ δ λ `

την θυραν του μνημειου. η ε αρια η αγ α ηνη

Ιωσῆτου'| ἐθεώρουν σοῦ Στέθειται.||

` ` Ώ `

και γνουτ απο
Η ,

η 61 1 °καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία η

Ίων· τινι-ια Μαγδαληνη καὶ Μαρία η [του] ,Ιακώβου καὶ Σαλώμη

ΜΜΜ ηγορασαν αρώματα, ?να έλθοῦσαι αλείψωσιν αυτόν.

ΜΜΜ ιὶιει:ιιτἱο. ιμιἱ οι ἱιι" ετα:

ι:ειροι:ιιιιιε πωπω ιὶοἱ. οι οιι

ι1ιιι:ιοι· ιιιιτοϋι Διὶ ΡΠιιιιιιιι οι

ροιἰι οοτριιε Ιοειι. “ ΡἰΙιιιιιι

ιιιιιιιπι :Μπουτικ ή υπο οΜεεια,

οι ιιοι:οτεἰιο ιτοιιιιιτἰοπο ἱιιιοττο

;:ανὶι οιιπι εἰ υπο πιοτιιιιιι: ιιεειιι.

'5 Ετ απο ι:ορπονὶεεοι. ιι οπω

τἱοπο. Μπιγκ οοι·ριιο Ιοεοριι.

ω οι'' 0 Ιοεοριι Μισο πιοι·ι:ιιιιιιι

εἰιιιΙοι·ιοπι οι ι1οροιιοπο οιιιιι ἱιι

ι·οινὶι εἱικὶοπο. οι ροιιιιιι. ιιιιπι

ἱιι πιοιιυπιοπιο οποσ οι·ιιι οχ

-,- οἰειιπι ιΙο ματι, οι ιιι1νοΙνἰι. Ιο

ο ην λε· ρἱιὶιιπι οι! σκοπο πιοιιιιπιοιπἰ.

'7 (Μια) Ματια ιιιιιοπι ΕΜΦΙ

Ιοιιο οι. Ματια Ιονιου ωραιο

Βια" “οι ροιιοτοιιιτ.

' («ανω Ει απο ιτιιιιοὶιαιιι

οιιοοοιιιπι. Μοτἱιι Μιιι;ιὶιιΙοπο

οι Ματια “και οι ΒοΙοπιιι οπω

τιιιιι ιιτοπιιιιιι. πιτ. "ώσπου αιι

εοτι:ιιι οιιιιι. 2 ρω· Μ Ε: "πιο

 

48. ὁ απο] στο. ο 1). ' :απο Αριμαθιας 1).

που. ο!

- ιυαχημων] οοο. ιι; Β.

- και αυτος] ρου: ην Π. ι:# (Οοπιτιι,

νιι18.)

- τολμηιται·] οιπ. 8τι·.Πἱια.

- ιισηλθιν] ηλθιν Ι).

- τον Μπα Πιλ. ΒΒΔ. 88. ' "0211. 9.

ΛοΙ). το!. Οι. Χ).

- σωμα] ·ιττωμα 130,. /Ει)°ι.

4-8. ιθαυμααιν] -ζιν 1). νιι¦ε. ο.

- τεθνηιαν] ίἱ τιθνηκιι 1).

- αυτον] οπι. Ι.

- ηδη Ρ Β!). να... ο.ύ'(αρ.ΒΙαπ.).Ι.

8υτ.Βιοτ. Νικο". ΟοιΙ·ι. Απο. .1501.

(νἰι|.οιιρτα). Ι 1τταλαι €. .ΜΠ.Χ πινω.

το!. 8ττι·.Ρει.8:Ηι:Ι. ' (ι·ιτηρ. αυτ. και

ιι·ιτιν αιτιθ. Δ()'τ.).

- α·ιτιθανεν] τιθνη"ι 1)(νἱιΙ.υιιρι·ιι). Ι

σουτ”, το!.

4.5. απο] παρα 1). Ι. “1. Χ). ' στο. απο

του κι". 8)·τ.Ρει. ' οπι. να. η:

- ιιιντουριωνος Ι).

-- τττιιιιια Β1)Οτ.Β. .ΑΒΕΕ | :σωμα ιἔ.

Λο. το!. νιιΙ;;. ο. Μοτο”. Η Μι!. αυτου

1). 8ττ.Ρει. | Μο. .και ο. Μπαρ!).

- “στη” Μαη Β.

40. και Η ΑΜΠ.. το). Μοπη:ιΙι. (ἄστυ.

ΠΠΚ. Ι 6 δι Ιωσηο Ι). νιιΙε. ο.Ι. @τα

( Ρει.)&.Ηι:!. 8)ιτ.Πιοτ. Απο.

-- οινδονα] μου. και 9. Α0. το!. του.

8τττ.Βει.8:Πι:Ι. απο. Απο. ΣΕΦ. |

οπι. ΒΙ)Ι... (ο). Μι:πηι!ι.

-- καθτλων] λαβων 1).

46. ενειλ. τ. οινι). ιι. κατιθ. αυτ.] οπι. Δ.

(ενιιλυσι 69).

- τη οινδονι] 1ιι-Μπα. ιν Ι. ¦ εις την

σινδονα Β.

- ιθηκιν Βο.ΠΕ. 1. 88. ου. ' Σιιατιθη

κιν 9. Ο"Χ. το!. | καθηκιν Λ. ¦ κατι

θηκαν Η.

- αυτον Ψ] αυτο ΑΜ. (οπι. Απο.)

- μνημειιρ ΑΟΙ). το!. ¦ μνηματι Β.Βιιυ.

ΒΙο. (ι·ἰιΙ.Ι.ιιι:.::.κἰἰἰ.58). μνηματιῳ Β.

Βου. ¦ μικτη. τῳ Β.

- ιι: ττιτρας] ιι: της πετρα; 1). Ι. ' ιν

τη στιτρα 69.

- ·ιτροσικλισιν] προοιιυλιιτας 1). Ι. (Μι).

Μπα. :ι.:αἰἰ. 60).

- εστι] τις Δ.

- οι! Για] και!. και αττηλθιν Ι).(εἱο, αν!

οπι. και) 1. 0. (Να. Μπιτ..)

-ΙΤ. Μαρια Ρ] Μαριαμ Ι. 88.

-- η Μαγδ.] οπι. ἡ Ι).

- Μαρια η Ρ ΛΒ(.ἶ'Δ. Ι". 88. Ο. ' 'στη.

ἡ €. ΠΙ.. το!. (ιι.Χ. Μαριαμ Ι)νιει.)

- Ιωσητος ΒΒΔ. Ι. (69). Α. Μι:πηιο. Π

: Μαη ι8. ΩΧ. 88. το!. 8υττ.Ριι.8ιΗι:Ι.

(ἄστυ. | Ιωσηφ Α. του. Ι. ΑΜΒ. Ι

Ιακωβ” η!). ' Ιαιτωβου και Ιωσητος

μητηρ. 69. δ)°τ.Ηἱοτ. | σιωπή οι .Ιο

ιιοριι. ο. (Απο. Ιωοητος). | οι Ματὶιι

δασική οι Ματια. .Τοοιηι!ι η".

-- εθεωρουν] εθιι·ιοαντο 1). ο! (τω.

Πιο. ΜΜΕ. 55). ' Οοιιιτο, νιι18.

- που] τον τοπον όπου 1). ιι!. Αντα.

μια. απο. ιι". ο). ¦ Οοιιιι·ο. νιιΙι;. το!.- τιθιιται ΛΒ(:1)(Ι.). 83. 69. νιιΙ;;. Α

!

ι

ι

!

ο!). Απο. (τι. 0υτα οι Δ. Μια Χ).

τιθητιτι Ι.. | Στιθιται 9. Π. Β. τα.

Ι. διαγ. τ. ααββ.....ιιαι Σαλιομη] οπι. 1).

- του οαββ.] οπι. του Ο'. 38. ' Οοιπτιι,

Μπακ το!.

- Μαρια Ρ] οποια η Ι.. ' Μαριαμ 88.

(εἰι: Με Ι).

- ἡ (μια. Μαρια Ψ) 0821. Ια. 1. 69. Β. [

οοιιιτιι. το). (και.

·- του] στο. ΩΧ. 1. 69. ΕΟΜΠντ. (κι.

απο. αν. 40). ' Οοιιιτο, ΑΜΙ-Δ. 88. το!.

' (ρω Ιακινβου. .ΤοεορΜ Απο.)

- ηγορασαν] [ιι-Μπι. ποριυθιιοαι Ι).$υτ.Ηἱοι·. Απο. (ΜΜΜ. ω. οσοι. σαβ

βατου οφ.

- ιλθιιυιται] οπι. Ι). ι:@ (0οιπι·ιι, ναι.

το.)

- αυτον] τον Ιησουν 89. ΚΜ. καιω.

Ο!. (απατα, Δια. το” ' αυτον ποιο

αλειψ. Β. αἱ):

2. Μαν] οπι. 1). ο. 5)·τ.Βει. Απο. '

(ΜΜΜΙ το!. νιιΙε. η'. Β)·ι·.Πι:!. το!.

Βίου. ΑΙ". (ιιρ.Βοιιιιι. ἱἱἱ. 22.5, 227).

Βια. Ι).Ε. 498".

- μια Β. Ι. | τη μια ΒΔ. 38. ΜΜΜ.

Ειιτ.1.).Ε. ' μιας 1). | :της μιας Ξ'.

Λο. το!. Βίου. ΑΙ". (227 .

- των οαββατων ΒΕ. 33. Ο!). κ. Ενα.

[).Β. | .οπι.των €~ ΔΟ. το!. Βίου.

.4Ιο.τ.(22Τ). ¦ σαββατον 1). ο. (Οοο

ιι.ιι. ΜΙΒ. σ).

43. Μουν". οι. ' μαι". Ο!.

1. Βο1οιιυιο Δια. ' ιιιιποιοιιι. @απο οι.
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Χν1. 8. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

-"ττκτ.Η.....

νοις.τω~ἔἑπι τι

"τα Ρ.

Ποταμια.

απο. Απο. ατο.

τι οι το
[των ιταββ.

8. ἔκ τ. θύρ.

5. ιλθουιται

5 α..

αλγ

. Αν ο .ι ”

και λίαν πρωί τμια των'| σαββάτων ἔρχονται επι το

μνημεῖον ανατείλαντοτ τοῦ ηλίου. 8 και ἔλεγον προς
' | '- , .εαυται·, Το αποκυλίιτει ημιν τον λίθου ίαποί τη; θύρατ

.. τι. ..

του μνημείου; και αναβλέψασαι θεωρουσιν ὅτι

λάνακεκύλιο·ται'| 6 λίθος· ΐ ` | ο 5 `
ην γαρ μεγα; σφο ρα. και

9 Α ` κ .

εισελθουσαι είε· το μνημειον είδον νεανίο·κον καθή

μενου ἐν πιο δεξιοῖτ, περιβεβλημένον στολην λευκην·
κ τ τ 6 κ ` τ ο 4- Κ ο

και εξεθαμβηθησαν. ο δε λεγει αυταιο, Μη εκθαμ
Α , η σκ

βειο·θε. Ιηιτουν ζητειτε τον Ναζαρηνον τον ἔσταυ··

τ τ τ τ

ρωμενον· ηγερθη, ουκ ἔστιν ωδε· ίδε 6 τόποι· ὅπου
'8 0 Ι ?3 ο Ι' 0 | οι κκ Α

ε ηκαν αυτον. αλλα υπαγετε, ειπατε πιο μαθηταιτ
. Α ` Α | .ο

αυτου και τα Παρα, ὅτι προάγει ὑματ είε· 6 την Γα

λιλαίαν· ἐκεῖ αυτον ὅψεσθε, καθιοτ είπεν ὑμῖν. 8 και

τ Α + ιν › ` τα τ 9 2 ` ||

ε ε ουσαι ειρυγον απο του μνημειον· ειχεν γαρ
` , .

αυτα;` τρομοι· και ἔκστασιτ· και. ούδενι. οὐδὲν είπον·
Α |

ιἔιροβουντο γαρ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

ιποπο απο τουΒιιτοτοτπ νοπἱππτ

ατι ιποποιποπτπιπ. οττο πιτπ τοΙο.

' οι οἰοοοππτ οι! ἱπνἰοοτπ. @πιο

τονώνει ποι›ἰο ΙπρἱιΙοιπ οτι οεττο

τποπιπποπτἱ? · Ετ τοορὶοἱοπιοο

νἰι!οπτ τονο!πτπιπ Ιορἱιὶοπι: οτιιτ

οπἱρρο τποαππο ναΙιὶο. 5 Ετ

ιπττοοππτοτ. πι τποπππιοπιο νὶ

ιΙοτοπτ πινοποτπ ιιοοοπτεπ:ι ἰπ

παπα. οοοποττπτπ ετοΙο οιιπ

Μάο.. οτ οοοιπρποτππτ. 6 (Μι

το) @οι ιΙἰοἰτ πιο. ΝοΙἱτο πριν

νοιοοτο: Ιοιπππ οποοτἰιὶο Ντι

ιπτοπιιτπ οτποπἰκπιπ: επταετία

ποπ οτι Μο: οοοο Ιοοπο πιο

ροοποτππτ οπτπ. 7 δα! ἰιο ιΠοἰιο

ιΠτοἰρπ|ἱο οἰπο οτ Ροττο. αιτία

ρτποοοοιτ ναι ἰπ ΟοΗΙοοαπι: τπτ

οπιπ πωπω. ιποπτ Μπιτ νοτια.

' “ενω Αι ἱΠπο οιιοππτοο Γο

ποτππτ τα τποππτποπτο: ἰπνιι

τοτπτ οπἰπι οπο ττοτποτ οι τπινοτ.

οι ποτπίπι οπἰοππιππ ι!πιοτοπτι

ιπποοοπτ οπππ.

 

2. 8ρχονται] απτο πρωι Π (ο). | Οοπιτπ.

το!. ΜΜΕ. 9'. 1)ἰοπ.Αίε.ι·. (227). Επι. '

Ι).Β.

- μνημιιον] μνημα Ο.(οοττ..). | Οσπ

ιτπ. .0ἰοιι.Λίε.τ. .Ειιι.υ.Β. "πι!ιΙ.ιτι

Ι. Κ. Ειιιι.Ι).Β. ' Οοπιτπ. το!. Πἰοπ.

Δία. (227). ..Η ...Μι

- ανατιιλαντος] ανατιλλοντος 1). τα·

Οοπιτπ, το!. νπΙιτ. οι. ])ἰοπ. ΛΙι:.τ.(225.

227, 228). Ειιι.1).Β. οι οι! Ματ. τν. 266.

8. ὶαυτας] ὶαυτους 1). ' Οοοττο. το!.

Ειι.τ.Π.Ε. “Η”. (αυτος 1..).

- αποκυλιιτιι] αποκαλυψιι Ο.. (Οσπ

ττο, το!. Ειι..Β.Β.) | για" ημιν τιπ

οοπτ Ι). κατ: ' Οοπττο, Μπιτς. τοΙ. Επι.

- απο Ο!). Ο!). νιιιο. τις”. Ειι.τ.1).Β.

(τω. Πιο. :ικἰν.2). ' τικ ς. ΛΕΜΕ. το!.

(οι. δυο. τα. 1).

τι. διο ἱπ Ι). ην γαρ μεγας ιτφοι)ρα. και

ιρχονται και κυριακουοιν αποκικυλιιτ

μινον τον λιθον ο! 8)·τ.Ηἰοτ. πιο

οιιιιτπ (τω αυτον αποκικαλισμινον)

Ειι.ι.1).Β. (τω. οι Ειπα τα”. 2). τ Οοπ

ται. το!. ΜΜΕ. νν. ' " εποἱτο οπιοτπ οι)

ποτοτπ τοττἱιππ τοπορτοο ι”ποτιιο οιιπτ ροτ

ιοτπιπ οτυοτπ ιοττοο. οι ιΙοτοοποοτππτ ιΙο

οιιοπο ππροϋ, οι ιπ.ιτι.τοπτ ἰπ οιοτιτπτο

νἰνἱ ιΙοἰ :Μπι πεοοπιιοτππτ οπτπ 00; οι

οοπιἱππο Μπι παπι οτι. Τοπο “πιο οι:

οοιιιοτππι πι! τποππποπιπιπ οτ νἱι.Ιοπτ

τονο!πτππι ΙπρἰιΙοιπι ίπιτ Μπα" οιο. Ιι.

- ανακικυλισται ΒΙα. (τονοΙπιιιτπ να... '

 (νἱι!. οτ Μαιτ. Χ:ινίἰἱ. 2. οι μια. κιαν.

ο).

4. λιθος] πιω. π τποποπιοπτο Λτιπ.

.5. τισιλθουσαι ΑΟ!). το!. (νἰι!. Ι.ιιο. τα”.

8). ¦ ιλθουααι Β.

- νιανισκον] ποιο οδον Ι). [ (:οπιτπ,

το!.

- ιν τ. διΕ.] οτπ. Βγ·τ.Πἰοτ.

- ιξιθαμβηθησαν] ιθανβησαν 1).

ο. ο οι] και 1). απ (“ποἰ" νιιΙ8.)|

Οοπιτιι, το!. ·

- αυτοις] αυτοις το. πιο. ο αγγιλος

1). η: (νἰιΙ. Μπιτ. :ιτινἱἱἱ. ο).

- ικθαμβιιοθι] ιροβιιιτθαι (-θι) Ι). Εαν.

οι! Ματ. ἱ.255. «τι. Μπιτ.) | (δοπιτο.

το!. Επι. οι! Ματ. π. 260.

- Ημουν] μτποτπ. τον Ι). ' Οοπιτπ. τοΙ.

Επι. Μο.

- τον Ναι`ζαρηνον ΛΒ.τΟ. το!. Εν... οι!

Μπι'. τ. ἰν. τον Ναρωραιον ΕΔ. ¦

τον Ναζωρηνον αν. ¦ στο. 1). (τω.

Μπιτ.)

- ιιῖι ο τοπος] που: εκει (πιω. τοϋ)

τοπον αυτου 1). ο!). (τἰιἱ. οι. Μπιτ.

πισω. 6). | (ΜΜΜ. το!.

τ. αλλα παπα. πο. οκ. ' Σαλλ' ο.

ΠοΚ. τοι.

- ιιττατι] Γιταοτπ. και ε.(ιιιι:ίιί.)υ. 88.

(Σπιτι. ' Οοπιτπ. ΛΒι1?'¦(Ιι. Χ). το!. τν.

- οτι] πιω. ηγερθη απο των νικρων.

και ιδου Ι. στο. Μπιι.κπνἰπ.ῖ).

- προαγιι] υπαγιι Ο. ' ιδου προαγω Ι). .

Η”. ' Σαποκικυλισται τ. Λο. το!. - αυτον) με Η.

 

ι. ιιπιν] ιιρηκα 1). α...!)'.

Μπας. ο). ' ειρηκεν Δ.

8. πο ἰπἰτ. Ετ αποτπ ο.πιΙἰναεοπι ενα-.Ρετ

8ιΠοΙ.ιπο. Απο.

(Οοπττο,

' - ιξιλθουσαι] ΤΙΜΜ. ταχυ Ξ. Ε.¦οτπ. ΑΒ

ΟυΙ.Χ(πι νἰιΙ. ο ιππιτ.)Δ. Ι. :το. ο!). Κ

Μιι.0κΜουντ. ντιπ. α...ι:.". δν".

Γετ.οιΒο!. Βγτ.Πἰοτ. Μοπτρπ. αουτ.

Λται. .πιο

- γαρ μοντ ιιχιν Β!). Μπας. α".ο.!”ι.|.

8)·τ.Ι.)οτ. Μοιπρπ. Απο. πιο. . τι. ς.

ΔΟ. τοΙ. εγτ.ΠοΙ. Οοτ|ι. Οι. Χ).

- τρομος] Φοβος Ι). στο. Μπιτ. :ικνὶπ.

ο).

- απου] τιπαν 1)

Ρο" νοτ.9. οιιποοτἱπτἱο ΚΑΤΑ ΜΑΡ

ΚΟΝ ίπ ·οοοοπι.Πι οο!πιππἰι πιπτἱππο Ιο

Βἱτιιτ ἰπ ΟοιΙ. Β (οο!πιππιὶ απο "απο

απο), οι ἱπ ρπιτἰπιῖ. ιιοοποπιο πτώμα

ΕνππιτοΗπιπ Ι.ποπο. Ιπ οοιποἱοπι απα

απτο νοτοιοπἰο Λτιποππο επΙιτοτἰρτἰοποπι

ιυαγγιλιον κατα Μαρκον Με |οι;ἰιπτ:

οι τυπο πιο οππττοπι πο.ττοπι Ιπι)πε

"παταω τοΙἱοιπππ, εἱνο οιππ πονο

Μοτο ευαγγ. κ. Μαρκ. απο.. ποτοτοτπ.

Μπτοππι ἰροπιπ Μο τὶποιπ ἰτπροοπὶτεο

Ι·ἱνππςοΙιο οπο τοοιππτπτ ο τοτιμιοτιοπο

ππιιαπιε ποπππΠἱ. Εντονο” Ιιποο πο

ΜτΙ.. κατά τον Μάρκον μετά την ανά

ιτταοιν οὐ λέγεται ώιρθαι τοῖς μαθηταῖς.

 

ι. τωοτιπιτ οι. | :›. ιποππιποπιπιπ οι.

'ΜΒ



  



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΜΗ. 9.

16; Β 9 ά ·Αυαστικο δἔ πρωΐ πρώτρ σ·αββάτου ιἔιράυη πρῶ- Ξειοκι=Μ "και "Με του.

· ... .. κι ειι ι' 'ι ' Μ '1.ιι:ι.ιιο. του '3 Μαρία η, Μαγδαληυη, ξπαρ, ψ" έκβ€βλήκει Μια|ιιι;ι:ΞὲΜ8ἑ Ρι;::0ιω:3:

ο .1 επι" ἑπτὰ δαι ουια ἐκεἰυ ποιευθεῖσα ά | ειλευ Τα "ρω"ωω;ω”ω°ωΠι'”""ω"'

. ΙΕΙ:ί32-9ιθω· ' ' μ .- · ¦ η ρ Α @77 | 9 ιιιιιιιιιινιι Μο Πω οοπι οο Πιο

9 .Η ἐς μετ αυτου γευομευοιο, πευθουσιυ και κλαιουσιυ. [ῇ"Ε·.“!εωῳΜ " “ΜΜΜ

. 11 3 Α , | Ο Β ` . | · , ς _ ΒιιΠιιιιιιιιοιιιοε ιιιιιο ποναει

κακειυοι οικουσαυτεο (ΤΠ και εθοαθη υπ αυτης διατιιιιιι οιοοι ου οιι, ποπ οιο

ι ι ιω'ΗΠΒ.

·οπιστηο·αυ.

ιτ.ιι.ια:ιο.οια Η $.μετά δὲ ταῦτα π δυο·ὶυ ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιυ "ΡΜ Μα Με!" @σου

πω › , ι ι Ι .- ρ , , | οκ οι: ιιιιιοιιΙιιιιιιοιιιι οιιιοπιιικ

ξέραυερωθη ευ ετερα μορΦρ, πορευομευοιι· ειο αγρου. οιιἴιἰιι οικω, απου... Πι
ι λ ι ι | Α Α Ε ' .

κακειιιοι απελθουτεο άπηγγειλαυ τοις λοιποιι·· οὐδἑ ΜΒΜ; ::,:".Β."2:2.

ἔκεἰυοιο ἐπίστευσαυ. Μπι"

Μ.[δἑ] Η ῦση-ερομ - `|| άμακειμέυοι9 αὐτοῖς "πρ ἔμδεκα ΗΝι:ινἱαιὶπιο τοοιιπιἱιοπιἰοιιι

πιο "οικου" ιιρρατιιιι. οι οιι. | ` . | ` ' | ' .-
`

ειραυερωθη, και ιουειδιο·ιευ τηυ απιστιαυ αυτωυ και Ρτοβτιγῇ Μοτοι1ιιΙκαιοπι Πιο.

 

(φοιτ “οποιοι οκ Βιιιιιοιο Μαιο: ιο

Οοαιι:ιιοοιιτιο ιο Μακαρι. ιοιιι. Η. ρ.

208. οι!. Μιιιιιιιιοι. Μοιιιιιοο, 1775. νἱι1.

οι Νου'. Τοπ. Μοτιιιιιοι. Η. 289); οι: οια

Βιιιι ποιο ιὶἰοἱι θι·ἱοιΒιιοΜι.ιο, “ ιιιιοιὶ

ιιοτιοοι·ο ποπ ροιιιἰεεοι εἰ ροήοοριιιπ

ιιιιοιιιαι αοτιονἰιιεοι” (Οοιιιιιι. στο. Η.

200).

ΒιιιοΒἰιιο Πι οιιαο.ιιἰοπἰοιω οι! Ματί

πιο., "οι ιο ιιιιΜιιιιι νοοιιιοτ πῶς παρα

μὲν το? Ματθαἱιμ "όψὲ οαββάτωυ" ραι

υιται |γηγερμέυος ο αιοτήρ, παρά οι το:

Μάρκου “πρωΐ τῇ μια τιῖυ οαββάτωυ."

ο” ι1ἰοἰι, τούτου διττι) άν εἴη ἡ λύ

αις° ο μἑυ γαρ το κιιράλαιου αυτο τἡυ

τοῦτο ιράοκουααυ πιρικο·ιτήυ άθιτιῖιυ.

ιῖτοι ιἱυ μι) ιἔυ ιΉταιτιυ αυτήν φέροαθαι

τοῖς ιιυτιγράφοις τοῦ κατά Μάρκου ιι)

αγγιλίου. τα γοῦυ άκριβῆ που αυτι

γράφιου το τέλος περιγράιριι τῆς κατά

του Μάρκου ιστορίας ἐν τοῖς λόγοις του

ιο0ινως υιαυἱιικου ταῖς γυ·υαιξἰ, και

ιἰρηκάτος αὐταῖς. " μή οοβιῖοθι. Ίηιτοῦυ

ζητιῖτι του Ναζαρηυόυ°" καὶ τοῖς ἴξης.

οῖς διαλέγει. "και άκούοαοαι ἱουγου,

και οίιδιυὶ οὐδὲυ άκου, ἐιροβοῦυτο γάρ."

ὶυ τούτῳ γάρ σχιδὁυ ὶυ ιῖ·ιταιτι τοῖς

άυτιγράιροις τοῦ κατά Μάρκου ευαγγι

λίου ιτιριγἑγραπται το τέλος τα δὲ “ης

οιταυίως ἰυ τιιτιυ άλλ' οὐκ ἰυ πάσι οι

ρόμιυα ·ιτιριττα ιῖ.υ εἴη. και μάλιστα ιῖ

παρ ίχοιιυ άυτιλογἰιιυ τῇ τιῖιυ τῶν λοι

πιῖιυ ιι)αγγελιστιῖιυ μαρτυρία° ταῦτα

μἑυ οῦυ ήτοι ιἰυ τις παραιτούμιυος καὶ

ττάυτη άυαιριῖιυ ·περιττου ἔρώτημα. πρ.

Μοἱ. ΜΜΜ”. Νονιι Ραπ. ιν. 255.

Ρο" νοκ. 8. Ειιιο!ιἱιιιτι @ακουω απο

214

ποπ ιιρροιιιἱεεο οοιιιιοι; οιιἰ οι·ιἱιτι ἱιι

οοιἱἱοἱοιιιι ποιπιιιΠἱο ιιιιιιιιιιιιιτ ορια-Π

ειπα: Μάο νἱιἱοιιιτ Απιιιιοπιιιιιι τοϋ

ιιιιοι οποια ποπ οΒοονιιιιο.

(ὶιοεοτἰιιιι Νβοοιιιιο (εοιι Μπιουτ

Ηο87οιιιιιε Ηἰοτοεοιγπιἱιιιιιιιιι) ιΠοιτ. " ἐυ

τοῖς ακριβιστἐροις άυτιγράφοις το κατά

Μάρκου ιἰιαγγἐλιου μέχρι τοῦ 'Ύψο

βοῦυτο γάρ." ἔχει το τέλος. (Ηοιι1.ιι. οι:

Βοειιτι·οοιιοιιιι).

νἱοοοι· ΑΜ.ἱοο!ιοποιι ιΙἱοἱι οτι υιυό

θιυται τὸ παρά Μάρκιρ τελευταῖου ίιι

τιιτι οιρόμευου....παρά πλιἰιττοις άυτι

γράφοις ουκ ῆυ δὲ ταῦτα τα ιστιοφό

μευα ἐν το; κατά Μάρκου ευαγγιλίιρ·

ὡς υόθα γάρ ιυόμισαυ αὐτά τιυις ιῖυαι.

οι-ροοιοιι ιΠοἱι κο μετἱοομιιπι ι.ιΙιὶιιιιιιιι

οιιιΠιΠοιο οκ ιιιιοιοι·ἱιιιιο οκοιιιριιιι·ἰιι

Γιιιιιειιιιι. (Μ. Ν. Τοει. οι. Μιιιι.Ιιιιοἰ.

Η. 289).

Βοιωτια Αιιιιοο!ιοιιιι: Ποιο οιιιιοπι Μι

ροι ηιιιιο εποε. Ηχοι..

Πιοτοογιιιιιε ιοιιιιιιιιτ-“ Μιιτοἰ και

πιοπἱιιιπ, ιιιιοιι Πι "πιο Γοτιιιι· Εποικο

Πἱε, οιιιιιιοιιι ί.ῖιτιιοοἰιιο απο μιιοιιο Ιιοο

οιιρἱιιιΙοιιι Ιὶιιο ποπ |ιιιοοιιιιοιιι" ΛιΙ

ΙΙοι!ἱΙ›ἱοπι. Ωιιοοε. Η. οι!. ναι”, ι.

819. (5οιΙ Πι!. οιἱιιιιι ο.ι1. νοκ. Η).

νι: 9-20 που και” Β. κ(νἱι!. ιπ

θα). Αι·ιιι.Μ88. νοτια.» Δωρο (Πι οπι

Ποιο.νιιι. Νο.18). ¦ ιΙο Ι.. 1. Μ. και.

| Ιοειιοιιιτ Πι τοΠιιιιἰε ΑΟΠΧΔ. 8.1. 09.

1-:Ηνω.οιικΜουντ. νους. ΜΗ...

1)ΐς'·'·Ι. 8)·ιτ.()τι.Ι'ει.&ΗοΙ. (ΜΙ. Μάιο).

8ι·ι·.Ηἱοι·. ΜοπιρΙι. Οοι!ι. Απο. (ἱιι

οοιΙἱοἰΙ›ιιι ι·οοοιιιἱοτἰουι) ΑΜΠ. (ι·ἰιΙ.ἰτι

Πο). [του. 188. ((ἶτιιι·οιε πρ. Οποιοι.

ι

ι

Οι". ια ιιιιι1οιιιΠε). Πἰρρ. Ι)ο Φωτο.

(τι. 245. οι αρ. ΟοιοΙοι·ιοπι. ἱ. 89!). Μάο

οοτιιοι·οι Γιιοιἱ κομπο: Μαιο ροτιοοριιπι

μια ιο κοοιιιιι1ο ι-οοιιΙο Ιοοιιιιιι Μαιο

καποιου" Ποιοι ονιιιιςοΠι 'ΜΝΉΜΗ οι.ει

ἰτι πιιιΙιἰε οκοπη›ΙιιιΗιιιι ιΙοίιιοτἰι. ιιοι: ιι

Μοτοο ἰρεο οοι1εοι·η.ιιιια ίιι” υπαι

κι".

Ροκ: να. 8 Μοτο οι νἱιΙ. ἱπιροιιἰιιιι·

Ενο.ιιςοΙἰο ἱιι 1.. οι “και “απο” οιριτι

(ι. ο. -ται) που και ταυτα · · - - - Ν·

Παυτα οι τα παρηγγιλμιυα τοις ιτιρι του

Πιτρου ο·υυτομως ιξηγγιλαυ. μιτα δι

ταυτα και αυτος ο Μπους απο αυατο·

λης και άχρι ιΐυιπως ιξαιτιιττιλιυ οι· αυ·

τιιιυ το “ρου και αφθαρτου κηρυγμα της

αιιουιου οιοτηριας :ιο/οτι: |ι.(νἰι!. Μα).

8)·ι·.ΗοΙ. (πιω. Αιιιοπ.). Ιιι |ι. διο “οπι

ιιιιι ο.ιιιοπι ηιωοοιιιιιιιιιο ρτιιοι·ομιιι οι·ιιιιι

οι. ιιιιι απο ριιοτο [Ι. ι:ιιπι Ροιτο] "και

Ι.ιι·ονἱιοι· οκροοιιοτιιιιι. .υοιιι.ιιιιοι: οι ιμιο

δικιο” παμπ". οι ου οι·ἱοιιιοιιι ιιιιιμιο.

"οριο οι οι·ἱοιιιοπι. ιιιἱεἰι μοι· οι» Μπι:

ιιιιιι οι ιποοι·τοριιιιιι (ααα. ριοοιΠοοιιο

Μι... Ποιο-Ό ειι!ιιιιε ιιοιοτιιιιο. Αιιιοιι."

ΟοιΙι1. και. πιο. Ιιιι!ιοιιι. “Ια απο ροτ

Μιας." ι1ἰοοι·ο ωωιω ιιιιιιο ρτιιοοορἱι

.Ι'οιτο οι Μια, οι. μπαμπα" ιηηιιιι·ιιιιικοι

Πε ιιοπιἰιιι.ιο δικια Μι οτι" κο!ἱιι ιιειιιιο

οι! οοοιιιιιιιι. ΜΜΜ. ουκ οι ρι·ιιοιΠοιιτοιιι

Ενιιιιςοϋιιιιι ιιιιοοιιιπι ιιιιοιΙ που οστ

τιιπηιἰιιιι·, ια ειιιιιιοπι ποιοι-Ποια."

1,οιιοιι καιω Ι.. ιιττηυ (ἰ.ο. -τιυ) δι

και ταυτα ιρερομιυα μιτα το '° Ειροβουυ·

 

Η. οκ Μο ιι. ι Η. οι›τιιιιι οι.





  

"ΑΜ-11η"ιαφα.φωνοορο·:Υ)ι.ικΜΜΚν·'ειμ..ι..9Μαι-νται»Μ'ω"......ωπίψΜ

ι.-.κ..Ηεπι-αμα.

“ο·.εκ@τικ-0.4..

Χν. 48.

9198. ο. Α.

@τα Ρ. Ε. _

Χωρι(ΤΤΒρ.)οη

0989. ΔΠΕ. ΣΕΚ. ιι

ακό

ευ .@ δύο Ζώα”

β

89. Μος θεοῦ ή:

"Ϊ ήν θεοῦ.

49. [καὶ] ΜαριαΜαγδ.

ει. [αῖ] καὶ οτε

να· ῖε;

Ι·"Μου.α::67-6ι.α | η·

"Ι-Π. 98.60-66. σκευη, ο

'Μο. "Πω-κα.

4.9. προ οαβ.
 

κι

Α1'. το). (Μπιτ Χ). | οιπ. Ι). Το!. ενι'.

Ρετ. ο. Ειιο.!).Ε. (0οιπτιι,νιιΙι.:. Μ

8)·ι·.Πι:!.) ] οτι Ο. Λεια. (Να. Μπα.) |

οτι ιδου Κ.

- φανει] πιω. ούτος Ο. ι:# (οι. ΜΜΕ.)

] Οοοετο., το!. ναι.

89.δραριιιιν δε] και δραμων Ο. Ι. επ

(ΑΜΠ.) ] Οσοι”, το!. Μιας. "δραιιων

....γειιιαας] και δραμοντες εγειιιοαν 69.

- τις ΒΙΑ. .9929. | :εις 9. ΑΟ!). το!.

νιι|8. ι:# (Νεο. (Νά. Μο". ταν”.

48). Η. απο.

-- και ΔΟΠΔ. το!. Μπακ. 8_γι·.Ριιι. (ΞοιΙι.

Απο. και.. ] οιπ. ΒΤ.. ι·Μ 8)°Ι°.Πε:1.

Μοιιηι!ι.

- γεματος] πληοας Ι). (γω. ΜΒΜ..) Μια:

αφογγον 1.).

-- ·ιτιριθεις] περιθεντες 99. | επιθεις Ι).

Η ρτοοιο. και Ι. 09. (σαι. οοο. τι). ν. (1]-).

οι. Μακ. Η Μάι!. τι :. Μαν. το!.

κι”. 8]·ττ.Ρει.8εΠοΙ. Απο. απο. ]

σαι. ΒΠΕ. Και!. ειιρεο). 88. 99(ειη›το).

Μι:ιιιμΙι. ΠοΗι.

- ε·ιτοτιἱξεν αυτον λεγοιν] στα. Βστ. ]

Οπα., το!. ] εποτιζον αυτον λιγοντες 99.

- αφετε] αοες Ι). Ι. 99. ν. ο.ἰ(ο.ρ.Ου.).

Αιιυ.ΖοΙι. (ΜΙ. Μο". τικε·ἱἱ.49). ] Οου

ιι·α, το!. Υιι!8. ί(αρ.ΒΙοιι.). Λται.Ι.Τεο.

ΜΙ.

- καθελειν] [ποσοι. αοιοον (Με. -οιιιν) και

99.

88. δυο] οιὶιι. μερη 1). ο.

-- απ' ΒΒΙ.Χ(Μ.νἰι].). 09. ι *απο Τ.

ΑΟ. Μ.

- κατιιι0εν 69".

85. ιδι ΒΒΔ. Ι. 88. 89. Κι). | :ιδου Ρ.

Μαρία Ι'Ίακώβου τοῦ μικροῦ και

| _ ερ σεμητηρ και Σαλώμη. Η αι. [και] ὅτε ην ἐν τη Γαλι·

ν 9 Ι ε να χ Ι ο εκ ` αν

λαια ηκολουθουν αυτερ και διηκονουν αυτο), και αλλαι

πολλαι αἱ. συναναβιῖισαι αὐτό άι· Ίεροσόλυμα.
80 4.2 Β κ κ νδ , ι α' κ ε ` 3

αι η η οψιαι· ·νενομ.ενηο, επει ην παρα
` .

'

ἐστιν *αρον σαββατον: Η *ελθιρν|| Ίωσηερ

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

` ., ν ι Ι ο ` Ι '

περιθειε καλαμερ εποτιζεν αυτον λεγα». Α‹ρετε.

νδ η Η 9 | Α 9 | Ω `

ι ωμεν ει ερχεται Ηλιαε` καθελειν αυτον. ο δε

,Ι .. , ` ` ν ο ν

φτου: αερεικ φωνην μεγαλην εξεττνευο·εν.

88 κ κ κ Α 4-- ο ε ε

59 Και το καταττετασμα του ναου εσχισθη ει;

89 ε

ἄνωθεν ἔωι` κάτω. ιδιον δε ο κεντυρίων]

ὁ τι·αρεο·τηκιοι` ἐξ έναντίαι· αὐτοῦ ὅτι ουτοπ- [κρά:ξαο]

εξέττνευσεν, εἶπεν. 'Αληθῶο =οιἶτου ὁ ιἔ.¦νθρωττοε|| Με

40 ησαν δὲ καὶ γυναῖκα· απο )ιιακρόθεν

θεωρουσαι, εν αἶι` και Μαρία Μαγδαλην·ι) και

*Ίωιτῆτο9||
`

ια". 8)·ι·.Πι:!. το!. ] αυτιρ ιιιιιιιιιιι Ι.

Β)ετ.Ρει. ' ικι 1). ΚΟΚ). Οι·ἰι)..Ιιιι.ἱϋ.

998'. | στα. Λεια. ἰ(ΒΙιιιι.).

- ότι ουτως κραἔας ΑΟΧΔ. 1. 88. 99.

..1. Μια”. αρ: νει. Οι·ἰρ.Ιτιι.ἱϋ.998-.

] οιπ. ούτως ΜοαιρΙι. ΔΠΕ. (οντος Η).

] οιπ. κραἔιις ΒΤ.. Μι:πηια. ' ανία και

οκο!ιιιοτινιε (στο. εξετι·ν.) ι. ' ουτως αν

τον κραξαντα και 1).

-- ειπεν] στο. 1).

- οντος ο ανθρωπος ΡΗΤΑ. 88. Μπας.

Ο!. ι:$ 8)·τ.Ροι. Μοπη›Ιι. ΟοιΙι. ΜΜΜ.

Οτίρ.Ιιι!.ἱἱἱ. ] :ὁανθρ. αυτος 3. ΑΟΧ.

το!. Δια. 5]·ι·.Πι:Ι. Διοτι. (νἰά. Πιο.

οικἱἱἰ. 47).

- "ως ην θεου Λο. Ι. 88. 59(του θ.).

το!. ση): 8]·ιτ.Ρετ.8;Πι:Ι. Απο. Οι·ἰρ.|ιιι.

ἰἱἱ.998-·Μ· ] υἱος θεου ην Β[.ΔΓ. νιι!ε.

ΣΕΦ. (?Μοιιη›Ιι.) νἰιΙ. Μα". ›ι:ενἰἱ. 54.

] θεου οι” ην 1). ι. | Τι. Χ.

40. ησαν δε] πιω. εκει Ο. (οι. Μιιιι. εικνἰἱ.

55).

- εν αἱ; ην και] οιπ. 5)·ι·.Ρετ.. που

-- ην ΑΟΙ). το!. νιιΙα.ΟΙ. ι:# κιν. (αν

Μο". :ικι·ἱἰ.56). | στα. ΒΕ.. Δια. Το!.

Παρ. (9. Χ).

- και 99] απο. (32.0. Ι. 88. 99. (ΜΙΓ.

ΜΜα.ε'Ι. φαω. Μοαιρ!ι. ΟοιΙι. Αυτο.

( Μα. Μου..) ' Οοιιιτο. ΛΒ.το.Ι.Δ. το!. Δια.

?Η (νία. 8)·ε.Ρει.8ι.Ειο. Μιρκα.. ιι. Χ).

- Μαρια Η ΛΙ)Ι.ΧΔ. 88. το!. Μοαιρ|ι.

] Μαριαμ ΒΟ. Ι. "οτπ. ως. ἡ Η.

- Μαρια η Ψ] στο. η 191.. 88. 69. 1." ¦

'Για. Αν". ' Οοιιιιιι. ΑΒεΟΧ.ιΔ. 1. ·

το!. (νὶιΙ.Μιιιι.) '

οοπιροιιοπια·οο οιιΙοαιο μπαι::

Μου: οι οποια. Μουρ Παω

που ει νοτιἱοι ΗιεΙἰοε ω αερο

11οιιι1ι.ιιιι ειναι. :" (πιω Ιοειιιι

“των οπιἰεεο. νοοο Μεσα οκ

ερἱι·εινἰτ.

Η' (219 Μ 190. νοΙιιαι “πρωι

εοἱεειιαι αει ἱιι απο ιι ειιτειιιιι

αει;ιιο @οποια Ρ ανω νι

ασια οικου: ι:οιπιπἱο ‹μιἰ επ

ιιι1νοτιιο εταιρια. ασια :πιο ρωταω”

οκερἰτο.εεοι. αν., Μοτο Μαιο Με:

Μαιο ιΙοἰ που ω (2.9.0 Ετιιι:ιε

ιιιιιοπι οι πιιιΙἱοι·οο οι: Ιοιηεο

ιιερἰοἰοριοε. Παει· ανω οι. Ματια

ΜιιαιΙιιΙοπο. οι Μανία Ιοι:οϋι

ιιιιιιοτιε οι. Ιοεορο πιανει. οι Βο

Ιοαιο. ·· οι. απο οειιοτ ιιι θιιΙΠοοο

εοοιιοΒιιιιιιιι· οιιαι οι παραπα

Μαι. οἱ. ο: Μαιο ιπιι|ιο.ο φωσ

οικου! οιιιιι ω ιιει:οοιΙοι·ο.ιιτ. Πιο

τοεο!γπιο.ιπ.

" (πιω Ετ απο ἰιιαι πιο

αει:: ίιιοιιιπι. ηιιἰιι οτα). επιτο

ει·ι:νο. κρασι! οει ποιο ιιοΜ·ιιιιπο.

Η πρώτ Ιοεορ!ι οι) Ατιιιιιιι).ιιο

| 89. εἰ εναντιας αυτου ΑΒ.εΟ. τοι. ΟΠΠ;) 49. !ακ.] "φερουν του εΞ. ΑΧε. το!. μια.

Μιιιι.) Ι στα. Β.Βι!ν.()ΒΙ.Δ. 1. 89. 69.

Κυ. Απο.

- Ιιιιαητος ΒΠοτ.Τ.(Δ). 88. 89. Μοπιρα.

(μπαρ. η Η). Ιωαηβτος Δ.. | Ιωση

·ιι·ος Ι. | :Ποση ετ. ΔΟ. το!. 8χι·ι·.Ρει.

δι:Πο|. σου.. Απο. απο. Μπιτ.) | .Το

Με. νιι|8. ι:.ιἰ.#ΣΙ. ΖΕι.!ι. Οι. Χ).

41. αἱ Μι να. Βε1)Χ. Ι. 88. 69. το!. ο!

8)·τι·.1'ια.8ιΗι:Ι. Μετρώ. Απο. .29:91. ]

στο. ΔΟΞΑ. Μιας. Ι. Ποια.

-- και μ] στα. ΒΧ7:|: 88. ο! 8)·ι·.Ρει.

Μοιιηι!ι. Λεια. ΔΗΜ. ] Οοπετο. ΑΟΠΕΧ

ιιι νία. Δ. 1. 69. το!. Μωβ. 8_ντ.Ε·ίοΙ. Ποια.

- ηκολουθουν] -θησαν 1).

-- και ι3ιηκονουν αυτοι] στο. ΟΙ)Δ. (οι.

ὑμοιοτελευτον ιιι νἰι|.) ] Οσοι". ΑΤΗ-ΔΣ

το!. Η. (για. Πιο. ι·ϋὶ.8).

- αλλαι] αιτεραι Δ.

- οι αυναναβ.] απο. αι το.

49. ηδη] οιπ. δ)·τ..Ρει. 8.9.9.

- γεναιιενης Δ.

- εκει] επειδη Δ.

- προς σαββατον ΑΙΧΜΗ )Ι.Εσυντ.ι

Σπροοαββατον .3. Β*ΠΙ.ΟΔ. 1.88. 69.

το!. (ΜΧ). | πριν σαββατον 1). ειναι

ειιΜ›ιιιιιιιι ΜΜΕ. 1): Β)·ι·ι·.Ρει.&Πι:Ι.

Μοιιιρ|ι. Απο. (οι. τω.) "Ικαρια κουρα

ιοτιιαι" (ἔσω. “Κοινω” ἰειἱτ.ἱἰ ΜΝΗΜΗ"

Μαι. (“ηιιοι1 σει ριιαιιιοοπο αιωνια" ο).

48. ελθων ΜΜΜ.. Ι. 88. 99. ΚΑΠΗ".

ΜοπηιΙι. (3029. Λεια. οι. Χ). | $ηλ

θιν ετ. Ι). το!. νιι|ε. (7.8: 8νττ.Ρει.δε

Με!. ΣΕΦ. (ΜΙ. ΜΜΕ. Χανἰι. 57).

.Η ιικιιταερο "ειναι 0!. | 99. Μι: οσον) Η. ¦

 

' ιο. ιιιιοι· «μια σαιτ. Νοτια Ο!. | αιωνα” κι...
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χν. 4-4.

.ι τι ο ο. · τ

1. τι Δ. Ο
1. οι. σο. Α'

τ:οιππι1οεοτττ.

.τα

πο ,Αριμαθαίαο, εὐσχήμων βουλευτητ, οι· καὶ αυτά·

ην προσδεχόμενοο την βασιλείαν τοῦ θεοῦ, τολμ.ήσα9

εισηλθεν προο . τον” Πιλᾶτον καὶ ῇτήσατο το σῶμα

του Ίησοῦ. ''Ι Μ ὁ δὲ Πιλιἶιτοι` εθαύμ.ασεν εἰ ηδη

| κ τ κ τ ›

τεθνηκεν, και προσκαλεσαμ.ενοο τον κεντυριωνα, επη

ττοΙ›ἱΠο ιἰοοιιτἰο. αυτ οι ἰροο οτιιι

οκροοιαττο τοατιιιττι ιὶοἰ. οι ου

ιΙοοιοτ ιτιιτοϋι οι! Πουντα οι

ττοιἱι οοτριιιτ Ιοειι. “ ΡἱΙατυο

:αποτο κατοικια" οἱ απο οΜοοοι,

οι οοοοτεἰιο οοττιιιτἰοττο ἱτιιοττο

ειναι οοτο οι απο ττιοττττιτε οτεοτ.

.5 Ετ οιτττι οοαττοντεοοτ ο αντιτι

4-8. οί πάλαι απἐθ.

στο

α

ιτιιθ

ς ` τ 0 το ο 9

και Μαρια η

τινι Ϊ
' τι

'Ε "Ποια ο8:τ-το.

Ματ. α.ιιι-ιο.

Νο. 20: ι.οτο.

# τ τ ο τ υ ν τ τ

ρωτησεν αυτον ει ηδη απεθανεν·
” Ι ' ' ` : Α Α Β ,

του κεντυριωνοο εδωρησατο το πτωμα πρ Ιωσηςὑ.

46 καὶ αγορασα;` σινδόνα, * καθελιὶιν αυτον ἐνείλησεν

τῇ σινδονι, καὶ 3ἔθηκεν|| αυτον ἐν μνημείιρ

Ψ

45

(Η 1 '°Καὶ δια·νενομένου του σαββατον Μαρία η

Μαγδαληνη καὶ Μαρία η [του] ,Ιακώβου καὶ Σαλοιμ.η

·ηγόρασαν αρώματα, ίνα έλθοῦσαι αλείψωσιν αυτόν.

` ` Ο `

και ·ννουτ` απο

λ

ο ην λε·

λατομ.ημένον έκ πέτραι·, καὶ προσεκύλισεν λίθου ἐπὶ
τ 9 Ι Α τ .87 Ο δτ Μ ι ο Μ δ λ τ

την υραν του μνημειου. # .η ε αριαησ αν α ηνη

Ιωσητ0ο εθεωρουν που ι τεθειται.

τἱοττο. αυτων". οοτριτο Ιοοορτι.

'6 (Μι Η [σωρο ιιοιοτττ τοοτοειιοτι

εἰτιιΙοττοττι οι ι1οροττοτιο οιτττι ιτι

τοΙντι εἱτιιὶοττο. οι οσων. οιτττι

το τττοιτοττιοττιο φοιτ οτιιι οτι

@ οἱειιττι ιΙο ματα. οι οι.ΙνοΙνἰι Ιο

ΡΜοτο οι! οοιἱυττι ττιοτιιιττιοτιτἰ.

" (Μια) Μοτο. ιιιτιοττι Μιιιτοο

Ιοττο οι Ματια Ιοοοριι οορτοιο

Μπι του ροτιοτοι.οτ.

' αν.) Πι οοττι ττοττοἰιιοοτ

οοΝιοττιτο. Μοτἰο ΜοοιΙοιοττο

οτ Μοτἰα Ιοοοοτ οι δώσατε οπτο

τιιτττ οτοττττιιιι. οι τοτιἱοτιιοτι οτι

τ.τοτοττι οταυ. 2' Ο... Μ Ετ νο!ιΙο

 

48. ὁ απο] οτα. ο Β. ' τυπο Αριμαθιας Β.

νου; τά

-· ιυαχημιον] οσο. οι· Β.

- και αυτος] Ροοτ ην Β. ο,#ὶ (απατα,

ναι.)

- τολμηττας] στο. 8τττ.Πἰοτ.

- ιιο·ηλθιν] ηλθιν Β.

- τον αυτο Πιλ. ΒΒΔ. 88. | .0111. €.

ΑΟ!). το!. 01. Χ).

σωμα] πτωμα Β0'τ. που.

44. ιθαυμαοιν] -ξιν Β. νιιΙ8. ο.

τιθνηο·εν] ιι τιθνηιιιι Β.

αυτον] οιο. Ι.

ηδη 20 ΒΕ). ναι. ο!(ορ.ΒΙοτι.).Ι.

8)ττ.Ηἱοτ. Μοτττρτι. Ποια. Ατττι. που.

(υἰιΙ.οιιρτο). Ι Στταλαι ;. Α()Ι.Χ υιυἰιἰ.

το!. διπτ.Ροι..διΗοΙ. | (ιπηρ. αυτ. και

“τον α·ιτιθ. ιιστ.).

-- απιθανεν] τεθνηκει Β(τιἱι1. εαυτο). ι

Οοττττο, το!.

4.5. απο] παρα Β. Ι. (τι. Χ). ' 0τα.απο

του κοντ. $)·τ.Ρετ. ] στο. νοτ. η:

-- κιντουριιονοο Β.

-- πτιοιια ΜΜΜ.. .απο ¦ :σωμα 9.

Α0. το!. πιο. ο. Μοτττριτ. "τιι:ΙιΙ. αυτου

Β. 8)·τ.Ροι. | ααα. .Τοοιι ο. Μοαιρτι.

- Ιιοοηο] Μαη Β.

-ιο.τοι Η ΑΜΙ.. το!. ΜοτττρΙτ. σου.

.Βια ' ο δι “οι” Ι). απο. ι:.Ι. @τα

(Ρετ.)8:ΗοΙ. διττ.Πἱοτ. Ατττι.

-- οινδονα] (πιω. και 9. Α0. τοΙ. νιτἰε.

$)·ττ.Βοι.8ιΠοι. Ποιο. Απο. ΣΕΦ. |

στο. ΒΠΙ.. (ο). Μοττη›Ιι.

-- καθιλοιν] λαβιον Β.

46. ονοιλ. τ. αυτό. τι. ιτατιθ. αυτ.] στα. Δ.

(ενιιλυοι 69).

- το οινδονι] ρτιιοτο. ιν Ι. _ῇ'ἱ ' εις την

οινι.)ονα Β.

- ιθηιιιν 140131.. Ι. 88. 69. ' .τιτατιθη

κιν 6°. 0"'Χ. το!. ' καθητιιν Α. Ι κατι

θηιιαν κ.

- αυτον Φ] αυτο ΑΜ. (στο. Ατ·ττι.)

-- ιινημειοι ΑΟΒ. το!. ' μνηματι Β.ΒΙ|η.

Βία. (νἱιΙ.Βοο.ΧΧἰἰἱ.58). μνηματιιρ Β.

Βάι. | ρτο.οττι. τιμ Β.

- εκ πιτρι·ις] τα της πετρα;; Β. 1. | εν

τη πετρα 69.

- προοικλιοεν] προοουλιοας Β. Ι. (να).

Μου.. ταινάι. 00).

- επι] τις Δ.

- τω τὶττ.] Μι!. και αιτηλθιν Β.(οἰο, ατι!

στα. και) Ι. 0. (τα). Μπιτ.)

47. Μαρια Ρ] Μαριαμ Ι. 83.

- η Μαγδ.] οτα. η Β.

- Μαρια η 2" ΑΒΟΔ. Ι". 88. Ο. ¦ 'στο.

ή €. Πι. το!. (τι.Χ. Μαριαμ Ι)νιοι.)

·- Ιιοαητος ΒΒΔ. Ι. (69). |ι. Μοττηττι. |

:Βαση τε. ΟΧ. 38. τοΙ. $νττ.Ροτ.8ιΗοΙ.

(Μια. . Ματια Α. νττΙο. Ε 28ο.. Ι

Ιακοιβου Β. ' Ιαιτιοβου και Ιοιαητος

μητηρ. 69. 8)°τ.Ηἱοτ. ' .ΤοοοΙ›ἱ οι .Ιο

οοριτ. ο. (Απο. |ιοαητος). ¦ οι Ματια

.Πατρὶ οι Νοτια δοτου” η'.

- εθιιορουν] ιθιασαντο Β. ο!. (οι.

Ι.ιιο. οικω. 5.5). ' Οοοιτο. νοΙα.

-- που] τον τοπον οπου Β. 0,27: Ατττι.

(οι. οορ. τινι. οι. | Οοτιττο, νιτΙο. το!.

- τιθιιται ΑΒ(:Β(Β). 83. ο!). νιτΙ;:τ.

ο! ΑΜ. (τι. θυτα στο Δ. Ματ Χ).

τιθηται Ι.. ' Στιθιται α. 1. Β. τοΙ.

Ι. διαγ. τ. ιταββ.....ιιαι Σαλωμη] στο. Β.

- του οαββ.] στο. του Ο'. 88. | Βοτιιτο,

ΑΒ.ι().Ι.Μ. το!.

- "ορια Ρ] ρτο.οατ. η Ι... ' Μαριαμ 88.

(οἱο Με 1).

- ή (μια Μαρια 20) οτα. Ι.. 1. 69. Ε. )

Οοτιιτο, τα (ἄστυ.

·- του] στο. ΩΧ. 1. 6ο. εσται". (τω.

ατο. αν. 40). | Οοττιτο, ΑΜΕΑ. 88. το!.

ι @το Ιο.ιιωβου. .Τοοορττἱ Απο.)

- ηγοραοαν] ρτο.οτττ. ποριυθιιοαι Β. (Α).

8)·τ.Ηιοτ. Απο. (ιιιιοοτιτ ιο. μια .οιο

βατου Μι).

- ιλθουααι] οιο. Β. ο! (Οοττττο, ΥΜΕ.

τοι.)

··-·- αυτον] τον Ιηοουν οτι. ΚΜ. να!.

Οι. (απατα. Δια. τοι.) ' αυτον αυτο

αλιιψ. Β. απ:

2. λιαν] στη. Β. ο. 8)°τ.ΒοΙ. ΑΜΙ. |

(Συρια:Ι το!. νοιε. η'. 5)·τ.Πο!. το!.

Βίαια Δία. (ορ.Βοιιιττ. οι. 225, 227).

Ευ... Β.Ε.498^.

-- μια Β. Ι. | τη μια ΒΑ. 88. Μοττη›ιι.

Ειιο.Β.Β. | μιας Β. ¦ Στης μια; τ.

¦ Λο. το!. Βίου. Δια. (227).

ἱ - των οαββατιον Β.Β. 88. ου. Κ. Ειι.ι.

. ΠΕ. ' .0Πι.των ς. ΑΟ. το!. Βίου.

' .4Ιο.ι·.(227). ¦ σαββατον Ι). ο. (Οοο

! "τι, του. ιν).

Η. ττιιτοτντι Η. 1 μαι". Η.

. 1. Βοιοοιιιο κι”. ι απαιτουν. .ιο-οτα οι.

2Ι2





Χν1. 8. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

γαΙα.[α"ἔε:π·ι 2

Βνττ. Ρ.

κοιταμε.

@πιο Α.ται. ΠΕΠ.

2. Ί -

-8. ι. τ. θύρ.

5. ὶλθοῦοαι

5 α..

καὶ λίαν προιὶ Αμιέν 'τον σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ το

μνημεῖον άνατείλαντοτ τοῦ ηλίου. 8 καὶ ἔλεγον προτ
' | Α ' Α

εαυταο, Τα· αποκυλίσει ημιν τον λίθον 8απο|| τητ θύρατ

.. 4. 2.

του μνημείου; καὶ αναβλέψασαι θεωρουσιν ὅτι
8 ο Ι :ν ε : η· ` Ι Ι 5 `

ανακεκυλιο·ται ο λιθοτ· ην γαρ μενω· σ‹ροδρα. και
Α ' ` στα

εἱο·ελθουσαι ειτ το μνημειον εἶδον νεανίο·κον καθή··

μενον έν τοκ· δεξιών, περιβεβλημε,νον στολην λευκην·

, Α

καὶ ἐξεθαμβηθησαν. 6 ὁ δὲ λέγει αυτων, Μη έκθαμ
Α , επ να

βειο·θε. Ιηο·ουν ζητειτε τον Ναζαρηνον τον εο·ταυ

| ' , Φ Κ

ρωμενον· ηγερθη, ουκ ἔστιν ουδε· ἴδε ο τύπω οπου
ιν 8 Ι 7* ο ΙΙ κ κ ,τ να .

εθηκαν αυτον. αλλα υπαγετε, ειστατε τοκ μαθηταιτ
ε .- ` Α Π τ ο! ν κ Α ' 9 `

αυτου και ?'92 €ΤρΕΡ, (ΤΠ προαγει υματ “9 την Γα

8

:παπα απο. ιοΒοοιοτιιιπ νοπἱιιπι

Μι πιοιιιιπιοιιιοπι. οπο ιιιπι απο,

' οι οιοοοιππι απ ιπνιοεπι. (απο

τονώνει ποοιε Ιιι.ριοοιπ πο οπιιο

πιοπιιιιιοπιἱ? ι Ει τεεριοἰοπιοιι

νιιιοπι τονοΙιιιιιπι Ιοριαοαι: οτι"

οιιιρρο ιπαιςπιιε νοΙοο. Α' Ετ.

ιπι.ι·οοιιπιοε ὶιι ιποπιιπιοπιο νι

ιιοτοπι. ιιινοποπι εο‹ιοπιεπι ιιι

απο. οοοιιοτι.ιιιπ ποια οπο

ι1Μιι. οι. οοει.ιιριιοτιιπε. ° (Μι

'~) @οι ακα Μια. ΝοΙἱιο ακρο

νοεοετο: Ιοειιιπ αιιιιοτἱιἰε Νο

ιιιτοπιιπι οι·ιιοιιικιιτπ: ειιττωειι.

ποπ 08'. Με:: απο “κι” ιιιιι

ροοιιοτιιπι οιιπι. '' Μι "ο ‹Ιἱοιιο

απορια” οιιιε οι. Γατα αιιιιι

ρτοεοοοιι νοιι ιπ Οιι!Ποοιιιπ: “ή

οιιιπ πωπω. εισαι Μπιτ νοΜε.

. 01%” Λι. απο οιιοιιπτοε Πι

Βοτιιπι οι: πιοπιιπιοπι.ο: ιανο

...γγ-.ανιαΜΗΜΜ

"λ" λιλαἰαν· ἐκεῖ αυτον ὅψεσθε, καθιὶκ εἶπεν ὑμῖν. καὶ

ἐξελθοῦο·αιΟ ἔΦυγον απο τοῦ μνημείου· εἶχεν 8γαρ||

αὐτιὶιτ τρόμοι· καὶ ἔκιτταο·ιε· καὶ οι)δενὶ οὐδὲν εἶττον·

ἐΦοβοῦντο γαρ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

ειναι. οπιιτι οπο "σποτ οι πανω.

οι ιιοεπιπι αιιἰοιιιιιιιπ οικοτιιπι.:

ιἱπιοοοπι οιιιιπ.

 

2. ερχονται] απτο πρωι Π (ο). ' (.ῖοιιιτα.

το!. πιο. ο'. Βιοα..4!ε.τ. (227). Βια.

ΠΕ.

- μνημειον] μνημα Ο.(οοττ..). . σοπ

απ. Πἰοπ.ΑΙε.τ. .Βιι.ε.1).Β. μια. ιτι

Ι. Κ. Εν.ε.1).Β. ' Οοπιτιι. το!. Παω.

ΑΙ". (227). .Μ κ..!

·- ανατειλαντος] ανατελλοντος Ι). ο.ιι'

Οοπιτο. το!. Μια. η'. !)ἰοιι. ΑΙο.ε.(225.

227,228). Ειι.ε.1).Ε. οι. οι! Ματ. ιν. 266.

8. εαυτος] ἱαυτους 1). ' σπιτια. το!.

Ειι.τ.Π.Ε.498-. (αυτοι: Ια.).

- αποκι.ιλεσεε] αποκαλυψει 1).. (σοπ

ιτα, το!. Εαο.1)..Β.) ¦ για" ημιν απ

Μπι Π. ι:$ Ι Οοπιτιι. να; το. Εν..

- απο Οι). 69. νιιι8. απ!. Ειεε.1).Β.

(για. Πιο. ιεκἱν.2). ¦ :εκ ς. ΑΒΑΞ. το!.

(νἰι!. οι Μια. πιανω. 2. οι Μια. Με”. 7. (Ο0ΜΗΜ

οι.

4. λιθος] πιω. ο τποποπιοπιο Ατιπ.

5. εισελθουααι ΑΟ!). το!. (οι. μια κιαν.

ο). ¦ ελθουσαι Β.

- νεανιακον] ποιο ειιῖον 1). ¦ (τοπον,

το!.

- εν τ. διΕ.] οια. 5ι·ι·.Πἱοτ.

- εξεθαμβηθηοαν] εθανβησαν 1).

ο. ο οι] και 1). ο! (“απἰ" Ύπατο'

Οοιιιτιι., το!. ·

- ουτως] αυτοις; Ο. 'ΗΜ. ο αγγελος Λο. το!. ε_ντ.Πι:|. θα”. Οι. Χ).

Π. η: (για. Μπιτ.. :ειενἱἰἱ. ο). - τρομος] φοβο; 1). (ΜΙ. ΜΜΕ.. πιενἰἱἱ.

- εκθαμβειοθε] φοβειοθαι (·θε) Η. Εντ. 8).

τα! Ματ. ἰ.255. (για. Μινι..) | Οοπιτιι. - ιιπον] ειπαν Ι)

τοι. δια. οι! Ματ. ιν. 266. Ρο" και). οιιΙαοι·ιιιιιο ΚΑΤΑ ΜΑΡ

- Ιτμτουν] ιιι·ιιοπι. τον 1). ' (κοιτα. το!. ΚΟΝ ια εοοιιιιο£ι ι:οιιιπιιιιι 'πωπω Ιο

ειπεν] ιιρηκα 1). α...)].

νιιια. ο). | ειρηκεν Δ.

8. ..ο ιιιιι. Η: οποια αιωνια" 87ττ.Ρει.

8ιΠοΙ.πη;. Απο.

- εξελθονοαι] των ταχυ €. Ε. |οιιι.ΛΒ

ΟΙ)Ι.Χ(ιιι. να!. ο οιιιιι..)Δ. Ι. 88. σει. Γ

ινω.0κΜ8υντ. ναι". α".ο.2|. δν".

Γιιι.οιΠοΙ. $ντ.Πιοι·. Μοαιριι. Οια".

Απο. ΣΕΦ.

·- γαρ οσοι ειχεν Β!). ναι”. α".οιρΆ.!.

8)·ι·.Ριιι. Μοιιηιιι. Απο. Δια. ' Με 9.

 

  

  

ανα-ων...ν.π

""";"Ινδα-ταιμα”"τζιπ"....2)·,”~_~. ·

(νἱιἱ. .Ιοιι. ΧΧ. Ι).

Ο. δικ: ιιι 1). ην γαρ μεγα;; οφοδρα· και

ερχονται και ευριακουοιν αποκεευλιο

μενον τον λιθον ι:# εντ.Ηιοτ. εἱο

οιιιιπι θα! αυτον αποκεκαλιομενον)

Σια. Ι).Β. θα!. οι Πιο. σεων. 2). ι οοιι

ιτε. το!. τα. τν. ¦ .. :Μαιο οιιιοιπ οι!

ιιοτιιπι ιοτιιιιιπ ιοποιιτιιο ίαοιοο ειιπι Ρετ

ι.οιπιπ οτ!ιοιπ ιοττιι.ο. οι. ιΙοεοεπιιοτιιπι ιΙο

ΜΙΒ αιιιτοΙι, οι. "πικαπ πι οΙοι·ιιιιιο

νἰνἱ .ια οἱιπιιΙ ιικοιιιιοτιιπι απο οοι οι

οοπιἱπιιο Ια:: Μπα οει. 'Γιαπ “πιο αο

οοοιιοτιιπι πει ιποιιἱιποιιιιιιπ οι. νιιΙοπι

τονοΙιιιιιπι πωπω; απ οπιπι" πιο. κ.

Ενα. Με.

- τον Ναζαρηνον ΔΙΚΟ. το!. Ενα. οι!

Ματ. ι. ιν. τον Ναροιραιον ΕΔ. ι

τον Ναξαιρηνον «κι. | 0111. 1). (νία.

Μπα.)

- ιδε ο τοπος] ειδε" εκει (πιω. τον?)

τοπον αυτου 1). ο!. (και. οι. Μπα.

Μπα. 6). ¦ Οοιιιι·ο. το!.

7. αλλα κοινο. οι. οκ. ι των ο.

ΜΧ. το!.

- ειπατε] ρι·οοιπ.και (ΐ.(αευα!.)Π. 38.

σαι.. ' βουητο.. ΑΒ.ιβ='(¦ι. Χ). το!. νι·.

- οτι] πιω. ηγερθη απο των νεκρων.

και ιδιου Ι. (ναι. Μπιτ. Μαιο. 7).

- ανακεκνλιαται ΒΙΑ. (τονο¦ιιιι.ιιπ πιο. , -- προαγει] υπαγει ο ' “του προαγω Η.

ο!). | Σαποκικυλισται 9. Α0. Η”. -- αυτον] με Η.

!
φωτ ιπ ΟοιΙ. Β (οοιιιιιιιια Μια ι·ιιοιιιι

ΝΗΜΑ). οι ια τιιιι;ιπιι εοοιιοιιιο παρα

Εναιιαο!ιππι @απο Ιιι οοιΙἰοἰΙ›ιιε απα

"οι νοι·ειοπιιι Λι·πιοιιιιο ειιιικτιριἱοιιοιιι

ευαγγελιον κατα Ναρκον Μο Ιοι;ιι.ιιτ:

οι ι.ιιπο εινα οιιιιιιιιι·ιε μιιι·ιοιπ ιιιι)ιιιι

ονο.ιιι.το!ἰἰ τοΙἰοιιιιιπ, ειναι οιιιπ πονο

ιιιιιιο ευαγγ. κ. Μαρκ. Ιιιι!.ιοιιι ποι.οιιιιπ.

Μιιτοιιπι ἰραιιιπ Με: πποιπ ιιπροοιιιεεο

ΕνιιπποΙιο ειιο ιοειιιπιιιτ ο “πρωτοι”

ιιτιειαιιιε ιιοιιιιιι|Π. Ενεε!ιιακ Μπα: ιιο

οιιι.. κατά τον Μάρκον μετά τήν ανα

σταοιν οὐ λέγεται οιιρθαι τοῖς μαθηταῖς'

___________

4. “αυτοι”. ιι. | .3. ιιιοιιι.ιιιιοιιι.ιιιιι ιι.
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧνΙ. 9.

Λου 9 '1 _Αναο·ται· δε πρωῖ πρώτη σαββάῖ"ου Μάι", πρῶ°
° Βιιι·ιεειιο αιιιοιιι ιιιιιιιο ρι·ἰιιια

ι.κα. . ~ . _
ο , .. .. ο υ φ η ο ι αιωνια ιιρριιιιιιι. ριιιιιο Μαιο"

Μαιο. Γ τον` Μαρια τη Μαγδαληνη, °παρ ηι· εκβεβληκει Μιιααιιιοιιο, οι ι;ιιιἱιΠοιοοει·ιιι

ΜΕΝΕΙ' ο ο τ τ # Ι ^ οι 7 . ° '

:ι ΒΙρἑοἱ:9.οιο. επτα δααμονια. εκεινη πορευθειο·α απηγγειλεν πιο ::::ή:ή:20% °ω“ἔ:32:

= .Η Η ` , α ε

9. “ής μετ αυτου γενομενοιο, πενθουσιν και κλαιουσιν. ϋπι-_|ιιιιιιινωι οι Φοροι”.

Η , __ , γ Η. .. ` , , . , , .. Κι ιΠι ιιιιιιιοιιι.οε :μια "νεται

ΜΝΗΜΗ” ακουσαντεο (ΤΠ και εθεαθη υπ αυτηο οι "οι" οεαοι πο οιι, ιιοιι οιιι.

ο ι ι1ιι1οιιιιιι.

ηπιστησαν.

' τοι-ανανεω- 12 2'μετα δε ταῦτα π δυο·ι.ν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦο·ιν "13088 “Με Μπι ΜΟΒ".

Ί ικα. › ι ο ο ι .- ι . ο ι οκ σ.ιιο ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιε οιιιοιιιιιε

ξέρανερωθη εν ετερα |.ιορΦη, πορευομενοιο ει; αγρον. οεξιιιι ι:ζιιιιιιιιινιιι

το ο › τ οι τι , ` Ή ΕΠΑ. | ιοιιιι (Η "ΠΠ" ·

, κακεινοι απελθοντεο απηγγειλαν τοιο λοιποιο· ουδε "Η... Μ"... 1.... Η”. Με)

εκεινοιο επιστευσαν. 'Ιω-'ων

Η. [οι] “ ὅσ·η·ερομ . || άμακειμέυοι9 αὐΤΟϊ9 ΤΟϊ$' ἔνδεκα " Νονἰιιεἰιιιο ιοοιιιιιοοιιι.ιιιιιο

ΠΙΝ ιιιιιιοοιιιι ορριιι·ιιιι. οι οιι

ιἔΦανερώθη, και ώνείδιο·εν την απατών αὐτῶν και ΙποΕπαγπ ι..".2.ι..ιιωιω ιιι.).

 

@πιο ε:ιιοιιανἱι εκ Βιιεειιἱο νιω- ιιι

Οοιιιιιιοιιιιιιιο ιιι Μαι·οιιιιι. οσοι. Η. ρ.

208. οὐ. Μιιιιιιιιει. Μοεαιιιιιο, 1775. οι.

οι Νον. Το". Μιιι.ι.ιιιιει. ιι 2259); ότι οιιι

ιιιιιι “πιο (ικα θιἱοοιιαοιιἰιιε, “ ιιιιοιι

οοιιιιιοιο ιιοιι ροιιιιεοοι εἰ ροιιοοριι.ιιι

ιιιιιιιιιιιι ιιαιιονιοεοι" (Οοιιιιιι. οιιι.. Η.

200).

Βιιοοιιἱιιο ιο οιιαοοιιοτιἰόιιο αδ Ματι

ειναι. μια ιο ιιιιιιιιιιιι νοοιιι.ιιι· πως παρα

μεν τῷ Πατθαἱιρ Μια οαββάτων" φαι:

νεται ἔγηγερμένος ό ιτωτἡρ, παρὰ δε τῷ

Μάρκω 6'πρωι τη μια' των οαββάτων."

ααα: Μάι, τούτου διτττ) αν εἴη ἡ λό

οις· ό μὲν γὰρ το κεφάλια” αὐτό την

τοῦτο οι.ιοκουααν περικοπι)ν αθετιῖιν.

εἴποι αν ,ιη εν ιΈπαοιν αὐτήν φέρεοθαι

τοῖς αντιγράφω;; τοῦ κατά Μάρκον ευ

αγγελίου. τα γοῦν ακριβή των αντι

γράφων το τελος περιγράφει τῆς κατά

τον Πόρων ιστορίας ἐν τοῖς λόγοις τοῦ

όρθἰντος νιανιιικου ταῖς γυναιξί, και

ειρηκότος αόταῖς. “ μη φοβεῖοθε. Ίηοοἰιν

ζητιῖτε τόν Ναξαρηνόν°'9 ...ο τοῖς ἴξης.

οις όπιλέγει. “και ακουααοαι εφυγον.

και οι)δενἱ οὐδὲν εῖπον. ιἔιροβοῦντο γάρ."

εν τούτῳ γαρ σχεδον εν ἄπαιιι τοῖς

αντιγράφοις τοῦ κατά Μάρκον εἰιαγγε

Μου πιριγεγραπται το τέλος· τα δε εξης

σπανίως ἔν τιοιν .να οι): εν πᾶσι ρε

ρόμινα περιττά αν εἴη. καὶ μάλιστα εἰ

περ ίχοιεν αντιλογίαν τη τῶν των λοι

πᾶν ιόαγγελιστων μαρτυρία' ταῦτα

γιεν οι” εἱποι ιἱν τις παραιτούμενος και

πάντη αναιρων πιριττόν ερώτημα. πρ.

Μαι. Βἱωἱοιιι. Νονιι Ραπ. Η. 255.

Ρο" νει. 8. Ειιοοιιιιιιιι βοιωτια' ειιοε
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ιιοιι αρροοιιἱειο οοιιιιιιιε ιιιιι οιιιιιι ἰιι

οοιιιοιοιιο ιιοιιιιιιΠἱε ο.ιωιιιιιιιι οριιτιι

ειιιιιι ιιιιΙο Μειω- Αιιιιιιοιιιιιιιι πιο.

ιιιιοο νοιειιε ιιοιι ιιΒιιονἱειιο.

Οιοεοι·ιιιο Νγοοειιιιο (ιοο ΐοιιιιοοο

Ηοογοιιιιιιι ΠἱοιοεοΙ]ιιιιιιοιιιιε) .και " εν

τοῖς ακριβεοτεροις αντιγράφω;; το κατά

Μάρκον ειδαγγελιον μέχρι τοῦ "δρο

βοῦντο γαρ.” εχει το τελος. (Η0ι11. ιι. οι

Βοοιιιιοοιι0ιιο).

νἱοιοι Αιιιιοοιιοιιιιε ιΙἱι:ἱι. ότι νινό

θευται το παρα Μάριο» τελευταῖον εν

"οι αεροιιενον.. .. παρα. πλεἰιττοις αντι

γράφω;; ουκ ήν δε ταυτα τα ἐπιοιρό

μενα ἐν τῷ κατά Μάρκον ευαγγιλίιρ·

ως νόθα γαρ όνόμιοαν αὐτά τινες ειναι.

οι..ροειοα .και ιιο μειιοομιιιιι ιιιιιιιιιιιιι

ιιωιιΙιεεο οκ ιιιιοιοιιιοι.ο οιιοιιιιιιιιιιιι

Γιι1οιιιιιιι. (Μ. Ν. ΤΩΝ.. Οι. Μ.ιιιιιιιιοι.

Η. 269 ).

δανεια. Αιιιιοοιιοιιιιο Γιατι οιιι1οιιι Πιο

ι›οι. ηιιιιο (Νεα. Ηχοι.

Ηιοι·οιιγιιιιιε ιοει.ιιιι.ιι-“ Μιιτοι και·

ιιιοιιιιιιιι, αιιοιι ιιι "πιο ι”οιι.ιιι Ενιιιιμο·

Με, οιιιιιιιιιιε Πιιιοι:ιιιο ποιο μιιοιιο |ιοο

ι:ιιριιιιιιιιιι Μο ιιοιι ιιιιοοιιιιι.ιιιο" Λο

ΠοιιιΜιιιιι. Ωιιιιοι. Η. οιΙ. νιιΠιιιιιι, ι.

Μ!). (ιοο νιιΙ. οιἰιιιιι οι!. νοι. Η).

για 51-20 τιοιι |ιιιόι.·ιιι Β. «οι. ιιι

Για). Αι·ιιι.Μ$8. και.. Ατομα (ιιι οι»

Ποιιι.νιιι. Νο.18). ' οι: 1.. 1. οι. Μια

] ιοΒιιιιιιιι ιιι "Λαμια Α(.Π)ΧΔ. 33. σο.

ι-:Ενιαι.οιικΜουνι. τοι. ιι"'.ι.'.

πρωι!. 8)·τι.Οιι.Ι'ει..&Ποι. (ναι. Μάιο).

8]·ι.Ηἰοι. Μοιιιιιιι. Οοιιι. Απο. (ιιι ι

οοιΠοΗιιιι ιοι:οιιι.ἱοιΠιιιι) λαο. (ιιιΙ.ἰιι- ι

Για). Ικα. 188. ((ἰτοι·ε·ε οχι. Οι·ιιιιιοι. ἱ

οιιι. ιιι πινακιδα). [πριν Πο (διαιτα.

(ο. 245. οι αρ. Οοιοιοιιιιιιι. ι. 891). ΙιιιΙο

οοιιιοι·οιι Με" ειιιιιιιο Μαιο ιιοι·ιοοριιιιι

]ιιιιι ιιι οοοιιιιιιο ι-οοιιιο Ιοοιιιιιι Πανω

ιιιιιιιιιιιιιι ιιιι]ιιο ον.ιιιαι:Πι 'καποιοι οι.ει

ιο ιιιιιιιιε οκοιιιμΙιιιΠιιιο ιΙοΓιιοι·ιι. ιιοο ο

Μιι.ι·οο ιιιιιο οοιιιοιι).ιιιιιι Μαιο μιτο

ι·οι.ιιι.

Ραπ νει. 8 ῆιιοιιι ιι: οι. ιιιηιοιιιι.ιιι

ΕνιιιιααΙιο ιιι Ι.. οι. ιιιτιο ιιιΙιΙἰιιιι φερετε

(Και. -ται) που και ταυτα · · · · · ιν'

Παντα δε τα παρηγγελμινιι τοις πιρι τον

Πετρον αυντομως εξηγγιλαν. μετα δε

ταυτα και αυτος ό |ηοους απο ανατο

λης και αχρι ι3ιιαεως εξαπευτιλιν δι. αν·

των το ιιρον και αφθαρτον κηριιγμα της

αιωνιου ιιωτηριας :ιο/οτε |ι.(νιι!. Μαιο).

8].·ι·.Ηι:Ι. (ααα. Λιιιοιι.). 1ιι ιι. οι: “οιιι

ιιιιι ιιιιιοιιι οιι.ιοοιιιιιοιιο ριιιοοομιιι οιιιιιι

οι ιιιιι οιιιιι ριιοτο Η. ι:ιιιιι Μαιο] ι:ιιιιιι

Ιιι·οι·ιιοι οκροοιιοιιιιιι. Ι.'οιιι.ιιιιοο οι. φαι:

.Πιοειιιι ιιιιιιαι·ιιιι. οι. ιιιι οιιοιιιιιιιι ιιιιιιιιο.

ιιιιιιιο ιιι οι·ιοιιιοιιι. ιιιἱεἱι. μοι· Νοε ιιιιιιο

ιιιιιι οι. ιιιοοιιιηιιιιιιι μια. ριοοι1ιοιιιιο

πια", “οιιι.” ειιιιιιιο ιιοιοιιιιιο. Αιιιοιι.”

(.¦οιιι|. Δια.. τιι.α. Ιιαικιιιι.. “Κι οιιιιι ροτ

ιοοιεοοιιι διαιτα οιιιιιιιι ιιιιιιο ριιιοοοριι

.Μαιο οι. ειιια, οι ροειιιιιιιιιι ιηηιιιιιιια.ιοι

οι ιΙοιιιιιιιιο .καιω Μι οι·ιιι ειπα ιιιιιιιιο

οι! οοι:ιιοιιιιι. ι.Πιιιιειι. ι:ιι5 οι ρι·ιιοιιιοιιιοιιι

ΕνιιιιΒιιιιιιιιι ειιιιοιιιιιι ιιιιοι.Ι ιιοιι αοι

ι·ιιιιηιιιιιι, ιιι ειιιιιι.οιιι ιιι:ιι:ι°ιιιιιιι.”

Ροειοα |ιαΙ›οι. Ι.. εστην 0.0. -τιν) δε

και ταυτα ιρεροιιινα ιιιτα το " Ηροβονν·

 

Ι2. οι: να ιι. ι Η. οοτιιιιι Η.





ΧΚΠ. Η). ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

  

ων.

ιι . τα . - ι .. ~ .
"':_ι_158Π.°ι 9 σκληροκαρδέαν, ὅτι τοις θεασαμένοικ αὐτον ἐ·νηγερ- ΒαιιςΣξ 2:ιακα::

ν 319111911- μενον ουκ επιστευσαν. και” που ετοι:11ι1εταιιι.

(Βοι1ι.)Ατιιι.Στ.1ι. 15 Η ( .ι , .. Π θ. . κ ι Η _ _ ~ .

επ και ειπεν αυτοιτ, ορευ εντετ ειτ τον κοσμου Βι Φωτ Με. Ματια να

14.1" . [έκ νι· τι ι ι › ι α ι ο ι πιιιιιι1ιιαι ιιιιιι·ετοιιιιι ρτακι1ιιιιιιο

- Με απαντα κηρυξατε το ευαγγελιον σταση τη κτισει. .”Με..ι...ω .Μπα ω·ωωτ.μα_

~8. ιο· ι ι ι ι _ · `"Σ.οιΓι1·ιι1ιι.ι
ἔ Βια: 9 κι , ο πιστευω” και | βαπτισθιζιο σωαησεται -ο δε @Β :ψ:1:1ήξ' :&"::

"ποπ α·ιτιστησαι· κατακριθησεται. 1 σημεια δε 9 τοις ·ιτι- "0" 9919199 0099092919”
1" διετα ιιιιιιιαι σου ιιιιι ι:ι·οι11

αυτα" 1ιιιοι: ιιιαιιοτιιιιτ. 1ιι τισ

τιιιιιιι πιω ιιιιιιιιιοτιιιι οἱοἰιιιιι,

Ιιτιςιιιο 1οιιιιοιιιιιι· ιιοτιο. 1. εετ

ριιιιιια ιο11ιιιιι.. οι 81 ιιιοτιιι'ιιι·ιιαι

στεύσασιν ξαἱκολουθήσιει ταῦτα||· ἐν τῷ ονόματί μου

"::%',°~ ΕΜ" δαιμόνια έκβαλοῦσιν, γλώσσαιτ λοιλήσουσιν 1, Η ' καὶ

18. [καὶ ο· του: έν ταιἶι· χερσὶν|| (κρακ οΕρουσιν, καν θανάσιμόν τι

·ττι.και'αντιο-την··ι

 

.ιζ

 

“Με τιι1ιτἰ8. ἔν τιιτι μεν τῶν αντιγρα

φαν. ἔως ιἴιιἶι πληροῦται ι) ιι)αγγιλιατης·

ἴιιις ου καὶ Ει)αἱβιος ι) Πιιμφιλου ικα

νόνιαιν° έν πολλοῖς ει καὶ ταῦτα φέρε

του οι ιιιιιι: εοιιιιιιιιι· Μου ροι·ιι:οιιιι ιι

το1ἰαιιο ι:τιιιιαι:1ἱο ιιο]ιιιιι:ι.ιι.

9. αναιττας οι] 1ιι 1ἰιιιι·ιι Ο". (ο. τιοτι 11

ιιιιιιι.) | οπι. δε 69. "ιιι1ι1. ὁ 1ησους 69.

1:'",ι.π.Μιιια. Το!. ι:.!)'α'·1· Απο. ι Οοο·

ικα, νιι1α. α...

1 1. ιθιαθη] μια υπ' αυτης Δ.

- ηιτιο·τηιιαν] και ουκ ι·ιι·ιοτιυοαν αυτη

(αυτιμ') 1).

12. μετα] Ιιτιιοτιι. και 1)..

- πιριπατουοιν] οπι. 1.

18. ικιινοις] -νοι Ι.. .#1 Αττιι.Ζο1ι.(Οοιι

ιτ:ι. 5188.)

14. ι'·οτιρον οι Α1). 1. ι·.α1. 5γττ.1?ει..8ι

11ι:1.· Μοαιρ1ι. (Βάι.) ' .οιιι.ιδι 9.

(Η... τιι1. να”. Απο.

· ιιιιιι1 1ιἱ1ιοτἰιιι ιιοτι οοο ιιοοιι1›ἱι.χφω] ·ιτίωσιν, ου μη αυτοιὶο 2βλιιιψη#· ἐστὶ άρρώστους χειρας να” αυτον)! των. Μουν"

- Σα. α.ι:6ο. , | ` _ ,ν 1 οι. Μαι: 1ιιι1ιο1›ιιιιι.

Δ Δια. ι: α εττιθησουσιν, και καλωτ ε ουσιν.

ΕΣ· 19. `ν [ουν] 19 Β το ι τς ι ο 'Ι .- ιι ι ` Η '9 Βι ι1οτιιιιιιιο ιιιιιι1οιιι μια·

ν -- Ίηιτους] μεν ουν κυρα” Μπα' , μετα 7.0 λαλησαι αιιιιπι1οοιιιιιε εει. οιο.ιιι1οιιιιιι.ιιο

Εξι

το γαρ."Ν----"Ν Αναιττας δι κτλ. Ρει..8ιΠο1. Ποια. ΑΜ. απο. 1 εκεινοι 18. βαπτιιιθιις] ρι·ιιοαι.ὁ ΒΔ.

κι! απ. ονιιιιαο1ἰἰ. δι (.ῖ"1)τ'ιιιυἱιἰ. Μιιαιρ1ι. 1 ικιινοι 1.1.1. 17. ακολουθησει ταυτα (3.1... ¦ παρακο

1ιι σαι. 1. αι! οιιιιιιιιιιιτι τιιιιτἰιιιιιιι Ιἱι.- ι τι: 1111 Μ: λουθηιτιι ταυτα ΑΟ'. 89. | :ταυτα πα

ρακολ. 9. σ[1)]. το1. νιι18. ο. 8)·ττ.

Ρ51..διΠι:1. (Μι:ττιτι1ι.) Πἰρρ. ι1ιι Ο1ιιι.τ.

(245). Ειναι. ΖΕι1ι.]

- ιν τιμ ον.] ιπι τιμ ον. Ι.. ((1οιιιτα.

ΙΙἰρμ.)

- εκβαλλουιτιν οι λαληιτιιισιν- λαληο·ουιτιν] 1191019. καιναις 9. Λο'

[1)]Κ. ι·ι:1. να. ο. 8τττ.οτι.Βιι.δι

11ι:1. (Μάι.) 1 οπι. Ο.1.ΔΟτ. Μαιου”.

Δια. 1 ιιιιιιι λαλ. Ηἰρρ.

- πρωτη] τη μια Εν... ΜΙ Μιι.τ.1.255.

256. οι.. 2.57. 8ι.ιρρ1. ιιι.1 Ματ. 801.

- σαββατον] ·των 1. Κ. Μιιιιιρ1ι.Μ88.

Βιι.ι.ιιι.1 Ματ. 1. 255. διαιτα. 801. 1 Οστι

ιτιι, Βια. ιιι1 Ματ. 1. 256. Με. 257.

- :φωνη πρωτον ΔΟΕ. το!. ¦ :Φανερω

ιτιν πριυτοις 1) οτ. Η πρωτου] οπι.

ΑΜ. Ειι.τ.257. (μπι Μαρια Ειιιτ.901).

- Μαρια] Μαριαμ Ο. | 00111191, Α1). "31.

- αυτοις] στα. Ια.

- ιγηγερμινον] οπι. Χ. "ιιι1ι1. εκ νεκριυν

ΔΟ.ΧΔ. 1. 88. 69. 8)ιτ.Πι:1. Λι·ιιι. 1

στο. (3501.. ι·ιι1. νι.ι18. ο! 5_γτ.Ρει.

Μοαιρ1ι. ΖΕι1ι.

- κι! 11ιι.] ιιι1ι1. "Ετ ΠΠ οιιιιιι'αοιο1ιιιιιι

ι1ἰοιιτιιο.ιι. Βιιιιι:ιι1ιιιιι ιειιιι1 ιιιιιιιιιιιιιιε

ειι1ιετιιιιιιιι (“ειι1ι ειιιιιιιιι" ἱιι απο σου.)

οιι. ιιιιιι.ο ιιοτι ιιιιιιι μια· ιιιιιιιιιιιι1οε ερἱτἰ

18. και εν ταις χιριτιν ΟΙ.ΧΔ Οι'. 1. 89.

312. εγττ.Οτι.8ιΠο1.. Μιιιιιρ1ι. Απο. 1

.οπι. 9. Δ[1)]. το!. νιι1α. ο. 8)·τ.Γοι.

Βια. Ηἰρρ. ι1ιι Ο1ιιιτ. (245).

- ποιιυιτιν [1)..]

-- ου μη] ουιῖιν Ο'(οοι·ι·.5). 1 Οοιιιι·ιι. ι·ι:1.

Ηἰρρ.

- αυτους] αυτοις Δ. 1 οοιιιτιι. Ιἴἰρρ.

- βλαψη Λ(.ῖ[1)]ΒΧΔ. 1. 98. 59. κι·

."...]:ι.1:ιξ-ωα..ι9]Β)'-

Βιι.ι·.1ιιιι. ια: ιιοτιιιτι 1)ιιἱ ιηηιτιι1ιοτιι1ἰ νιτιιιιιιαι: Β'αι.0ΠΚΜ8ΠνΓ. | $βλαψιι 9.

- τη Μαγι1.] στα. τη 1). | Οοιιιτιι, τι:1. ιι1οιτι:ο_ιαπι "απο τονιι1ιι]ιιειιιιιιαι ιιιιι.αι." Ηιρρ.

Ευα. Με. Εισαι. οσοι.. Ρώπα. ιι. 15 (οι1.νιι11ιιτεἱ. 19. ουν ΑΘΗ-ΠΧ. το!. ε_ττ.Πι:1. Ικα.

- παρ' ης 0.191* (18. ¦ Σαβ ής 9. Δ

ΟΚ. ι·ι:1. Ειι...1ι1ει. (νιι1.Ι.ιιι:.ιιιιι.2).

ι1ι: ααα νιι1α. ο.

10. ικιινη] ιιι1ι1. οι Ο.(αι ι·ιι1.) ο! Ατιιι.

1 στο. 2101). το1. νιι1ι;. αι ἱ11ιι.

ιι. 744, 5); ι.11ι:ἱι, "1ιι ιιιιι1ιιιειιιιτιι σκοπι

ρ1ιιτι1ιιιο. οκ ιιιιιιιιιιιο 1ιι θτιιοοἱε ι:οι1ἱι:ἰ

Με @και Μιιτι:ιιαι 1ιι απο ο)ιιιι οιιιιιιαι:1ϋ

ει:ι·11ιιιιιι· " (ιιιτιο ι::ιιιιιιιι να. 14, οι μοι

ιιιιι απο ταυτα.) 8ιιι1 ιι111ιἱ ιιο τιιιιιαιιιιιι

οτ. (αρ. Οτιιιιιιιτ. ο ι:οι1. Πιιτ1. 5647).

" αιιιι.1ι:ιι:ι" νιι1α. οΜα'. 8)τττ.οτι.&Ρ".

ΖΕι1ι. Ιται. 188. 1 οπι. 0.1.. Δι·ιιι.

- κυριος] οπι. Η.

- 1ηοους 0.1.Δ. 1. 95. ΠΚ. νιι18.0Ι.

του».ναυτια

  

 

ξ - ·ιτοριυθιιιτα] απιλθουιτα Κ. αιιιι1ι:αι τα”. ιιι1ι11ιιιαιιιιιιι ιιιτιοιιιιιιτ. Μι: 8)·ττ.Οτι.Ρει.8ιΠο1. Μιιαιρ1ι. Ατιιι.

Ξ' - τοις] Νασαι. αυτοις 1). 15. αυτοις] προς αυτους 1). - ν1·ζι1ι. [καμπ. 188. ¦ .οπι. 9. ΔΟ.

α· - γενομινοις] γινομ. 99. - απαντα] οπι. Π στ. Μι:ιιιρ1ι. . [1)]Χ. τα Δημ 91. [του. Οτ.(ιιιι.οτιι

- μιτ' αυτου γενομινιιις ·ιτινθουοιν και - κηρυξατε] 'παπι. και 1). ο. @τι-.ΙΒΝ πιοι·.)

: κλαιουοιν] 11118 ιιιιι 1ιιςο1›ιιιιι οιί1ο1›ιιιιι (Μοιιιρ1ι.) 21Σι.1ι. 1 Οιιιιιτα. ΔΟΕ. το!.

απο ιιικιι. 8]ιτ.11ἱοτ. (Απο.) . νιι1α. Λται. [$ι·τ.Ρει.] Η. @Η "8 Οι ' Φω°ΜΜ (Η. ' Η. Μ

01ο οι. 1 Ματσε ιι. 1 19. ιιιιιι.1ιιιιι.1οοιιο ιι.
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11. κακιινοι ΔΟ.1).Χ.. το!. να. 5)·τι·. 10. ὁ ·ιτιιττ.] ιιτιιιιιιι. ότι [19].
 

ΨΒΜηκιμν:α:αυτή-τ





ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΜΗ. :20.

Δ Ο Η...

15 Κ Δ.

1. 33. 80.

Βθω8Π'ΥΓ.

ΥΜΕ. ο". ο.

8,". Ο. Ρ. Ε·

Πουη›Ιιω.ΞΜι.

δεξιῶυ τοῦ θεου
.Η 20

. το · | ο ` , ` ` , Ι Ώ

αυτοι; ανελημΦθη εκ του ουρανου και εκαθισευ εκ
ο Α ` , Ι 8 |

εκεινοι δε εξελθουτετ εκηρυξαν

πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦυτοο, και του λόγου

βεβαιοῦυτοτ δια τῶν έ·πακολουθούυτωυ σημείων.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

εε: Μ ωεΙιιπι οι πιω ο :ΜΜΜ

ἀεὶ. Η ΠΠ “απο ρτοΐοοιἱ Ἐπικ

ι.ΠωτοτιιΜ ιιοἱφιε. ‹1οπιἰπο εο

ορετοτπο οι εοπποποπι οοΜὶτπι

@Με οοαυοιπἰουο οἰΕπἱο. Λακκι.

τ

 

19. τον ουρανον] τους ουρανους 69.

(Φωτο. Ποπ. θα)

- τα δεξι-ιν ΑΕΧ. τοι. [του. Οι·.(ορ.

Ματ.) | εν ιδέα.: ΟΛ. [ εν δεξιων

- θεου] "προς 1.. Μοιορ!ι. ¦ Οσοι".

το!. Ιτειι. οτ. (υπο. Στο.)

20. δια] υπ!. 1).

-- ω Βιμ] ΜΑΜ. αμην δι. (="[1)]Ι.ΧΔ.

69. το!. Δια. Παρ. ο. Μοοη›Ιι. απο.

Ι στο. Σα. Α0'. 1. 88. νιιΙΕ.ΟΙ. τι...

8τττ.Οπ.Ρει.8ιΠοΙ. Απο.

ΒιιΒεστἰρτ.ὶο, κατα Μαρκον Β(ωρτο οι!

να. 8). ¦ ευαγγελιον κατα Μαρπον ΑΟ

ΕΔ. 88. Ε(Η)(Κ)υΓ. ' ευαγγιλιον κατα

Μαροον ιτελεσθη αρχεται πραξιο αποσ

τολων ¦ ΜΝ. ατι. 'αχ' ΝΒ. πω.

οτι. #44' Κ. ' πιω. (ΜΒΜ το κατα

Μαρουσι· ιυαγγελιον ιΕιδοθη μπα προ·

 

νους αδεια της του χριοτου αναληψεως

κε. (Με 0" "ο αγιον "κι". οι κυ

ριου). εχει στιχους Ιαχ 8. ' ευαγγελιον

κατα Μαρκον εγραφη και αντιβληθη

ὁμοιως ει: των εατουδασμενων ιν ατι

χοις κεφαλαιοις ι;)2. Δομή Μο

ἱικ:ἰρἰι.).

 

Η. και Η. ' 20. Μι. “που οι.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΚΑΤΑ -ΛΟΥΚΑΝ.

ΔΝΟΜΜΒ·· “ 1 1 Έπειδήπερ πολλοι έιτεχείρησαν9" άνατάξασθαι . η"”°ἶςΜπἰω φω°ωωι°

ΣΣΔ. ι , ` Α , _ ' __ ιι ι:οπιιιι εππι οτιὶιποτο παπα.

1.33. 89. διηγησιν περι των πεπληροφορημενων ΕΡ ημιν πραγ- "οποιο οικω ιπ ποια! ανιψιο

ΜΙΚΗ8ΠΎΓΛ. ι ο κ κ ο .. . ο ο . .ι ο πιο οππι τοπικα Μαι" "...και

και!.-. |-ι-επωμι β καθε” τταρεδοο·αν ημιν οι απ αρχηο αν· Η... ποΜε πια .οι πιο.. Με

` Φ ν ι .. Ι . _~ . . .Π2:ΒέΒΜ τοπται 9 και υπηρεται|·νενομενοι του λογου, 3 6* ἔδοξεν οξ.,:::82,' Η 4·- ι σκ . . . ~ .

πουι.Δω.ιποι. καμοι παρηκολουθηκοτι ανωθεν πασιν ακριβο”` κα· 4ΝΜωΡ"ΜΜ @πιο Φ·

5. 1, θ ι- ` | | 98 ι π 4. .ι ο .. Ιη:οπιοτ οκ οτιΙιπο Η!" εοτιυοτο,

5.0 εξω· σοι γραψω, κρατιστε θεο‹ριλε, ινα επιγνοκ οριππε'.ΠιοοΜο. 'υ2οοεποεοπ.υ
_ Φ ι · ο 11 .Β91.11.31, περι ων κατηχηθηι· λόγων την ασφάλειαν. 22:==ΗΣ:22:ω? φ” Μ

' ι' ο ,.. - , . . . . -θα 2 Ο Εγένετο έν ται: ημέραιο 'Ηρώδου * βασιλἔωο Βέ11:$28::έτ

- ' Ο Ο . , .. . .

φπα", "79 Ιουδαία9 ωραιο τα ονόματι Ζαχαρία;` εξ ἐιρημε- π0τπιποαπ.οπιπιπροονιοοΑΜα,

ι ,Α ι ` '. κ 8 0 Αν ο το , οι ιικοτ Μι ιΙο ΜΜΜ" Λπτοπ,

ριαι· βια, και γυνη αυτῳ εκ των θυγατερων .πωπω ιωιΒιιωωι. Ίπποι

' | ` ` ν · τ 0 | 6 # ` οπισω Με" Μι» απιο @πιο

(©αρωμ, .και ,Το 0υζμξι (Μη-,75 Ελισαβετ° ,Ήταν δε ιποοιΙοπιοι ἰπ οιππὶυπο ι·πππιιιι:

ικαιοι α οτε ο ”` " ια οι ἱιπιιἰΒοπιἰοπἰοου ιΙοιπἰυἱ
. ν μφ .. έ) έ €με.."ωι: Του έξω), πορευομθίω εἰπο ηιωτοΗιι. 7Ει ποπ "οι

ο Η εν παο·αιο ται;` εντολαιο και δικαιωμαο·ιν του κυριου ΗΜ Μια. ω πω! Μα @αν

Ιπροτἱπιἱο

ν 7 κ , ·; π .- ν ι 8 η·

αμεμπτοι. και ουκ ην αυτοιο τεκνον, καθοτι ην
υ υ ν ν .- ` υ # |

[η] Βλισαβετ σ·τειρα, και αρ.‹ροτεροι προβεβηκοτει·
, 9- ' Α Α

εν ταιι· ημέραι; αυτων ησαν. 8ἐγένετο δὲ ἐν πρ

2. παριοοοαν ΒΒΡΠ. το!. Οι·ἰ9.ἱι°. ' -ὁω .5.

Μι “θα”. οι πιιιοο ρι·οοοουἰο

εοπι. πι Μαιο: απο. . 1.=ιιοιυπι

 

το ονομα] οπι. το Α.

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ καν κ. Ενι·.1).Ε. ¦ -δωσαν ΑΧ. - Ελιοαβιτ ΛΒ'ΟΡΒ. το!. τι”. α.(αἱἱοἱ)

 

ίπ ΛΟΒΙ.ΧΔ. Ι. 88. 13101811.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

- γινομινοι] οπι. ΧΡ. ' απατα. το!. [πα.

202. 927. Οι·ἰη. Η. Εν.. 1.!. Ε. ].)..ι::.

6. Οι. α. πια. οι πιο". 40, -Η, 57). ¦ Ελπ

ιταβετ Β. καποια. | Ελεισαβιθ Ι).

-οω. νιι!ε.(.'Ι. [Μα. (Αν. να. 57). σα:

$ντ.Π‹:Ι. -Ι›οΙ ι. (εἰιπἱΠιοτ “το ΜΜΜ

ἱπ ΒΕ”. (γενομινου Ο.)

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 'ΛΓΙΟΝ ΕΤΑΠ". 8. καμια] Μι!. οι ερἰι·ἰιπο :οπισω ι. πιω.

Γ. οι ερὶτιιυἱ ιιο.ποι.ο ο'. (Μπι. ¦ Οοπιτπ. Νικο).

εκ του· Μπι ΛΟΥΚΑΝ Ι:ΜιτεΜοτ ΥΜΕ. αεί!. @κι α.) (να. Μαιο. ο

ἱἱἰ. 98891·

4. έον] των 1).. (ως. καταχηθης Δ..)

5. βασιλεως] Τρτοοιπ. του €~ Λου!).

το!. [Η. [1.] | οπι. ΙΒΝ..

-ονοματι] ονομα Η.

- γιατη] τρυπα. ἡ ε. ΑΡΗΣ.. κή. | οπι.

Β()!)Χ. 1. 88. [ο. Η.]

-αυτῳ Βο·1›Ι.(Χ). Ι. 88. Αι". Ενω.

Για. 92:91.!. ' :αυτου ὅ. ΜΜΜ. το!.

νωΒ.‹:ι. Μαρ. 01. α.) 8)·τ.Πι:Ι. να

το!. οι να!.

69.

ΛΟΥΚΑΣ ω Λ.. (οτπ. Λ..)

(Ιπ οοιΙυ:ἱΙ›ιιε ΡΒ ἰπεοτἰριἱο ποπ ΙοΒἱιπτ.)

 

!. ι·ιτιχσιρ. Ι. @απο ανταἔαοθαι Ι..)

-·πιπληφορημινων] πληρο φορηιιινων

.πιο Δ.

- ιν] οτπ. Ρ.

Σ!. καθως ΛΒΡΙἱ. Η!. Οι·ἰη. ἰν. υπο. '

καθΙ α Η. Ευ.. Π.Ε. ἱἰἱ.·Ι (91). ]).Ε.

120".

. ιναντιον 130.52. ' :ενωπιον 9. Α0.

ΒΡΕ. το!. ()ι·ίο. πι. 984.'. (0 'απο.

(ΜΜΜ οι Οοιπυοπεϋ).

. ην η Ελ. (Β)ΠΕΧ.3. 83. Μαιο.. α.)

(Μια. πιο.. | :ή Ελ.ην €. ΛΟΓΗ..

το!. 8Υπ.).Μ..8ιΠοΙ. Μοι·πριι. Αππ. (Πι

οαβιθ Η.) ' οπι. η Β. 69. Οι. Ε'.]

-- ταις] στο. Ι.

-ησαν] ιιπιο προβιβ. 1). ο.

8. απου". ρτὶποὶπἱο (Η. Ι .3. πιω· Πιπι- οι. |

ΕΙΞοποο!.π οι. οι. Μίνι!.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Ι. Ο.

ΔΒεἔἙω· ἱερατεύειν αυτον ἐν τῇ τάἔει τιμ· ειρημερίατ Μαὐτοῦ

Σ(Πὲ&8" ἔνοιντι του θεοξ, ἶκατα`το εσω- τη: ιερατειατ ελαγεν

[1Μ:οὲω] Βου `θυμ;ιασαι εισελιἶωΐν ωε·-τον να” του κυριου

8. “ΜΜΜ και παν το πληθοο ·ην του λαου ·ιτροσευχομενον

Ί 2 ἔξω τῇ ἄρα τοῦ θυμιοιματοο. Η ιὅΦθη δε αὐτῷ ιἴγγε

λα· κυρίου ἑστιὶκ εκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ

θυμιαματο,ε·· 12 και., έταράχθη18ζαχαρίαο ιδοέν, 'και

Η! Φοβοο επεττεσεν επ αυτον. ειπεν δε προτ αυτον

Ί? 6 ἄγγελοο, Μὴ Φοβοῦ, Ζαχαρία] διότι εὶσηκουσθη

ἔσ ή δἔησίο σου, και γυνή σου Έλισαβετ9 γεννήσει

'Η. υιον σοι, και καλε|σειο το ὅνομα·π αὐτοῦ 3Ίωοινην||·

θα 81ο. Μ και °ἔσται χαρά σοι και.9 οιγαλλίασιο, και πολλοι

επι. τῇ 2γενέσει|| αὐτοῦ χαρήσονται. 15 ἔσται γα

μέγαε` ενώπιον [του] κυρίου· και οἶνον και σίκερα ού

με) πέη, και πνεύματα· αγίου πλησθήσεται ἔτι έκ

κοιλίαο μητροο αὐτοῦ· 16 και πολλοντ τῶν υἱῶν

Ίσραὴλ επιστρέψει ἐστι κύριον τον θεον αὐτῶν·

'Ιω-4:86- 17'και. αυτά· ·ιτροελεύσεται ενώπιον αὐτοῦ εν πνεύ

17.'Βλεια ματι και δυνάμει 'Ηλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέ

:ρων ἐπὶ τέκνα., και οιπειθεϊο ἐν Φρονήσει δικαιων,

ετοιμάσω κυρίερ λαον κατεσκευασμένον. 18 και εἱπεν

Ζαχαρίασ προ: τον ἄγγελον,. Κατα τι γνώσομαι

τοῦτο; εμ;» γάρ εἱμι πρεσβύτητ, και γυνή μου

σει Μισο απο εισοτιΙοιἱο ωο

αστειο" ἰο οι·ι!ἰοο νἱοἰο οικω

οοο; @οιπ. '5οοοοιὶιοο οοο

σοοιοιΙὶοοαι κοοοτι1οιο εοτιο

οκοι οι ιοοοοοοιο ροοοτοι ἰο

ι;τοοοοει ιο ιοιοοΙοιο ιΙοεοιοι;

'0 οι οιοοὶο τοο!ι.ιιοιΙο οοο οο

ΡοΙἱ οτοοε [οοο Μοτο ἰοοοοοἱ.

|Αρμοι·οο Μεσοι ΠΠ οοαοΙοο

ιΙοαοοι πιο” ο ασχετα .απο

ἱοοι:οιο: " οι Ζοοοιιτἰοο αποα

ουσ οει. νοΙοοει, οι Ποιοι· οποίο

ευρω· ωτα. "Με “απο οιΙ

Μοτο Μαιο”. Νο "πιο". Ζο

Μοο·ἱα, ιμιοοἱοιο οσιοοιΠιο οσε

ι!οροοοοιιο ιοο. οι. ιικοι· ιιιο

ΕΙἰιοΙ›οι τοπιο: Με (Μοτο. οι.

νοοαοἰο οοιοσο οἱιιε Ιοοοοοσιο.

"οι οτ" εαοιΠοιο Με οι οοο!

ιοιἱο, οι ποιοι οι οιο.ἱνἰιοιο

σοι. εοοιΙοοι.ιοι: ι"Με οοιοι

τοπιο” ι:οτοιο ιΙοο·οοο; οι

νἱοοιο οι εὶοοτα οοο ΜΜΕ. οι

απο". καποιο τοο!οοιιοτ οι!

οιιι: οι: Μοτο ποιοι” οοοο; "οι

ποο!ιοο ΠΠοτιιο: “ποιοι οοο

νοτιοι οι! απο” Μοτο ερω

τιιο·ι: " οι ἰρεο 'οτ-οσοι!" αοισ

"Ποιο ἰο ερἰτἰιο οι απο", Πο

Ποο, οι οοονοποι οοι·ιΙο μονοι

ἰο οπο. οι ὶοστοιΠΜΙοσ Μ ροπ

ι!οοιιοο·ι ἱοειοτοοι. [αποτο οο

τοἰοο μ|οοσιο ροτίοι:ιοτο. "Ετ

ΔΗΜ Ζοι:Ιοιτὶοει οι! αοιεο!οιο,

ΠοιΙο Με: Μαιο? οπο οοοο

απο :Μοτο οι οιιοτ πιοα Ρεο

 

-8. εναντι ΒΙ)ΓΒΕ. τοι ' εναντιον ΛΟΛ Ι

Σ. ω. ΡΜ.. ' ενωπιον Κ.

- του] οπο. Ι.

_θεου] κυριου 88. ο. βιο. [τοπ. 185

Με!. οοιοἰοιιαι ι.Ιοοαι ι:# ι Οοοιτα.

τοτε. Με'. 01. α.) το!. Ικα. Ι85 “οι

οιεεἰιὶ.

Η!. αγγελος] οοο. ι1οοιἰοἰ ι:#σ.Ι. Απο. ι

- Ζαχαριας 1.3... ὶ

- Ελισαβετ ()τισ.ι.220°. ἰἱἱ. οι. ¦ ·βεδ `

1).

- γεννησει Οτίο.ἱ. ἰἰἰ. ¦ γεννη Δ. | γε

νησει Ο. Οτίο.ἰν. Πει'.

- υιον σοι ΛΒΟΠ. ο οριο. το!. 0001. θείο. 570.. ο.

Η. πληθησετε (ἱ.ο. -ται) επι εκ 1..

- εκ] εν κ..(ι:οττ.. οι νἰι!.) ἰο 'απο ι·.Ι.

οι νοοιτο ο.

ιο. επι (Μο. οι. 5708. 986'. (ο ποιοι!. στο!).

οι (Σοφο.) [ προς Ι. Η.

Η. προελευσεται ΔΙΠ). το!. Οτίο. ἰἰἱ.

ΜΒΜ· | προσελ. ΟΕΥ. Ι πο

9. του θνμ.] το θνμ. Ο.

--εισελθων] ·θειν Ε.

-κυριου ΔΒο'ΡΒ. το!. εν. [τα. 185. '

θεου 0.1) Οι'.

10. ην τον λαου ΒΘΡΙΙΙ..ῖΔ (88.) Η

ΨΜ.Μ$σνΓΔ. Δια. Γιιἰιί. Ροκ Οοιο.

(Ο αρ. Ψεει. απο σο. Η. οοο” ερει:ἰαιοο

οι! Πιο. οιὶεοοοι απο.) ' :τον λαου ην

εἴ. ΑΘΗ). Ι. 69. Κ. νοΙα.ΟΙ. 0.92.

Β,τ.Βο!. Μοτορο. Απο. .ΖΕιο. [ὁ.ε:#ρ'.

8]τ.Ροτ. ο. ο.] "(του] περ 88.)

··· οι Με] αν: όροι· 09.

13. ειπεν οι οοο”. το!. γιο!. οι. 8”.

Πιο.. τοΙ. ' και ειπεν 1). (ιι.ο.)ε.(17.)

το. α.] 8ττ.1)οι.

-ιδιοτι “ποιοι το!. Οτἰο. ἱ. 220.!. οι.

570.. ¦ στι (ΡΑ

ί. οι. ἱν. | σοι υιον Δ. μια. 8)·ττ.Ροι.8ε

Πιο. Μοιορο. Απο. Λάο. | στο. σοι

οι». 1. Τοοϋ.Μιιι. οπο. ΙΜ. Πἰετ.

ἱϋ. 986'.

- καλεσει; ΓΛεἰε:. (οοο Δ.)

- “καναν σο: Β εαοριειοαιο. 1). ¦ .: Ιω

αννην €. ΔΟ. το.

Η. χαρα σοι ΔΒ(.ἶΒ. τι!. Με". το!. ¦ σοι

χαρα 1). Ποιο. Μαι. 2201. Οτίο. ΙΜ.

οι. απο.

-· επι] εν 59.

- γενεσει Λ.Β(ΠΠ.ΔΕΠΕΜευνΛ |

:γεννησει €. Χ. Ι. 88. 698. ΟΙ'.

Ι5. μεγαι:] μεγαρ 1)..

- τον ΒΙ)ΧΔ. το!. ' οιπ. ΔΟΕ. 1. 83.

ΓΤ_|.

- κυριον] θεον 69. ειναι.

ρευσεται .Ρ 'Για.

- αυτον] κυριου Δ. (οοραΙο Το". ιΙο

οποιο. 85).

- Ήλιου ΛΒ(.ΠΙ.)ΟΙ). το. Οτίο. οι. ἰν.

'Ήλεια Β.Ι.ἰι:|ι. Μαἰ(.ΠΙ.) Ήλιο Ι..

- πατερων Πιρρ.Δοι.46(22). θεια. εν.

Π2Μ· |82°. ' ανθρωπων 69.

η - κυριοι] ροι.οοι.τιρ ΑΚ. | Οοοιτο,Οτίο.

οι. 82.'. ΗΡ.

- κατασκευασμενον Ι.ΕΚΓΔ.

!8. τον αγγελον] αυτον 0.. οι για.

(οοττ.2).

 

- τι] τινος Δ'.

 

10. οοριεΠοιοι. οι' 15. οἱοοτοιο οι. ι ΙΤ. οι

στοοιιΙοο οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

81. ο. τῷ νου? αυ

του.

ιτροβεβηκυία ἐν ·ι·αῖι` ήμεραιτ αὑτῆτ. καὶ αποκρι

θεὶι· ο οἴγγελοι· εἶπεν αὐτῷ, 'Εγώ εὶμι Γαβριὴλ ὁ

παρεστὴκὸο ενώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ απεστάλην λαλὴ··

σαι αγιοι· σε καὶ ευα·μ·μελίσαο·θαί σοι ταῦτα· 20 καὶ

ὶδοιὶ ἔο·ὴ σκοπών καὶ μὴ δυνάμενοι]Ι λαλῆο·αι ἄχρι

739 ὴμἔρατ γένηται ταῦτα, οὶνσ οἶιν οὐκ επίστευσατ

τοϋ λόγοιο μου, οῖτινει· πληρωθήετονται εἱι` τον και·

ρου αὐτῶν. 21 καὶ ὴν ὁ λαοι· προσδοκῷν τὸ.. Ζαχα

ρίαν, καὶ εθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αυτον ἐν τῷ ναῷ.

22 ἐξελθεὶιν δε οὐκ αδύνατα λαλῆσαι αὐτοῖι·· καὶ

έττέγνωσαν οτι οτττασίαν εώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ

αυτοι· ὴν διανεύων αυτώ-9, καὶ διέμενεν κωΦόο. 28 καὶ

εγένετο οδο επλήσθησαν αἱ. ὴμἔραι τῆι· λειτουργία9

αὐτοῦ, οὶ·πῆλθεν εἰ; τον οἶκον αὐτοῦ. 24' μετα δὲ ταύ

ται· τιὶιτ ήμεραι· συνέλαβεν 'Ελισάβετ γυνὴ αὑτοῦ,

25 Η

19
οοεεἱι Μ ιὶἱοουε οιιἱει. " Ετ

τεεροειιὶοπο ωπου” “Βάι οἱ,

Βε;ο ειπα Οοοτιοο! αυὶ κοπο

αυτο Φωτο. οι απου” εισαι Ιο

οιιἱ οι! το οι. Μαιο Μι "Μυώ

τ.ιιτοι *Με οσοι: οτἰε ιαι:οοε οι.

που μοιοτιε Ιοοιιἰ παρα Πι Φακο

ουσ Μια: Ποια, ρω οι) οιιο‹Ι

που ι:ιο‹Μάὶειὶ "Μια αποἱο, οιιιιο

ἱπιρΙοουυιυτ ιο ιοαιροτο ουσ.

'' Βι εκατ. μωρο ο›εροι:ιο.αε Ζει

ι:ὶιατἰοπ1. οι. πιἰτιιοιιιιιυτ αυτή

Μπουτικ ἱρεο Πι Μπορω. 2'' Β

ι;τοοιιυε οιιιοαι που φωτο:

Μιμή ..ο Μου; οι οοΒοονοτιιατ

φιοιἰ νἱιιἱοτιοαι νἰιΠοοει. ια απο·

ρω: οι ὶροο οτα: ἱι1ουουο ΗΕ.,

οι ροεαιουεἱι πωπω. "Πι Μ:

ιιιια οοι οι. ἰιορΙοιἱ εποε Φου

@του οἰιιιι. @οι ίπ @πιατα

ειιιιαι. 2^Ρουι μου απαιτει σου

οοποορἰτ ΒΙἰοειι›οτ. Με" ειπε, οι

οοου!ιοοοι. Με ωπου” οιιἱο

(μια, (Ματια, 28αουτ. οἱο μια”

αιὶΙ1ἰ αοαιἰαιιε Πι Μάιου ...που

τουροκἰι ουίοττο οορτοοτἱιιαι

':`.:ρπ!."Με-”.τ·ην?οκ'Η'τ:”

καὶ περιέκρυβεν ἔαυτὴν μῆνατ πέντε, λέγουσα

007 τ Ι ε 9 Ι θ . ··

ΝΤΟ” μοι ττεττοιηκεν κυριου Ευ ημεραιτ αιτ επειδεν
θ

οὶΦελεῖν * ὅνειδότ μου εν ανθρώποιο.

3 26Έν δε τῷ μὴνὶ τῷ ἔκτερ απεστατλη 6 ἄγ·ζιελοἔ:

θεου ειι` ττοΞκιν τι” Γαλιλαιατ, ὴ

στροι· παρθενον 2εμνὴστευμενὴν
› 'Ο ' ι

ανδρὶ ερ ὅνομα Ίωο··ὴΦ, εξ |οἴκου 8Δαυείδ,| καὶ το
τ τ

ονομα τη; τταρθενου Μαριαμ.

Γαβριὴλ ΜΜΜ τοῦ

ὅνομα Ναζαρε|τ,οι. Ναξαριθ,
27

28
καὶ εἱσελθεὶ›ν [ο

ΟΤΙ. οποια:: ἱαιοτ 1ιοαιἱιιοε.

'Β Ια πωπω παταει εκατο

πυἱεευει οι: οιη;ο!υε Ουοι·ἰΙιοΙ ο

Μο Πι οινἰιο.ι.οπι ΟοΗ!ιιοαο σοὶ

"απο" Νυποτοιιι, "Μ καται

τιιιαι ιΙοεροπυιιιαπι νἰτο σοὶ πιο·

:που οτα: Ιοοορ¦ι. (1ο Μαιο

@μια οι Μαιου νἱταἱυἰυ Μο

τὶα. “Η Ματια." αιτεοΙαο

 

Η. και ἡ γυνη] οτα. και Ι. ' Οοαιτο, 0:49.

ἱΥ. 1184.

Χ9.·παρεοτηκως Οτἰο. ὶν. Με”. | παρεο

τοις Β.

- εναι'. του θεου] που: αοαιἰιιααι με!

ο'. (Οοατ.το. Πιο. α.εώ)

το. τις ἡμερας Οτίο. ἱυ. Η". | ἡμερας ή;

1). μια.

- πληρωθηαονται ΑΙΚ). το!. | πληοθη·

οονται Ι). Οι·ἰο.ἱν. ΗΜ.

ΠΙ. ττροαδοιεων] προοδεχομενος Ι).

- εν] "τι Ι).

- χρονιζειν] χρονιαζειν

-- αυτον εν τιμ ναιμ ΔΟΠΧ. το!. εποε.

ο.ε.|#ο'. Οοιὶι. οι. τω. Απο. | εν τιμ

νεται αυτον ΒΕ. (οιπ. αυτον α.ἰι.)

Ώ.ιδυνατο ΑΒ.Βι:|ι.ΠΙ.Μαί.Κ. | Φυτών.

ς. 13.01). Μαι:: το!.

- αυτοις στα. 59.

- ια·εγν.] ενεγν. Συ. | ποσοι οραιεε·ν Δ.

Ρει.8.:ΗοΙ. Μοαιριι. '

να.

28.ιγινετο] στα. Μάικ. ΣΕΦ.

διαμενιν Δ.

 

Ϊ

ι
ι

¦

¦

28. επληοθηοαν] επληρωθησαν 1. Ε Μα.

(επληθ. ]]μ.)

- αιτηλθ.] οποια. τοτε 1).

24. μετα οι] και μετα 1).

- ταυτας τας ήμερας] τας ήμερα; ταυ

ται; 1). 69. Β. Μοαιρα. ¦ Οουιτα. το!.

- Βλιοαβετ] -βεδ 1). (οι. νοτ. 5).

- αυτου] Ζαχαριου Μπερ.ἰΜ. τιιοτ.

- εαυτην Οτίο. οι. 988'. (ο Μια!. 8. οι

0.) | αυτην Σ..

25. ουτος Γ.ιἰι:(Λ πατώ

- κυριος] τρωω. ο ς. ΑΒ. το!. | στο.

ΟΒΙ.. 88.

- επειὅεν Μπιτ.. Η. 88. το!. Ι εοειδεν

Μεινε. εφιὅεν Χ. 69.

- ονειδος] ΐρτιιοαι. το εε. Δυο. τω.

| οιο. Β.ΠΙ.Μαι.ΒΙ.. Ι.

- μου] Μι!. απ' εμου 131". (που ΜΒΜ:

Ζωή.)

. 2ῦ.τιρ μηνι τιμ έκτιρ ΑΕΚ). το. Χιουζ.

- διεμενεν] διεμεινεν 1). Με. @τα 4 ‹Ιφο'. ()τίο. Πι!. Μ. 988°. ] τιμ “τιμ

μηνι 1)(ΐι·. ο. Ρειτ.Λ!ε.τ.ορ.Βουὡ.ἰν.

29. (σώσει “απο τοπιροι·ο α.6.ο#

Πι ὶρεο αυτοπι ιοιυροτο Ιι·ου. 185.)

1 26. ο αγγ.] 0111. ο 69. ΕΜ. Β.Ε. 8296.

- απο ΒΕ.. Γι'. 69. Ή”. 8)·τ.Ρ:.ι.. Ποιο.

:υπο ς. ΔΟ!). το!. 8)·τ.ΗοΙ.αι τω.

Απο. Ευα. 1).Β.

- του θεου Ευα. 1).Β. ¦ 0111. του 69.

(ι1οαιἱτιο ο.οΜ)

-- της Γαλιλαιας Ειι.τ.Β.Ε. ¦ Γαλιλαια·ν 1).

- ε)ονομα Ναξαρ. Ειιε.Π.Ε. ¦ στα. 1).

- Καζαρετ 82. 3. α..Βιι..υ.υ.ι.. 88ο.

1ἱ88. 2. ' Ναζαρεθ ΕΙΑ Β.8.ΒΙΙν.Ο. 1. 69.

ΒοΗΜυντ.ι. νιιΙ8. ἰι.οφ Μοαψὶι.

@στα Οτἰ9. ΙΜ. ἰἰἱ. 938€ Ευα. 1).]::.
01. οι.) ¦ Ναζαραθ ΑΔ. Α

27. εμνηστευμενην Αυ·αι..υ..ι.1..ι :μεμ

νηατευμενη·ν 8. Β'ΟΧΔ. κι. ΕΜ.

1).Ε. ¦ μεμνηομενην 1).

-· ωνομα Ι..

- οικου] πιω. και ·ιτατριας Ο? Ψεει.Ι..

Ι. Ειι.ε.1).ΙΞ.. (νἱι1.οαρ.ϋ.4). ' Οουιτο,

το!. τν. (οι ΤΙΜΜ) Οτἰο. Ιπε.ἱἱἱ.988'.

28.ειοελθων] ελθων Λ' (οαττ.'.) ' εισ

ηλθεν Ι..

 

23. “τα αουτ. Αντι.
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ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ. 1. 22.

Α Β ο 1).

1. (Κ) Δ.

1. 83. 22.

Μπακ”

Αση

28. οιιι. εἰιλογ. συ

έν γυν.

Ι,Βιια.7:ι.ι.

.Β88..9:6.

"Μπαμ-7.

86. συνειληφυΐα

αγγελοι] προει αῦτην εἶπεν, Χαίρε, κεχαριτωμένη· 6

γιἑύριοο γατα, σοῦ, [εῦλογημένη ου Εν γυναιξίν.]

Η δε 3επι το: λογερ 9· διεταραχθη και διελογι·

ζετο ποταποι· εἴη ὁ ασπασμοο οῦτοτ. 80καὶ εἶπεν ὁ

ἄγγελος αὐτῇ, Μη Φοβοῦ, Μαριοίμ, ώρες γαρ χάριν

παρα τῷ θεῷ. “1 ι)καὶ ὶδοῦ συλλήμψη έν γαστρι,

καὶ τέξη υὶόν, καὶ καλέσειι` το ὅνομα αὐτοῦ Ίησοῦν.

82 οῦτοο ἔσται μένω, καὶ υιοι· υψίστου κληθήσεται,

°καὶ δώσει αὐτῷ κύριοι· ο θεοι τον θρόνον ζΔαυεὶδ||

τοῦ πατροο αὐτοῦ, ωάκαὶ βασιλεύσει ἐπὶ τον οἶκον

Ίακιὶιβ εὶο τοῦτ αὶιῖιναι·, καὶ τῇ. βασιλείατ αὐτοῦ ουκ

έστω τέλοι·. 3" Εἶπεν δε Μαριαμ προς τον οἶγγελον,

Πεκ έσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα ου γινώσκω; :Β καὶ

άποκριθεὶι· ο ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα αγιον έπε

λεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμαι υψίστου ἐπισκιιίσει

σοι, διο καὶ το γεννοιμενον αγιον κληθήσεται υἱοο

θεοῦ. 86 καὶ ὶδοῦ ,Ελισάβετ συγγενήτ σου, καὶ

αιἔτη 2συνείληψεν|| υὶον ἐν ὶγήρει|| αυτης, καὶ οῦτοτ

επ

και απο ποια. Πανο. οποια.

ιιΙοποι ιιοπιιππο ιοοιιτπ: ιιοπο

παπι ιιι ιιι ιιιιιιιοτιιιιιο. ποπ”

οιιπι ιιιιιιιτιιοι. ιιιτοπιιι οει ια

ιιι·τιποπο οπο. οι οοριιαοοι απο.

Πει οποι πιο ιι:ιιιιι.·ιιιο. Με.

πἰι οποοιιιε οι. Νο ιἱπιοιιε. Μπ

τιπε ἱπνοπιοιἰ οπιπι ι:τιιιιππι

ειμαι! ιιοππι. ="Βοοο οοποπιιοι

ιιι ιιιοτο οι παταει πια"... οι

νοοπΙ›ἰο ποιποπ οιπο Καππα

Η Με οτιι τππιτπιιο οι “Και πιο..

οἰπιι νοοπιπιιιτ.ει .πιο ΠΠ δεκτή

απο [ποιοι] ποι!οιπ υπνἰιΙ πιατα

Μπα. οι τοπιιιιιιιι ι.. ι|ι›τιιο Ιποοο

ὶπ ποιοτπιιπι. =”οι παπι οι”

ποπ οτα ιἱπἰο. Μ ποια ιιιιιοπι

Μπι·ἰιι πι! ιιπιτο!ιιτπ. Ωποιποπο

Ποι παπι!. αιιιιπιπιπ νιι·ιιπι ποπ

ι·ιη;ποοοο? να τοιηιοπιιοπο

αιιιτο!ιιο .πια οι. Βιιἱτιιιιιι παπο

ιπο πιηιοτι·ι·πιοι ἰιι ιο. οι νιτιιιε

πιιιουιιιιι ιιὶπιπιὶιτο.Ι›ἱι ΗΜ: Μοσ

απο οι ιιιιοιι ιιιικοοιιιτ ιιιιιιοιππι

"οποιο" "Με ιΙοἱ. 2" τα οπο

πωπω ι·ιιαιιο.ια ιπιι οι ήπια

οοιιι·ομιι. ιιιιιιπι ια τοποοιπ απο,

οι πιο ιιιοιιοιει οιι ιοκιιιε "Η

ιιιιπο νιιι·πιπτ ιιιοτοιιιι: "παπι

ποπ οτιι ιπιπι.ουιΜιο πρωι ιιοιιπι

οιππο νοτι›ιππ. 2. Μπα ιιιιιοπι

Τα

 

28. ο αγγελος οσοι ειοελθ. ΑΟΙ). τιεΙ. ναι.

α(πι νἰιἰ.)ὁ.ο.ε.(.τίο.) 8ντ.ΗοΙ. Οοιιι.

ιδιο. | οιιι. ΒΕ. Ι. Μοπιριι.οοιι.οιΜ$8.

Αται.ΖοΙι.(οοπιτιι, Μ8.ιπε.) ] Ιοοιιι αν·

την Α. 62. Ἑ”|ι.ει. @απο

Αται.Ι.Τιεο.

- προς αυτην] απο. ευηγγελιοατο αυτην

και Α. α.(ο.)"Π. 8_ντ.ΗοΙ. Ι οπι.νιι!8.

ο!. 8_ντ.Ρει. (οιιι. πιονε χαιρε κεχαρ.

ο.)

- ευλογημενη αν εν γυναιξι·ν Α(:1)ΚΔ.

88. το!. Σπα. 87ττ.Ρει.8ιΗο!. (3οιιι.

απο. Επι. Ι).Ε. 8222. Το". οι: νἱτε.

να!. 6 ιὶἱιετιο. (ταινια: 42).| οιτι. ΒΕ. Ι.

8ντ.Ηἱοτ. Μοτπρο.(ιιίο). ΤΙιοιι.."τιι.

Απο.

Ποιο. (Οοπιτιι, νιιὶι;. ο.|ῖ) ] διετα- ι

ραχθη ιιιιιιιιπι Ο..

22. διελογιζετο] πιω. εν εαυτο ΒΧ. 82.

Ἐπὶ”. 8ντ.ΠοΙ.τπε. Ποια. ' απο. ροπ

ιοιιλεγουιτα Χ. 88. Ε ΦΠ". 5ντ.Ηοι.ιπ8.

' (:οπιτιι, το!.

- ποταπος] ποδαπος Β.. ' πιω. αν Ι).

] -- ειη] οιιι. Ι. ' τι Ι... 22.

- ποταπος.. ..οιὶτος] νιιιιτ. ι:.(ο.) ] αιιοιΙ

επι: ιιοποιιιιεἰειιοι επτα α.ὐΜΙ. ...πιο οπ

εοι ιιιιοο (ἰειο ιν.) επιιιιιιιιο (πιω. οι 9..)

ι αποιι επ: Βοποιὶἰιεἰαιοι οιιπι [οι. (Μια.

 

› ` ο το οι ν τ 37 στ '

μην εκτοι` εστιν αυτη τη καλουμενη στειρα, οτι ουκ

οὶδυνατησει]Ι παρα 2τοῦ θεοῦ|| παν ρημα. Ω8Εἶπεν

3-8. Μαριαρ οποιοι. το!. ' Μαρια (Και

που.. ο.

- πως.... γινιιιο·κιιι] οοοο οποἰΠο Ι)οπιιπἱ.

οοπιιπαιιι πιιιιι οοοιιπι1ιιπι νοτιιιιπι ιιιιιπι

ι.. (οι οιπ. ἱπ νοτ. 88).

- τουτο] το Ι.. Η ρτποτπ. μοι Β.ηια.(Βι:λι.)

υιαπ.τοο.(ΑΙαἰ.)Ω"Χ. Ι. 88. 152. Ε "2:81".

8)°τ.Πο!. (Μοπιπ¦ι.) Τ!ιοιι. Ατιπ. (ΣΕΦ.)

στε9.Τ|ιαιεπι.4.2.] ποπ ιιιιοοιιι ΑΒ.Ο.Β.

το!. Ι.πι.ι. οι. οντ.Ι.'ει. Ποια. Ειιε.1).Β.

222':.

 

22. η δε ΑΒ.Μαἰ.ΟΠ.. τοΙ. ] οιπ. Β.ΒΙο.

ι ην δε 1)..ιιι νία. Η ταδε!. ιδουινα 9.

Α0. το!. Ένα!. α.ο.ι:.ε$_πο'.Ι. 8)·ττ.

Ρει.8ιΗοὶ. Μοτπριι.Ψ. Ποιο. που.

(οιιπι ιιιιιιιιιιιοι νιιΙα.α.οι Λεει.) Ι οιιι.

ΒΙ)Ι.Κ. 1. Μοιπρὶι.(Βοὶιιν.) 'Νιου.

(Λεια) Ατπι.

- επι τον λογῳ διεταραχθη Β(ΠΠ.Χ. Ι.

Απο. (εταραχθη 1).) ' :διεταραχθη

επι τιμ λογιρ ΐαυτου" (Ξ. ΑΟ.. το!.

(Επι.) ενττ.Ρει.&Ηοὶ. (Μοιπρὶι.)

('Πιοιι.Μτιι.) (Ποια.) .ΖΕιὶι. (οιπ.αυτου

Β[ΠοΧ. Ι. πιο Μοπιιιιι. Ττιεο.'|Παι.

Απο.) ] ιπ ἰπιτοιιιι ο]ιιε α.ο.(ε.)#ξυ'.Ι. '

1 30. και ειπεν] ειπεν δε Ι.

' - ο αγγ. αυτη ΑΒΕ.. το!. να”. απο'.

! ι ο αγγ. προς αυτην Ο. ο. ()υρι·.282.

ι ι αυτη ο αγγ. 1). 02. να: 8]°ττ.Ριιι.δε

! Πει. .κΕιὶι. (ιι. α.)

ι - Μαριαμ Βιι.τ.1).Ε.2822. | Μαρια Ι).

' Ιτετι. Με.

- τιμ θεοι Ειιι.Π.Ε. ι θεου Ι. (Ποιπἱπο

Οτία. Λα. Πι. 2322.)

3Ι.ουλληψει....τεΞει 88. 22. ' (:οπιτιι,

επ... [ΕΕ. ο. Μι:|. 222. ιιι 1.8. 575...

δήποτε. αρ. Ειπε. Με. (ιτυλληψη οτἰρ. .

ιν. 488".) '

32.οντος ()ι·ἰο.ἱν.488°. Ειι.ε.Π.Ε.832°.

858.!. ο. Μο!. ιιι Ι·Σι..3752. οι! 8ιορ!ι.ιεν.

251. Ματοο!.αρ.Ειι.ε. | αυτος Χ. 1

84. ειπεν να... ο.ι..$νι. 8ντ.Πι:Ι.

Μοπιριι. ται και ειπεν 1). α. [8_ντ.Γει.]

δε

2.5. ο απαιτει. ο ν.

- επι ιτε] στο. αντιο.

- διο Για. Διακ. Κοιιι!ι. ιν. 47. ' διοτι

κι. κι οιιι.

- γεννωμενον Πίρρ. 1'ὶιἱὶ.νἰ. 8.3. (ιοι).

στοα. Τ|ιαιιηι.-ι-. "στα Λ|ο.τ. £ιι.ε.Π.Ε.

3222. | γενομενον ΧΓ7]ζ°γεννομ. 88

62. Π. Ναού. εκ σου Ο.. Ι. 28. νιιΙ;;.

οι. α.ο.ο.πι(ωε). '5)·ι·.Ριπ. Ατιπ.οιΙ.

απο. Ιτιπι.2Ι8. Πἰρρ.Ι'|ιΠ.νἱ.25(Ι94).

στα). Τ|ιααπι. υ. Το". των. Γτο:ι. 26.

αν". 289. (ιιτοοιπ. αν. ΒΒΔ.) ίπ ιο

$ντ.Ρει.ΜΒ. Το". οι”. Μοτο. ιν. 7. ξ

ποπ ιιιιιιοιιι ΛΗΘΗ. το!. τινι. υι/:1Ευ'.Ι.

εντ.Πο!. Ξντ.Πἰοτ. Μοπηιιι. Οοιὶι.

Ατιπ.ΜΒΒ. στη. Ιιιι. οι. 951". Ιλίου.

32. οιπ.ιιοιιιι Δια. Ι 3.3. ιιιι.εοοιιιτ οκ ιο οι!

30. εοιιοοιιιιο Οι. Ι ιιοιιιιιο οοι. οι.

220





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ιι*Ρ."

απατα-ιι

ι

.τι
  

ξ

δέ.

α

  

πωπω”κα-ππωμιβωΝδ”νιΈΚ4_

.ο

ο. πιο μι

51-

Με

Δία. ιιρ.θι·ιοιιιιιοιι. Γειτ..·“ιιτ. Επι.

ΠΕ). Το”. ιών. Ρι·ιικ. 27.

88. Βλιοαβετ Σια.

' 1). 89.. Οτία. ΙΜ. ιιι. 486..

9 συγγενης παω. το!. Ειι.ι.ιιιι Βιοιιιι.

ι. Η!. ¦ συγγινις Λο=ιπ.Δ. 89. ΕΟ”.

87ι·.Πι:Ι.ιιι8. Οκκά.

Θεμα. 5. 225. αυγγινιδα.)

-- συνειληοιν ιιι..

1ιληφυια π. που. το!. Βιιιτ.Ρει.8ι

Βι:Ι.

- πηρα ΛΒ.Βοίι.Μαἰ.ΟΠΕΧΔ. Ι. 88. 89.ΕΕ' Ψι.ιι.ΟΠΚΜΠνΓΛ.| :γηριι π. 8ο.

. - μην] ρι·ιιιιπι. ὁ Δ.

- εστιν] οπι. Ι.

δε Μαριάμ, Ίδου ήδούλη κυρίου· γένοιτο μοι κατα
` 'απ | ` , Α ) . 9 Α . ”

το ρημα σου. Και απηλθεν απ αυτοι· ο αγγελοο.

4 89'Αναστᾶσα δε Μαριαμ εν ταῖο ήμε,ραιο ταύταιο

ἐπορεύθη είε· τὴν ὁρεινἡν μετα σπουδῆι` είε πόλιν

'Ιουδα, ''0 και εὶσῆλθεν είε` τον οίκον Ζαχαρίου και

8 Ι ` $Ε | .4.1 ` ι Ι τ ιι

ησπασατο την λισαβετ. και εγενετο ιοο ηκου-·

σεν ξτον9 άσπασ ον “ο Μα ίαι· ' Έλισοί ετ ί

| ` η ο
' | , Β | ' Α `

εσκιρτησεν το βρεΦοι· εν τι, κοιλια αυτοι” και

ἐπλ|σθ πνεύ απο οι ίου ' .Βλισοί ετ Η και οινε ώ
#· 9 9

ο ·η: ι κ κ `

νησεν ικραυγ·ι7 μεγαλ1η, και ειπεν, Εύλογημενη συ

έν γυναιξίν, και 9εύλογημένοο ο καρπικ τῆι· κοιλία9
Δ. | .- σκσου..π- ω και ποθευ μοι τουτο ίνα ἔλθμ ή μήτηρ του

κυρίου μου πρό;` με; 44' ἱδου γαρ ώ: ἐγένετο Φωνἡ

σκ ο'. .3

του οισπασ ου σου είε· τα ωτοί ου ἐσκί σεν εν

| `

,

ι ν ι τι ι . 'αγαλλιασει το βρεφοι· εν τι, κοιλια μου. ω και μα·

καμία πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσα· τοῖι` λελα

λημε,νοιο αὐτῇ παρα κυρίου.

5 Μκαι. εἶπεν Μαριαμ, Μεγαλύνει ή ψυχή μου

` _ - κι

τον κύ ιον " και. ' αλλίασεν το πνευ ά ου ἐπὶ τω
, : "ι τι ι , μ μ` ''

.- σα .- . ι κ |

θεοι τιμ σωτηρι μου, οτι επεβλεψεν επι την ταπει

39. ταυταις Ειι.ι.αι.ι εωριι. ' ικειναις Η.

Μ οιιι. Μοπιιιιι.

- Ιουδα Ειιιι.ιιιι Μαι. ' .Μπα νιιΙα.

ιιιιι|οιιο “οι”. (ιι. ο.) τω. .Τιιιιιιο

ο! Οτίο. ΙΜ. ἰιἰ.039'.

40. Βλιιιαβιτ 0ιιιι.[Μ.ιιι. Ειι.ι.ιιι1 Βιοιιιι.

ἰ.225. ' -βιθ 1).

Η. του αοπ. της Μαρ. ή Πιο'. 110.131..

1. 69. Σκι". (!ι. α.) Δι·πι. Οι·ἰς.ἰν. ΜΒ'.

Οι·ἰ9. [Μ. ιιι. 9890. (1υμτ. 288. | : ή

Ηλια. τ. αοπ. τ. Μαρ. €. Λο'. 88. Ε

και. τει. εχτι·.Ρει.8ιΠι:Ι. Μοπιιιιι. (Ισια.

ΣΕΦ. (Ελιοαβιο 1).)

- το βριφος εν τη κοιλια αυτης Οι·ἱ9. Η.

149.. Οι·ἰπ.[Μ.ἰίἱ. (ιν αυτν Τιιοιι.

οι! Βιοριι. ἰ.225. ' -βιθ οι 0.)

(ΡΙΠ).

μια. Βια. ιιι1

Μαι.. Μοιπριι. ι ζουν

Ο.)

- αυτα

Μπα. Εεεε απει:Πιι ιιοπιιιιι,

ω ιιιιιιι ιοοιιιιιιιιπι ι·οι·ιιιιπι

ιιιιιπι. Β: ιιικοοιιιι αι) Με

ιιιιιτοιιιο.

ΜΕπιιιι·ποπο ιιιιιι:ιπ απο.

ιπ ιιιοιιιιιι “Πε .πιει ιπ πιοπιιιπιι

οιιπι ι”οιιιιιιιιιιοπο πι οινιιιιιιιιιι

Μάο.. '0 οι Μπαντ". ἱπ ιιοπιιιπι

Ζιιιιιιιιιιιιο οι οιιιιιιιινιι. ΕΙιειιιιοι..

" Βι. πωπω οιιι. ιιι. ιιιιιιινιι ιιιι

Ιιιιιιιιοποπι Μιιι·ιαο Βιιιιιιιοι,

ο:ιιιιιιινιι ἰιιίιιπιι ια Μοτο ειπε.

οι "ετήσια σει "παπι “πιο

Μαι”, " οι οκοιιιπιιιι·ιι νοοο

πιιιαιια οι. ακα. ΒοποιΠοια ια

ἱπιοτ πιιιιιιιτοι. οι. ιιοπειιιοιιιο

Γι·ιιι:ιιιο νοπιτιι ιιιἱ. '3 Χι ιιπιιο

που πιιιιι ιιι. ιιοπιιιι πιιιιοι· πο

ιπιπι ιποι αι! πιο? “ Ποσο οπιπι

ιι: “και αει νοκ ειιιιιι.:ιιιοιιιιι

:απο ιιι ιιιιι·ιιιιιο Μαιο. οκιιιιιινιι.

ἱπ παιιι.ιιο Με” πι πισω ιποο.

'διὰ. Βιιιιιιι ιιιιιιο οι·ειιιιιιι. απο

πιιιαι ροι·ποιοπιιιτ ω ιιιιιιο ι.ιιιιιιι

ειιιιι οι ιι. ιιοιιιιπο.

ω ΕΕ Μι Ματια. Μα::πἱΜΜ

ιιπιπιιι πιω ιιοπιιιιιιιπ. " οι οιι

ιιιιιινιι φαω. πιοιιο ιιι (ιοο

ι.ιιιιωτι πιω. “φαι "πρωι"

ιιιιιιιιιιι.ιιοπι ιιιιοἰΗιιο Μαιο: και

 

ι-:οιικιιευνι·.ι. ο. 8)·ι·.Ποι. Μοιπριι.

Οοιιι. (ΕΜΗ.) Οτια.ιιι.988'. (ο καθ.

0ιι9.ιιιι.ιιι.οιι·. | Οοπιπι.Β

Ι. 60. Ρο. να. 6.ο!!ἶς'. Οι.

ο.) Λι·ιπ. (πιο. ιι. 496'. ιν. 82.'. Οι·ἰο.

ΙΜ. ιιι.

εοκιρτηοεν διττ.Ρει. (πιω. μεγαλο.)

44. κοιλια μου] καρδια μοι Μ.

45. και Οια. ιιι. 9801.' οιιι. (Ρα: ι·ια.(ιιοιι.

986€. 940€. ' οπι. 88. ' ιιπιο

- μαιιαρια] πιω. οι α.ι:.ε.ιῖ | Οοπιι·ιι.

ναι. @Μουτ Οι·ἰς. ιιι. (πιω. πι Λαμ.)

Δια. Οι·ἰο.ἰἰἰ. ' ΗΜ παει. α.

αιμα/.Μουνί ΣΕΦ.

46. Μαριαμ ΑΠΡ. το!. Μοπιιιιι. | Μαρια

87. αδυνατηση 60.

7- - παρα του θιου Β(Π)Τ.. (ροιιρημα Π.

Στα.) | :παρα τιμ θεοι 8. Α!). το!.

¦ παρα θιιμ Ι.

δ8.0πι. ιιι.! ρημα σου ο(ιιιι.Ι. ἱπ τοι-.80.

Ο.

- ειπεν οι] και ιιπιν Ό. α. (Οοπιτιι,

Μαι. το!. διι·.Πιιι. [8_γι·.Ρει.])

- Μαριαμ ΑΠΡ. το!. | Μαρια 0.1).

- απηλθιν] απεστη Β. ιιιει:οοιιι νιι|ε.

ΜΜΜ». (Μπι α.)

39. αιιαατασα οι Επι. Ιω διοριι. ι. 225. '

και αναοταοα Λκ.

- Μαριι·ιμ Βια. ια! πω. | Μαρια 1).

- εν ταις ἡμιραις ταυταις] οιιι. Γ.

ι
ι

ι

ι

ΑΙΜ.) ¦ ιν τς ιιοιλεια της Ελιοαβιο το

βρεφος αυτης Ι). Η βριφος] πιω. μια:

Βιιιιιιιο Βιιι·.Πι:Ι.πια. πι ι;ιιιιι!ιο (πιο.

ΙΜ. ἱἱἰ. 9424.

Βλιοοβιτ πα ιῖπ.] -βεδ 1). ¦ Οοπιι·ιι,

οτα!. ιν.

42. ανιφωνποεν ΔΙΠ). το'. 0τίο. ιιι. ΗΘΗ·

ι ανεβοηοιν Ο. 83. 69. Γ.

- πρωην ΒΙΑ Οτιο. Η. Μινι-ιιι.. '

:φωνα ε. ΛΟΠ. το!. μια. 8ι·τι·.Ρει.& .

Πο!. (Οπα. ιν. 149”. ἱπ Μπαρτ.)

- αν] σοι 1.”.

' “Χελθ” ελθον Δ.

- προς μι] προς εμε Β.

ιιι. ιν πγαλλιαοιι] ρω: το βρεφος Λ(:3Δ :

Οι). νιιία. ι:.εώιι'. " πωπω" Βοιώ

πιιπι ΜΜΜ Τει·ι.ιιο Λπ.26. | ΣΗΜ

Ι›οι α.(!ι.)ί. Ιτειι.285. “ Ιπι·οπιιιιτ ιιοιιιιι

Ματια εισαι ιιι ιιΙἰιιιιιιπιἱο οκι:ιπριιιιιιιιιο

ι·οροι·ἰιπιιε ρτοριιοιαι·ο. Ντιπ οπιπι ιε

ιιοι·ιιπιιιε ηπα! εοοιιιιιιιιπι ιιιιοι οοιιιι:οι.

οι απο νοτια. ΕΙἰιαΙ›οι ι·ιιιιι:ιιιοιιιι·."

ίσιο. ιιι. 9403. Μπαρτσα: Ηιστοπυιπο.

Η. επι οιιι. ιιι. 04 Η. (ο οοπ. Οπα Οοπιι›.)

|εν Ι).

· 48. επιβλιψιν] και. κυριος Ι). ' Οοιιιι·ιι.

Οπα. Λα. ιιι. οι ιι.

4.3. φωσ ειωι‹ιαιι οι. ' οιιιιι. "οι οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Ι. 49.

“ΜΜΜ α - . - -
ΕΔ. νωσιν τηο δούλητ αυτου. ιδου γαρ απο του νυν

Α | .ο ο

ω)ὲἔὲἔωΓ μακαρωυσω με πασαι αι γενεαί· 49 ὅτι ἐποίησέν μοι

^ κ Ι! τ Ι , __

Δ' 'με7αλα ο δυνατο;" καὶ αγιον το ὅνομα αυτου·

` ` ν ο Α , ` $ ` ` ΙΙ 8

και το ελεοτ αυτου στα γενεαο και γενεατ ΤΟΙΣ

Φοβουμένοια αὐτόν· 61 ἐποίησεν κράτα` έν βραχίονι
.Υ Α ,

αυτου, διεσκορπισεν υπερηφοίνουι` διανοία καρδίατ
ο Α 2 Η

αυτων· 5 καθειλεν δυνάστατ απο θρόνων, καὶ ἱΪψιο·

σεν ταπεινούτ· 53 πεινῶντατ ἐνέπλησεν αγαθο-ιν, καὶ

.- τ τ τ 54. › Ι

πλουτουνται· εξαπεστειλεν κενουτ·· αντελαβετο

Ο ` .- ·

Ισραηλ παιδοτ αυτου, μνησθηναι έλέουτ, 55 καθιὶ›τ

5 | ` ` | 0 στα στα . ` Χ

ελαλησεν προτ τουτ πατερατ ημων, τῳ Αβρααμ και

του σπέρματι αὐτοῦ στα· τον αἰῶνα. “0 'Έμειναν δἔ
Χ ` ο Η '| ο ν. ο

!Υ!αριαμ συν αυτη *έκ μηνατ τρειτ· καὶ υπέστρεψεν

οιι· τον οικον αυτητ.
57 Η ` , 8 σ

8 Τη δε Βλισαβετ ἐπλήσθη ο χρόνοτ του τεκειν
, | Ι τ : .

αυτην, καὶ ἐγεννησεν υιον. 08 καὶ η|κουσαν οι περί

οικοι καὶ οἱ συγγενεῖτ αὐήτ οτι έμεγάλυνεν κύριο:

αυτια ατι !ιοα ρωταω πιο ι!ἰαατιτ

σπιτιου ιτατταταιἰοττα.τ. "αυτο το.

ατι τττ!!τι τττιιεττο. οιι! ροταττε αει,

αι απιαστο "απατη αυτο. "αι

ττι!τατ!αοτι!!ιτ αυτο το "ομοια

ατ ρτοςατιταιι τττττατιι!!ουε αυτη.

'^Ι·`αα!τ ροτατττ!αιτι το !›το.α!τ!ο

ουσ. σωματα ειιρατ!ιοα "τοπια

αοττ!!τι αυτ: "ι!αροειιιτ ροτατπαιτ

ι!α .Με οι. αττα!τ.οτ!ι !τιττττ!!αο.

"οττττ!ατιτ.αο !τττρ!ανἱτ Μοτο. οι

ι!!ντια5 ι!!τττἰιτἱτ !ττιιτται. " Βιτα

ααρτι Ιετα!ια! ττιτατιτττι τουτο

τιτατιιοτιιτι ττιἱτατὶαοτι!!ιια. Με.

αυτ !οαιιτιτο ατι οι! ροιτατ ποι

ττοτ. Λ!ιτιι!τιιιτι οι ταττι!ιι! αυτα

τα τιιααιι!ιι. Μ*ΜΜΜ πατατα

Μιιτ!ιι αυτο !!!ιι φτου! τττατιιτ!!›υα

Μουτ. οι "παπα απ το ι!οιτιιιτιι

οιιιιττι.

8.' Β!ἱοιι!›αι!ι πατατα !τττρ!αττιτο

απ απορια: ριιτιατιι!!. αι ραρατιτ

Μοτο. “Ετ ιιιιι!!ατιττιτ Μαιο!

οι αοιτττατἰ αυτο αυτα ττιααττ!!ὶαα

νἱτ. “απατα” ττιἰιιατἰαοτι!!οτττ
` 8 , Α

το ελεοτ αυτου

59

ματ, αὐτητ, καὶ συνέχαιρον αυτη.

καὶ ἐγένετο ἐν ;τῇ ημέρα ό·γδόη|| ηλθον περι

τεμεῖν το παιδίον· καὶ έκαλουν αυτο ἐπὶ τῷ ονόματι

τοῦ πατροτ αὐτοῦ Ζαχαρίαν.

μητηρ αὐτοῦ εἶπεν, ουχί, αλλα κληθήσεται ΣΊωάνητ||.

61 καὶ *ιεἶπαν|| προτ αυτην ὅτι Ουδείτ ἔστιν *έκ τητ

60 ` . Α '

και αποκριθεισα η

ταυτα αυτο !!!ο.. οι αοοι.ττο.ιιι!ο

!πιτιιιιτ αἱ. ” Ετ Γιιατ.ιιττι αυτ τη

ι!!α οατ.τινο ναττατιιτιτ α!ταιιττια!

ι.!ατα ριιατιτττι. αι πατατα". αυτο

ττοττι!τια ριιιτ!ιτ αυτο Ζιια!ιιιτιιιττι.

ΜΕ: ταιητοττι!αττο αιιιτ.ατ ο!"

αὐτῇ.. Ναοιιιιαιιιιττι. ται! νοοτ

!οἰτιιτ Ιο!ιατιττα:. " Ετ ι!!ττατιιτπ

οι! !!!ιττττ αυτο τταττιο α: το ασιτ

τται!οτιο τυο οιι! νοαατ.ιιτ !ιοα

ι || 1! ο- Α α τ 2

συγγενειατ σου οτ καλειται πρ ονοματι τουτο»

48. αυτου] αυτης Δ.. αοττ.'.

49.μεγαλα ΒΙ)"Β. ¦ Σμεγαλεια €. Λ.

τα!. (-λια ο!)·. 88. αυτο· ΤΣΙ'. Ρειι!τ.

Ήττα.) Ποιοι!. ὁ θτος Ι). ! Οοτπτο, οτα.

ΙΜ. ἱἱἱ. 94 Η.

50. τις γενιας Α(ἱτι Σποτ: ΒοΧ!!τι)Βο!)!:.. !

88.τα!. Δια. Ενω. α.ἰι α.α. 8)·ττ.Ρατ.8ιΠα!. Μαατρ!τ. Ποιο. Απο. Οτία.Ιτιτ. '

!!!.94!.. ! τις γινεαν 1. 69. ΕΜ. Γτο!ι.

Τιιτ!α. [ΕΚ-οκ)! @το ! απο γινιας

Α το Ειπα Ρεα!ιατ!!. νιι!ε.(.'Ι. Τ!ια!›.

Πτι!.

- και γενεας 150.!). Αντ. και. 8)°τ.Ρ8!..

Ματτηο!ι. ¦ και γινεται Ι. 69. ΡΜ. Ρεο!ι.

Τιιτ!α. _/$(η'.)Ι. | ;!;γενιων €. Α(|ιτο)

ο!). 58. τα!. ααα. Βγτ.Ηα!. (Ξοι!ι.

(Βάι.) Οτίο.Ιτττ.ἰἱἱ. | τις γινιαν Α !

ἱττ απο Ρεο!τ. (νυ!8.()!.) Τ!ια!τ.ι"Μ. '

(ΑΜ.) ' και γτντων Λ. (ΟΦ. ο.)

5!.διανοια] διανοιας ΕΕΤ!.

55. τις τον αιωνα Δ(|ιἰα)Β!)Ε.5. 88. τα!.

Ιτοπ.!85. ι έως αιωνας Λ(!ττ1,8α!τ..)Ο. ' 6!.οιπαν ΠΜ. !. ¦ :ειπαν €.

1. 69. !ι`Μ8. :Ρεα!τ. Τιττια.

56. Μαριαμ] Μαρια Ι).

- ὡς ΒΕ. 1. ! “ται ε.. ΑΟ. τα!. "οπι.

1). Η. α.ιι.α#α'.Ι. Ματττρ!τ.Μ8. Τ!ια!ι.

Μπι. Οτἰο.Ιτι!. 94%. ¦ Οσοι”, ντι!8.

α.|ῖ 1!!ατορ!ι.αι!ι!.ατ Μ88. τα!.

57. τη Οτία. Η!. 942'. (α 8α!τ. Ο. αι Ο.) !

της 69.

-· χρονος] αι!ι!.και 69. ! σουτ", 0τίο. τι!.

58. ο! αυγγ.] στο. ο! 1).

- αυτης] στη. 1.. (αυτου αν. αοττ.'.)

-- αυτη] αυτης 69.

59. τγινττο] Μι!. δι Γ. Ματιτρ!ι.

- ιν] στη. ΒΕ.

- τη ημερα τη ογιῖος ΠΟΠ!). 83. 69.

(ΕΜΠ.) Απο. | Στο ογδ. ἡμ. €. Α. το!.

α.(ιιτ ντα.)

- ηλθαν 1)..

- ειταλουν] ιλαλουν !.

- .αχαριαν] -ρια !'.

60.κληθηττεται] κλησιται 1,.. "ττάι!. το

ονομα αυτου 0.!). Ματτιρ!τ.Μ8.8ών.

! Οοτιτ.τιι. ΛΒ(ΡΙ.. τα!. Ματτιρ!τ.8α!ιτν.&

!!!88. Τ!ια!›.ι!|τιι. τα!.

ΛΒΟ.

τα!.

- ότι] στα. !. α.6.α.ι·#η'.Ι. (0οτιιτιι.!

νιι!ε. _[)

 

5!.ιιτ της ο·υγγινειας ΛΒο.Ε.5. 55. Α.

Ματτητ!ι. Λάο. ! τιν τη αυγγινιια 9.

(320).) τα!. μια. (στο. 175) $χττ.Ρττ..

&Ηα!. Οοτ.!τ. Απο. (ιν τι αννγιντα

1).)

- τιμ ονοματι τουτιιι] το ονομα τουτο 1).

82. το τι αν] ο τι ο αν 1).

- θελα ν.

- αυτο Β!). 83. οτι. το. ! :αυτον .3.

ΔΟΕ. τα!. Σπιτι.

68. πινααιδιον ΛΒΟ.!.. τα!. Η. !!82.

! πινακιδα 0. τι! ατι!. 1). (ΠΙΝΛ!ίΙΟ

Ματτιρ!τ.) ντι!. 0τια. τι!. 570!).

- λτγων στα). ἱιι. ! οτα. Ι). ο.

- Μην] ιιτται Ο. !. Π. Βιιτ.Ηα!.ττης.

Οτίο.ἰν.88^. | Οοττττο.. ΑΒ!). τα!. τν.

Οτἰς ἰν. !!8·.

-- ονομα] ]·ρτο.αττι. το 9. ΑΠΟ!). τα!. !

οπι. το Β.'ιναι Ι.. στη. Η. Με.

- αυτου] ανηρ Ε. Οτία.ἱν. 86-.((ἶοττιτα.

τω.)

- και ιθαυμ. παντ.] Ρτττατττ. και παρα

50. τι τττοιτατιτα !τι ρτ·οιτατι!αο οι. ! Μ. ταυτοπ

. Μια ωιωτιωτατιι .οοο οι. ι οιι. πατατα". οι. !

ἰ μια” ται Ο!.
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1.75. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

  

 

 

τωνο·]ι·.-τερομιτ·ιν:κι:ε·οιΙΡ”Μλώντειτ.ιο.-ιτιή.ω.ξ.]Μιρ·%.'

τιτείοτ-η'οΗ

ι

έ.
· τ

.τ

ξ)-ἱ·

'ι...

ἐ
ο·

.ο

.ἰ

να”. α. (ι. ο·.ο.

@το Ρ. Χ.

Και”.

Οοθι. Απο. ατι..

68. πινακιδα

οτ. ιικούοντις·

σε ενε'νευον δε τῷ πατρι. αὐτοῦ το τί αν θέλοι κα

λεϊσθαι 2αυτό”. @και αιτήσατ· πινακίδιον ἔγραψεν
λέγων, ξΊωα:νητ·|| ἐστιν Ι' ὅνομα αὐτοῦ· και εθαύμα

σαν πάντα. Μ ανεωχθη δε το στόμα αὐτοῦ παρα

χρῆμα και ή γλῶσσα αὑτοῦ, καὶ ελάλει εὺλογῶν τον

θεον. ῶκαι εγένετο επι. πάντατ· Φόβοι· τονο περι

οικοῦντατ· αυτούι·· καὶ ἐν ὅλρ τῇ όρεινῇ τῆι· Ίουδαίαι·

διελαλεῖτο παντα τα ρήματα ταῦτα, 66 και ἔθεντο

πάντα· οἱ οικούσαντετ· ἐν τῇ καρδία αὐτῶν λέγοντε5·,

Τί ἄρα το παιδίον τοῦτο ἔσται; και .γοιρ|| χειρ

κυρίου τ]ν μετ, αὐτοῦ.

7 67 Και. Ζαχαρίατ· 6 πατἡρ αὐτοῦ επλήσθη πνεύ

ιιοιιτὶιτο. "Ιιττιαοοιιιιτ ιτατοιιτ

μια αυτο ιιιιοιιτ νοΠοι νοοαττ

ειπα. 8' Ετ ροοιιιΙαιιε οποιοι.

τοιιτ ιατροι: Διαιτα, Ιοτιοαιτοο

οτι ιιοτττοττ ουτε. Στ παπα

ειιιιι. υττινοτει. “Αροττυιτι οτι

αυτου: Μου σε αυτο οι Με”.

οτι”. οι Ιοοαοοοιατ υοιτοατοοιτυ

@στα ΝΒ “οι” οτι "τοστ

ευρω· απατα: ντοττιοο οοταιιι, οι

ειτροι· οιιιιιτιι. ιιιοιττατιιτ Ιιιαοιτο

ιΙινυ!Βοοοιιιατ οιιιιιιιι να!»

!ιαοο. “οι ροταοτατιτ σπιτιου

αυτ οιιιἰἱοτιττττ το οοταο τυο.

ιΠοοιιι.ου. @πιο μια" ριιοτ Μο

Μι? Καποια ιιτιιιιιιιι ιτοιτττοι

οτιιτ απο Μο.

6" Ετ ΖιιοΙιιιι·ἱιτο μια· ουτε

ιιιτρΙοιιιο οοτ ορἰτἱια τοπιο οι

ρι·ορτιοιαντι ιΠοοιιο, 6. Βοττοιτιο

  

ματοι· αγίου και. 8επροφήτευσεν|| λέγων, 68Εύλογη·

τὸ.- κύριοτ· ο θεοι· τοῦ 'Ισραήλ, ὅτι επεσκέψατο και.

ἐποίησεν λύτρωσιν τω λαῷ αὐτοῦ,

σθῆναι διαθήκητ· αγία5· αυτου, ορκον ον ῶμοσεν

προι· ,Αβραιτιμ τον πατερα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν

ειροι· 9 ἔχθρῶν * ρυσθένται· λατρεύειν

αυτω εν ὁσιότητι και. δικαιοσύνρ ἐνώπιον αὐτοῦ

ἐξ”. 6κεραι· σωτηρίατ· ἡμῖν]Ι

Η αἰῶνα· προ

τι

· τ - 74· ' , ι

"-ίχθρωτίυντη αφοβα· εκ χ

°τ?5.

Ο

ιρητῶν αυτου,
|

ἐνΥ

να

- τον

ω και ή|γειρεν

οἴκιρ :Δαυει.δ'| Οπαιδιιτ·

αὐτοῦ, 70 καθωτ· ἐλιίλησεν δια σώματα· τῶν αγίων *

71σωτηρίαν εξ έχθρῶν

ἡμῶν και. ἐκ χειροι· παντων τῶν μισούντων ήμαι·,

ποιῆσαι ἔλεοτ· μετα τῶν πατέρων ἡμῶν, και μνη

ιιιο αουτ απατα, φαι νἰοἰιο.νἰτ

οι Μαι: ι·οι|οιιτι.τοιτοττι Μουτ αυτια.

69 οι εκατ: οοτιτι:ι “των αουτ.

ἰιτ :τοπιο Παντα ραοττ ται. ” εἰ

οιιι Ιοουιαο επ μοι· οι: "ποιο

τιιιιτ αυτ ο. ιιιτοοιιΙο κατα τιτα

ρ!ιοικτιιιιτ οἱιιο. "τιαΙιτιοιτι οι:

ἰιιἱιτιἰοἰο πατατα οι 6ο απατα

οιιιιιιιιτιτ στα που οιΙοτιιτττ. 7' :τα

ίιτοιοιιι.Ιαιο ττιττοττοοταιο.ιιτ οιιτττ

Μπιουτ ιτοοι.ι·τι οι ιττοτττοι·ατί

ιοουττιτοιτα :οι τοιτοτἰ. ”ἰιτοὶα

ι·ιτιιαατα ηπα! ἱιιτανἰτ οι! Αυτο

Ιιιιιιι ραττοτττ ιτοοιταιτι. αιτιιττιιια

το "στο "οι απο ιἰιττοτο ττο

ιιιιιιτιι τιτὶταἱοοταιιτ τιοαιτοτατιτ

Νικαια τοτνιιιιιιιτο ΠΠ "5 ία

ειιιιοιτιο.ι.ο οι ἱιιτιὶιἰα απατα

 

χρημα ιλυθη ή γλωσσα αυτου Ι). ιι.ο.9'.

'Οοιτιτα, το!. ντι!α. ο.ι:.|ἶ!ζ σου”.

Με'.

04. ανιωχθη οι] ατα. και Ε.

-- παραχρημα και ἡ γλωσσα αυτου ΑΒ

(0). το!. να. (ο.)(ο.)_/.17. Ποιο. το!.

0ττο.ὶν. ΝΒ.. ¦ οιιι. Ι). α.ο.ο'.Ι. μια.

αυτου σφαιρα) ο. | παραχρ. και

ολυθη ο διαμοι· της γλωοσης αυτον 1.

οι. και ιγινττο] ιγινιτο οι ΑΚ.

- ιπι παντος φοβο; ΑΜ. τοΙ. α. το'.

Οτἰο. τι·.ΙΝ'·. | φοβο; μιγας "τι παν

τας 1). (το. | ιἱαιοτ οιτροι· απατα: νιιΙα.

“1. Βγττ.Ριιτ.8ιΠοΙ. Αττττ. (τω. αιιώ

οιιτοο Μαιο Απο.)

- αυτους Οτἰο.ἱιι. ¦ αυτον 1). (των.

-;.παντα Οτἰο.ἱν. ΙΜ',.ΙΙ5°. ' στα. Ι..

8γ·ι·.Ρει. Μια.

88. ακουααντις ΑΒΕ. το!. ' ακουοντε;· 01)

το. Μοιιτρτι.Μ8. (Ήττα. Απο. (οιτι.ο.)

- το καρδια ΑΒΟ. τοι. ντι. ῇ ταις καρ·

διαις Η!" ο. Λ.ττα.αρ.οϋ.

-- αυτων] ιιιυτων Β (τουτο νοτοοΠοιτιο

ἱιι ουρρΙοιιιΠτ.)

- και γαρ Β(:.Β.Ϊι. (μια.) 8ττ.Βο].τττε.

τ

!

ἰ

Μοιιτριτ. (Μια. Λάο. | .0τττ.γαρ α.

ΑΟ... το!. ο. 87ττ.Ρετ.&ΗοΙ.ικι. Απο.

86. ην] οιττ. 1). Ι. | αυτο χειρ Ι.

- μετ' αυτου] μετ' αυτων 69". (οοττ.

αια.".)

67. ιπροοητευσεν ΑΒ.2"αἰ(Πα. Ι. 83.

(ιπροιρητ. Λ.) | Σττροφητ. π. Β'. τοΙ.

Ειιι·. το Η. 5706. (προφητ. Β°ιιιτ. Τ_/ἱ

να.) | ιιπιν Π.

- λιγων] οιτι. Ι). ' Οοιτιτα, Οτίο. ΙΜ.

Μενου. Ειιο.τττ Ρο.

58.κυριος νιι!α.ΟΙ. εώ Ιτοιι.Ι86. Οι·ίο.

Ιιιτ. το. 048€ £ιι.ιι.Β.Β. 3.58”. Ι στο. Δια.

Ενω. α.!ι.ι:#υ'.Ι. Ειι.τ.ιιτ Ρ8.570°.

- ιπιακιψατο Α. «πιο. "08 Αττττ.)

69. οικω] τρι·ιιοτττ. τω π. ΑΚ. Με”. Τιτ

τ·ἱο. το!. ¦ στα. Β(Π)Τ.. 1. 83. 69. Μ.

Μειωσα. σαιτ. £ω.13.Ε..οτο··.ω Γε.

Ξι70°.

- ·ιταιιϊος] ···ρτο.οτιτ. του τ. ΑΟΚ. Γε.

Τατ. το!. Ειι.τ.1).Ε. ΜΙΒ. ' οιιι. ΠΠΣ.

70. των αγιων 0τία. ἱἰἱ. 798'^. Βια. 1).Ε.

στο». το Ρε. 5709 | οιιι. των Ι).

- απ'αιωνος] ]·τιταοτττ. των 9. ΑΟΚ. γ

Ριι.Τιττ. τοΙ. Τα". 8)·τι·.Ρετ.8ιΠοΙ. ' στο.

τι.οιι.ιω.1..ι. 88. 69. το. Οι·ἰο.ἰἰὶ.

798! Ειικ.1).Ε. ἱτι Ρο. "προφητωναυτου

αυτο των απ' αιωνας Ι). α.ιι.ιΜτ9·.

8)·ι·ι·.Ρει.&ΠοΙ. (ΜοτιηιΙτ.) Ποπ. 186. '

Οοτιττα. νιιΙτ;. ται. Ειιο.Π.Ε. το Ρο.

(ια αιτοι·τιιο Ιοοο ο.)

71. τη τα χειρος· Ι). (οποιοι) | Οοιιιτο,

Ιτοιι. Ι86.

72. μετα των] μιτ' αυτων Δ.

-- και μνησ.] οτα. και 1). | (Ξωτικα, [τα.

185. 0ι·ίο. ΙΜ. ὶἱἱ. 948-.

Η. αιροβως οτιο. ἱἱἰ. ΒΚ". (ο Μικτά. Οι'. Μ

Φωτο.) ' -βος ΒΙΤ”.

- ιχθρων] γραπτη. των €. ΑΟΚ. Ρο.

'που. το!. ¦ στη. Β.Βι.·|ι.Ι'"αί.ΒΙ.. Ι. 88.

69. οποιο. ' ιιτττοτττ. παντων των κ.

Μαιο. ἡμων τετ. ΛΟΒΠ.. Ρ8.Τιιτ. το!.

(βαττ.) $γττ.Ρ5ι.8ιΗοΙ. Μοττιρτι. (των.

Αττττ.Πεο. τω. Οι·ἰο.ἰἱἰ. | στα. ΒΕ 1.

89. ο. Αττττ.Ζοιτ. Ικα. 186. Οτίο. [οι.

ἱἱἱ. ΜΒΜ·

- λατρ. αυτῳ....τ. ήμερ. ήμων να. 75]

οτα. Ο.
 

06. θα”. του” οι. ' 67. πρωτα. Οι. ' 68. αο

Μπακ αου. Οι. ¦ μου Οι. ' ι 1. Μοτο” ττοο οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Ι. 'ΤΟ.

Δ Β (Ο) ΒΜ (Ε).

1'. Δ.

1. 83. 69.

[ΜΨ8"Γ

75. πάσαις ταῖς ἡ

μέραις.

77. αμαρτ. ημων,

78. ιπιο·κέψιται.

τ ` ε ν η 0 εκ 76 ` ` Ο `ι| ε

πασα; τα; ημερα; ημων. και συ δε παιδιου,

, · | | , ` `

προιρητη; υψιστου κληθηση· προπορευση γαρ προ
Ι ο ` Η Α Η

προσώπου κυρίου ετοιμασαι οδου; αὐτου, " του δου

ναι γνῶσιν σωτηρία; τω λαῷ αὐτοῦ έν οἱιρέσει αμαρ
σκ .τ απ Ι Α .Ν

τιων αυτων, 78 δια σπλαγχνα ελέω; θεου ημων, έν

οι; έπεσκεφατο ημᾶ; άνατολη ἐξ υψου;, 79 ἐπιιρᾶναι
κ Η | απ

τοι; εν σκότει και. σκια θανατου καθημένοι;, του
- ` Ι το Α ο ε ` 5 Ι 80 `

κατευθυναι του; ποδα; ημων ει; οδόν ειρηνη;. Το

δε παιδίον ηἰίξανεν και. ἐκραταιοῦτο πνεύματι, και ην

, Α , , αν · | 0 | ν Α Χ

εν ται; ερημοι; εω; ημερα; αναδειξεω; αυτου προ;

ἰρεο οπτιπἱοιιε απο” ποειτἱιι.

"8 Ετ. το μια· ρι·ορπει.ιι Μια

οἱπτιἱ νοοποοι·ιε: παπα. επιπι

ιιπιο Μαιου: ιιοπιιπι ριιιοτε νιιιιι

οι”. "πα αιιπιιιιπι καποιου

..απο μου ειπε ιπ ι·οπιιο5ιο.

ποιο ροοοιιιοτπιπ οοτιιιπ " ρω·

απο" πιιιει·ιοοιι1ιιιο αει ποιο

ια, ιο ιιιιιιιιιο κάποιοι ποπ

οτὶοπιι οιι απο. ”ἰπιιιπιιπιιι·ο

πιο πια ιπ τοπουι·ιε οι. ιπ ιιιποι·ιι

πιοι·ιιιι εοιΙοπι. πα ιιιι·ιειιιιαοι

ειναι. Μαιου ιπ νιιιπι μοι!.

Ραπ “απο οι·οεοοοιιι οι σοπ

ΐοι·ιιιοιιιιιι· ερἰι·ἱιιι. οι οτα: ιπ

“ασια οποια: ιπ αἱοπι οειοπ

εἰοιιὶε .απο ΜΙ Ιιιι·ιιιιοΙ.

του 'Ισραήλ.

ΙΙ. Α' 8 1 Έγένετο δε ἔν ταῖ; ημέραι; εκείναι;, εξηλθεν

ο δόγμα παρα Καίσαρο; Αυγούστου, απογράψεσθαι

πᾶσαν την οίκουμένην. 2 αὅτη *οιπογραφη πρωτη

ο. Κυριίνου ἐγένετο ηγεμονεύοντο; τη; Συρία; κυρηνίου. 8 και.
.

επορεύοντο πέντε; απογροίιρεσθαι, ἔκαστο; ει; την

ἑαυτοῦ|| πόλιν.

Γαλιλαία;.π ἐκ πο

εἰ; πόλιν * Δαυειδ||

ο. πιο.. που... #

Ί ιι.

4.. Ναξαρὲθ

75. παιτας τας ημερας ΔΟΙ)Β.. Ρεα1ι..Τιιτ.

το!. α. Βου. Ι86. (πααας ημερας Οτἰη.

ἱϋ.9|.8'.) Ι πασαις ταις ημεραις ΒΕ.

(μια)

·- ημιν] ΐιππω- τη: ζωη: 9. Ι. 8!).

[Β]ΒΜ8ΓΔ. Απο. Οτίο.ἰἱἱ. 948ί. ¦ οιπ.

Α Β. Ι. οι ια πο. μια”. ΒΟΒΙΠ.Δ. 38. Ἑ'

ΚΝΕ Ρε.'.ἱ'ιιι·. Σπιτι. 8γτι·.Ρει.διΗοΙ.

Μαιου. Ποιο. Σια. [του. 185. Οτίο.

ΙΜ. πι. 94.89

78. αν δε Δια πο. Ρε.ΒΟΠΙΠ.. 88. ΜοιππΙι.

ι.οιπ. οι 9. Αλἰο. Ρο.'Ι`ιιι·. το!. Μπι.

Βγτι·.Ρει.8ιΒοΙ. Οοιιι. Απο. που.. Ικα.

188. (λές. ιν. 117'. στη. [Μ. ἱἰἱ.948°.

- ιιληθηαιι. προπορευιτιι Γ.

.- προ προσωπου ΑΟΙ)Β. Ριι.Τιιι·. το!.

Ικα. Ι86. ο"... ἰϋ. 948!. (ο πάπια. (Η. οι

Οοπιιι.) | ενωπιον Β. Οτἰς.ἱν.

77. αυτων ποια 83. 69. το. Μια. 87".

Ρα.8ιΒι:Ι. Μοπιριι.8οπνι. Ποιο. Απο.

πιο Βια. Ικα. 185. ¦ ημων ΑΦΜ οι

ἱπ Επ. Ρειι.Ιι.)ΟΒ. νέα. 1. ΜΗ. Ρε.Τιιι·.

'ΠΚΦ. Α.τιπ.Μ88. πιεστικα των· ο'.

(ι. ο. “ιπ" οι! ππ. τοπ. "τεκπιυειοπειπ"

υπ κι.) οπι. Το!. υποψιν.

78. δια ο·πλ. ελ. θιου ημων] οπι. Γ.

(απλαχνα ακτη απλαγνα Ι.Γ.7].)

- επεακιψατο ΑΟΒΒ. Ρ5.Τιιι. το!. Ιου".

. Βγι·.ΒοΙ. Ατιπ.Πιο. απο.. Ιται.185.8Ι8.

4 οινέβη δε και. °Ιωσἡφ
|

Η

. ` 8

απο τη;

λεω; Ναζαρετ εἰ; την Ίουδαίαν,

ητι; καλείται Βηθλεέμ, δια το είναι

ιἙιιι:ιιιιπ απ ιιιιιοιπ ιο Διε

Με “Πε επι”. οιΙἱοιιιιπ ποιο

απο Διις;ιιιιιο ιι: ιΙοιιοι·ιικιι·ειιιι·

ιιπινοτουε οτιιιιιι " παει: Μπαρ

ιἰο ρι·ιιπιι ίιιοι.ιι οι: οι·ιιοειιΙο

8γτἱοο Ογι·ἰποι ° οι ιιιιιπι οιπ

ποι ιιι ρτοπιιιτοπιιιι· ειιιι;ιι!ι ἱπ

οποιο οινιιιιιοπι. Ο Αει:επιιιι

ιιιιιοιπ οι Ιοεοπιι ο ΟιιΙΝιιοπ :ιο

οινἱιιιιο Νιι.πατοιπ ιπ ΙιιιΙιιιιοπι

οινιι.ιιιοπι Πανω ιιιιο.ιι νοοιιιιιτ

πωπω, σο απου οιεοι ο.

ι επισκεψεται Β.Βοίι.Βίο.Μαἰ. απο. 2. ἡγιμονιυοντος Ειι.σ.Β.Ε. | ἡγιμονου

Ατιπ.Ζοπ. (Πιτ. εγτ.Ρει. Μεπιριι.)

επισκεψαται ποια. επιαιειψαιται 1.

.οω. (ως. ιδιως ήλιος Ατιπ.)

78.79. ανατολη εξ ύψους επιοαναι 1.. (σοπ

προκιι που Οι·ὶοπε ο:: ο.Ιιο οι ε.ρροι·ιιιι

Με ιιιιἱ ἱπ Μπιουτ” οι απαιτει πιοτιιιι

"ακουω οι οποιο πει!" πωπω ίπ

παπι οποία. Ιτς". 185.)

79. επιφαναι] αλλά. φως 1).

- κατευθηναι Α.

80. ηυξανιν] ηυξανιτο Β..

- τοις ιρημ. ν.

Ι. οι Ειιο.Β.Ε.84μ. ¦ οιπ.Α.

- Αυγουστου] Λγουστου Ο'Δ. Οοιπ.

Η Μι!. του Ι.. 38. Ειι;.Π.Ε. ' Οοπιτα,

Βια. ἱπ Ρε. 542.. 54.85. (ο. Οιιοεει.ι·ο τομ

πιο..)

-απογραφιοθαι Επι. ἰπ Ρ8.542°.5·48Ε. '

απογραψααθαι Ι. 69. Ειι.;.Π.Ε. (οπι.

οι! απογραφιοθαι νιιι·.8. ο.)

2. απογραφη] ·ηιτιιοπι. ἡ π. ΑΟΚ το!.

Μοπιριι. Τιιου. Ειι;.ιπ Ρε. 542.. 5485.

(απογραφῆς ουσης ἔν τῇ Ίουδαία τότε

πρωτης Επι κυρηνίου .|ιι.".Τι·.78.)

' οπι. Β!)` Επι. ΠΕ. 841”. σοι!. οι οι!.

-· ιγινετο] απτο απογρ. πρωτη 1). στη..

ΙΜ. οι. 9455 ' Οοπιτιι. Σια. 11.8. ἰιι Ρε.

ειπαν. (στα. Μη)

οντος Δ. | ἡγιμονιυααντος Επι. ἱπ Ρε.

54.85. Ι (ποιο πισω αει πιο οω. Οτίο.

Ιπί.ϋἰ.9“°.) | 11108 της Συριας οτπ.

87τ.Πιοτ..

- Κυρηνιου ΟΒΙ!. 1. 82.!. το!. .ἴιι.ιι.'Γι·.

?8. Δρ. ἱ.34. 46. Επι. 0.15. ίπ Ρε. | Κη·

ρυνιου Α. (Κυρινιου 69. Κηρηνιου ν.)

' Κυριινου Β.Βοίι.(..δίαἰ). μια. Οτίο.

ΙΜ. (κυριν. Β=.Μαἰ.) | Κυρηναις 8”.

Ηι:Ι.πι8. Οταει:ἐ. ΚΥΡΙΝΟΟ 'Ποια.

ίνα!. ΚΤΡΙΝΝεΟΟ Μοιπριι.

8. ὶαυτου ΒΒΔ Ειι.ι.Β.Β.84μ. | *αμαν

2. ΑΟΚ τοι. Βγι·.Ηι:Ι.πη;.Οι·αει·ε.

_πολιν ΛΒο.Β. το!. Βιι..1).Ε. | χω·

ραν ο". | πατριδα Ι).

4. της Γαλ.] οπι. της Δ.

- Ναζαρετ 8ι. 3. Β.;.Βι:λ.ΔΙαἰ.Ε. 888.[Ε]

Κ8.υ. α.ε. .|ιιιι.Τι.'78. ' Ναζαριθ Εία.

Β.;.Βιζυ.Π. Ι. 59. τοαΜυντ.ι. να...

Ι:ι.ο.(_β) Μπι”. ΟοιΙι. Ειι.;. ΠΕ. ΜΝ.

οι! οπου. ἰ.226. ' Ναξαραθ ΛΟΛ.

-την Ιουδαιαν Επι. ΠΕ. οι! δωρο. ¦

γην Ιουδα Ι). (ιι.)ε.

- ιις 2°.] οπι. Δ.

·-δια το ειναι....κ. πατρ. Δα.] ροει ιν·

 

80. ιο @εστω λοι.

2. αρπιοικιο οι. | 4. ιο οινιι.ιιιοπι Ο!.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Ι. 29.

Α Β Ο 1).

Ι. (Σ) Δ.

1. 88. @ωΕ!!!ΟΕΠΠῖ8 Ι'

ΔΗ”.

28. στο. ειζιλογ. αν

ευ γυν.

ηΞεο.7ιι.ι.

ΩΕ.ιιο.9:6.

ι!Μ!σ..ι:7.

88. συνειληφυῖα

άγγελοι] προσ αυτην εἶπεν, Χοιῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ
. ι - . . . .

ἐε9υριοσ μετα, `σουΞ [ευλογημενη |συ ,εν γυναιξιν.]

Η δε επι πρ λογιρ ·διεταραχθη και διελογι·

ζετο ποταποι` εἴη ο οισπασμοσ οιῦτοο. 30και εἶπεν ὁ

αγγελοι` αὐτῇ, Μὴ Φοβοῦ, Μαριάμ, εῦρετ γαρ χάριν

παρα τῷ θεῷ. 31 ι'και ιδου συλλήμψῇ έν γαστρι,

και τε|ξῇ υιον, και καλέσει· το ονομα αὐτοῦ Ίησοῦν.

82 οῦτοο ἔσται μἔγαο, και υὶοο υψίστου κληθήσεται,

°και δώσει αὐτῷ κύριοτ ὁ θεοσ τον θρόνον ζΔαυειδ||

τοῦ πατροι` αὐτοῦ, ωάκαι. βασιλεύσει επι του οἶκον

ΊακεΪοβ εἱτ τοῦτ αἰῶνα, και τῆτ βασιλείατ αὐτοῦ οὐκ

ἔσται τεΆοο. Μ Εἶπεν δε Μαριαμ προο τον ιτίγγελον,

Ποτε ἔσται τοῦτο, έπει. ἄνδρα ου γινώσκω; 35 και

αποκριθειτ ὁ οἴγγελοο εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα αγιον ἐπε

λεύσεται επι. σε, καὶ δυναμο ύψίστου επισκιιίσει

σοι, διο και το γεννώμενον αγιον κληθήσεται υιοτ

θεοῦ. 86 και ιδου ,Ελισάβετ συγγενήτ σου, και

αιἔτ·ι) Σσυνείληψεν|| υιον ἐν *γήρει|| αιἔτῆτ, και οῦτοτ

σε

οι! απο Μαιο. Πανο. οποιο

μ!σοτιε ι!οτοιοιιε ισσιιτο: οσοσ

ι!!ι:ιτι ιιι το ιιιιι!!στι!ιι.ι8. "Ωιιιιιι

οιιτο Ματια. ι.ιιτοιιιο σει. το

ει·ττοοοσ σου. σε σοτ:ἰιτιοοι. οοο.

Πε σοεσι Μο ιι:ι!ιιι.·ιιιο. Με;

Με οιιασ!ιιε σἱ. Νο ιἱτοσιιο. Μει

τιιι.: Μποτσια σοἰττι απιαστο

ιιιιιιι! ι!σιιοι. 8' Ποσο σοοσιοἰσο

οι ιιιστο οι. ματια:: ιι!ἱιιιτι, οι,

ι·οοιι!›ἰε οοιιισο σιιιο οποιο;

"2 !ιἱσ στο. τοιιι;οιιο οι !!!!ιιε οποι

οιοι! νοσιι!›ἰιιιτ .οι ι!ο!ιιι ι!!! άστο!

οιιιι [ι!ι:ιιο] ιισι!στο Ποιοι! ροιτιε

σιιιο. σε τοιειιιι!›!τ ἰο ι!οιοο !ιισο!ι

ιο ιισισττιιιτο. "οι τοσοι στοα

οοο στο οοο. "Ποιο ιιιιισττι

Μια.. οι! ιιοι:σ!ιιτο. Ωιιοτοοι!ο

Ποτ ιετιιι!. φωτια. ι·ιτιιτο οοο

ι·ιη;ιιοεσο? το τσηιοοι!στιε

ιιιιιτσ!ιιο ι!!Χἱι σι. Βρ!τἰι.ιιιι οποσ

ιιιο ιιιιοστι·ι·οισι το ισ. σε τοποσ

ποιοτητα ο!ιιιοιοτο!ιιτ. ι!!ι!: ιι!σο

ιιιισ σι ηιιοι! οιιεσσιιιι· ειιιισ!.ιιτο

νοσιι!ιιιιιι· !!!ἰιιιι ι!σι. 3'' Η. σι:σσ

Ε!!ετιοσι σιισιιιιιο "το στ οοο

σοοι·σμιτ !!!ιιιττι το ιισοσσιτι ειπα,

σε Με ιιισιιειιι σει εσκιιιε ο!!

ηιιιισ ι·ικ·ιιιιιτ ειστσ!ιιι: "φοιτ

οοο στο. ιιοτυοιο!ι!!σ ορια! ι!σιιτο

οποιο ι·στ!›ιιτο. ο· οοο σωστο

81:

28. ο αγγελος ρω: εισελθ. ΑΟΠ. το!. νιι!ς.

α(ιιιτιε!.)ο.σ.ε.(είο.) 8γτ.Ησ!. Οοτο.

διο. ! στο. ΒΧ.. 1. Μστορο.σοι!.σι!!Ι58.

Αττο.Ζοο.(σοτιιτιι, Μ8.τοε.) ! μια αν

την Δ. 69. ειναι. _/!!|ι. 8)·τ.Γει.

Ατιιι.Ποσ.

- προς αυτην] πιο!. ευηγγελισατο αυτην

και Α. α.(6.)ε$!. Βγτ.Ησ!. ! οττι.νιι!ε.

ο): 8_γτ.Ρει:. (στο. πιο:: χαφ: κεχαρ.

ο.)

- ευλογημενη συ εν γυναιξιν Λ()'1)ΧΔ.

88. το!. Με.. 8τττ.Ρει.&Ησ!. Οοι.ο.

@οι Ευα. ΠΕ. 8298. Τοτε. ε!σ ν!τα.

το!. 8 ε!ιεστεε. στον". 48)! στο. ΒΕ. Ι.

Βγ·τ.Ηἰστ. Μσιορο.(εἰο). Τοιο..ιω.

Απο.

89. ἡ δε ΑΒ.Μαἰ.0Β'. το!. ! στο. Βετο.

! ην δε 1).." στα. Μισο. ιδουσα €.

Λο. το!. Βια!. α.ο.σ.ε./,πο'.Ι. δ)·ττ.

Ροι.8ιΗσ!. Μστορο.ν!Ϊ. Οσοι. .ιΕι.ο.

(σιιττι οιιι!ἱεοσι νιι!α.ΟΙ.σιΑπι.) ! στο.

ΒΙ)Ι.Χ. !. Μσαιρο.(Βσοιιι.) Τοσο.

απο.) Απο.

- επι τιμ λογιρ διεταραχθη Β(Π)Ϊ.Χ. Ι.

Απο. (εταραχθη 1).) ! :διεταραχθη

επι τιμ λογιμ '!αυτου" 9. Α0'. το!.

(Σπιτι.) 8γττ.Ρει.8ιΗσ!. (Βοιωτοι.)

(Τοσο.Μτιι.) (θοιο.) διο. (οτο.αντου

ΒΒΕΧ. Ι. 9”. Μοτομο. Τοσ!›.Ι!ίιιι.

Απο.) ! ιο ἱοιτοιιιι σῇοε α.ο.(ε.Μξη'.Ι.

θοι.ο. (Οοοιτα, νιι!ε. ο!) ! διετα·

ραχθη :οποιοι Ο..

29.διελογιζετο] πιο!. εν εαυτο ΒΧ. 88.

ΕΜ". 8ττ.Πσ!.ττια. Οοι.!ι. ! ιι.ι!ι!. Ρου

ισο. λεγουσα Χ. 88. τι Ψι.ει. Βγτ.Πσ!.το8.

! Οοοετο, το!.

- ποταποι·] ποδαπος Π'. ! πιο!. αν 1).

-- ειη] στο. Ι. ! ει Β. 09.

- ποταπος.. ..ουτος] να”. ι·.(ο.) ! οσοι!

εἰσ οσοσι!ικἰοιτσι σατο ι3.|ε#Ι. «οποιο σει

εστ !ιασσ (Μο. ιν.) ιιο!ιιιοιιο (ατω. οι 9!.)

τιιιοε! στο οσοσι!ἱιειοεσι σοτο [το. Οοι.!ι.

80. και ειπεν! ειπεν δε !.

- ο αγγ. αυτο ΑΒΕ. το!. νιι!ις. στην.

! ο αγγ. προς αυτην Ο. ο. (.:ῇρι·.289.

! αυτηιδαγγ. 1). 69. ΙΜ: 8].ττ.Ριπ.δε

Πο!. Λάο. (!ι. α.)

- Μαριαμ Ειι.τ.1).Ε.889:. | Μαρια Ι).

Ικα. !85.

- τιμ θεοι Ειι.τ.Π.Ε. ! θεου !. (Ποιοἱοο

Οτο. το. οι. σου.)

Ευα. ιι.Β σ. Με!. 89.!. οι Ρο. 5759.

ιν. 488.!)

82. οι)τος θείο. Η. 4889. Ειι.ι. Β.Ε. 8899

858ι. σ. Μο!. οι Ι·Σε. .3759. ιιι! δωρο. τα.

98!. τυπικο αρ. [Με. ' αυτος Χ.

84. ειπεν δε νιι!α. ι:.οώιο. 8ττ.Πσ!.

Ξ Μοτο”. τσ!.! και ειπεν Ι). ιι. [8]·τ.Γει.]

8!.συλληψει....τεΞει 88. Ο!). ' Οοτιιττι, .

Πίστα!. αρ. Ειι.ι. !0°. (συλληψη στη.. .

τ ` ο τε τι ε τ 87 τε '

μην εκτοο εστιν αυτῇ τῇ καλουμενῇ στειροι, οτι ουκ

οιδυνατήσειπ παρα Φτοῦ θεοῦ" πᾶν ρῆμα. ΩΣΙΒἰπεν

 

¦ :!!.Μαριαμ ΛΗΘΗ)! το!. | Μαρια 0.8!

του.. ο.

- πιυς.... γινωσκω] σσσσ Μαιο Ι)οττιιοι.

σοτιιιοποι οοο! εσσοοι.!ιιτο νστ!ιοτο εαυτο

ο. (οι στο. το νστ. 88).

- τουτο] το !.. " μι·ιιστο. μοι Β.οιο.(Βο!ι.)

ηιαιι.τοσ.(|!Ιαἰ.)ΟΧ. !. 88. 89. Γ ",!.ει.Μ.

Βγτ.!!σ!. (Μστορ!ι.) Τοσο. Αττιι. (ΣΕΦ.)

Οτι·ο.ΤΙιιιιιιιι.4-.! οοο οιι!ισιιι ΑΒ.Ο.Β.

το!. Και". οι. Βγτ.!'οι. Ποιο. Ειιο.Ι).Β.

899€.

8.9. ο αποιερ. ο ν.

- επι σε] οαι. 8]·τ.Ρει:.

- διο Ρον: .4ἰο.ι·. !ἱοιιι!ι. ιν. 47. ! διοτι

ο· ιιι νο!.

- γεννωμενον [Προ !.'!ιἰ!. τι!. 8.3. (τοι).

οπο. Τ|ιαιιττι.-!.. Ρο”. Δια. Ειι.τ.1).Β.

8998. | γενομενον Χ!`τί.'γεννομ. 88.

09. Π. "ιιι!ι.!. εκ σου (Ρ. !. 88. νιι!8.

Ο!. ο.ι.·.σ.πι(οιε). '.95°τ.Ριιτ. Αττο.σι!.

πιο. ἰτοτι.9!!3. "ιρρ.Γ!ιι!.ν!.88(!9-!).

στου. Τοαιιττι. οι. Το". των. Ήττα. 96.

Φορτ. 289. (ρτοσιο. ΙΜ. Πού.) το το

8γτ.Ροι.ΜΒ. Το". των. Μοτο. !ν. 7. !

' οοο !ιιι!ισιιι ΑΒ(Ρ!). το!. Αι". “οι”.

8]·τ.Πσ!. $ττ.!!ιστ. Μστοιι!ι. Ποιο.

Αττο.!!!88. στο.. Με. τι!. 951”. Βίου.

 

88. οιιι.ο!οιιτι Αν!. ! :Η οτι.ιισοιοτ οκ 'κι οι!

80. οστιοσι.ιιιο οι. ! ειστ.ιιιιι σει οι.
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1. 48. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

  

_]υΙ.. α. ο. ι:.ι:.

"τα 1,. Ε.

- Και".

«οι Δκτυ. ΣΦ.

τη]απο-ατα'φΜζω

=ι -·'Ο.·:ν '

.

''

ρι.ιινδ μη.

Δια 'Σ"ἱ'

ψευτταττντ].νΜΙικ·ου”Μπατπικαπο”

Βι:Ι.

- εστιν] οιπ. Ι.

  

ρ
Ο.  

ή.

.Μετα-ι"αυτι .

ΑΙ". υρ.θτιοαΜου. Γεττ..·"ιτα·. Ευα.

ΠΕ. Το”. οι”. Ήττα. 27.

86.Βλιοαβετ Ειι.τ.ιιά $τ.ορττ. τ.225. ' -βεθ

· ' 13. αν. Οττ9. Λα. ιν. μια.

ε- ιτυγγενης Β(.ἶ.Χ.ιἰο. τα. Ειιι·.υι18ιορττ.

ἱ. 221. ' αυγγενις ΛιΡ131.Δ. οτι. ΕΦΗ.

Βγτ.Πι:Ι.τυα. Οταει:ιΞ.

Βιορτι. τ. 225. συγγενιιὶα.)

τ· συνειληφεν ΠΙ.. Μια. Μοττ1ριτ. ι ζουν

ειληφυια τ. Λο!). το!. εγττ.Ρ5ι.δι

- γτιρει ΛΒ.Βι·|ι.ὶ”αἰ.ΟΠΙ.ΧΔ. 1.3.1”. ¦

ΕΕ' Ψτ.ιι.ΟΠΚΜυνΓΔ. Ι 17η” π. δε. ι

- μου] ρτο.οττι. ο

87. αδυνατηοη ο!).

.. - παρα του θεου Β(Π)Ϊ.. @σει ρημα Π. :

Βια.) [ :παρα τιρ θεου Ξ. ΔΟ. το!.

ξ° ¦ παρα θεοι Ι.

8' 88.0τττ. οι! ρημα σου “για ἱττ ττοτ.84).

-· ειπεν οι] και ειπεν ΙΤ. ιι. ((:οτιιττι, '

Μια. τοΙ. δι·τ·.ΠοΙ. [8]·τ.Ρετ.])

- Μαριαμ ΛΒ(:'. το!. ' Μαρια (3.1).

- απηλθεν] απεστη Ι). “καπου νους.

Μεγάρῳ. (Μαι τι.)

89. αναοταιτα δε Ευα. υιΙ δωρο. ἰ.225. |

και αναοταοα Με.

- Μοριαμ Ειτε. οι! ΒιιτρΙτ. Ι Μαρια Ι).

- εν ταις ἡμεραις ταυταις] οι". Γ.

δε Μαριαμ, Ίδου δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατα
` το | κ ε ετ τ τ τ Α τ 8

το ρημα σου. και απηλθεν απ αυτὴι· ο αγγελοι.

4: 89 .Αναστασα δε Μαριαμ εν ταῖι· ήμεραιι· ταύταιι·
ο ο Κ σ`

ἐπορεύθη ειι· τὴν ορεινὴν μετα. σπουδηι· εἱι· πόλιν
τ Ι .ιο κ ο ς- τ ` °ΐ ι κ

Ιουδα, και εισηλθεν εκ· τον οικον Ζαχαριου και
ο κ ` τ | .Η ` ο 2 τ οι

ὴσπασατο την Ελισαβετ. και εγενετο του ηκου·
2 κ 9 τ ` -- ι τ τ τ ι|

σεν τον ασπασμον τηι· Μαριαι· η Βλισαβετ,

εσκίρτησεν το βρἔιροι· ἐν τῇ κοιλία. αὐτῆι·· καὶ

επλήσθη πυεύματοι· αγίου 'Ελισάβετ, Η καὶ άνειρώ·

νὴσεν : κραυγῇ" μεγοίλὴ, καὶ εἱπεν, Εύλογημένὴ συ

εν γυναιξίν, καὶ 6ιεύλογημένοι· ο καρποι· τῆι· κοιλίαι·

σου!. Μ καὶ πόθεν μοι τοῦτο 'ίνα ἔλθρ ή μήτηρ τοῦ

κυρίου μου πρόι· με; 44' ἱδοιὶ γαρ τοι· ἐγένετο Φωνὴ
..ο τ .ο '8 ο ο

του ασπασμου σου εὶι· τα αυτά μου, εσκίρτησεν εν

αγαλλιαΐσει το βρἔιροι· ἐν τῇ κοιλία μου. 45 καὶ μα·

καρία πιστεύσασα οτι ἔσται τελείωσα· τοῖι· λελα

λὴμε|νοιι· αὐτῇ παρα κυρίου.

5 46Καὶ εἶπεν Μαριαμ, Μεγαλύνει ή ψυχή μου
` _ Α νατον κύριου, π καὶ ὴγαλλίασεν το πνευμα μου ἐπὶ τῷ

θεῷ τῷ σωτῆρί μου, ω ὅτι επέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπεί

Μοτἱο. Ευα: ο.ττοοΗτι ιὶοττιἰτή.

Ποτ τττἱυἱ εοι:υυιΙυτυ τιοτοιιτυ

τουτο. Ετ ιὶἰ8οο58τι ου “τα

“μου”.

δ"Βτειιυτττοττο ιιυιοτττ Ματἱο.

ἰτι αυτου! Ντι: .απο το τττοτττοττα

επτα Γουιἰττοιἱοτιο ἱτι ι:ἰντιτιιοτυ

Μάο.. ω οι ἰττιτανἱτ τα ιΙοτττιιττι

Ζιιι:ιτατιτιο οι. υιιιυιανιτ. Μπορει.

" Ετ. τυοιυτττ οιπ. οι. τιμών" ιτα

Ιιττ.ιιιτοττοττι Μιιτιο.ε Ε.Ποαυοι,

ο:ιυιιιιντι Παρτυ τα υιοι·ο οτι”.

οι τορΙοιο οι: "Μαιο .ιιιττοτ.ο

ΙΣΗου!›οι.. ''2 οι ιικι:ιιιτυανιι νοι:ο

τττοιεττιι οι Μαι. Βιντεάκια ιυ

Μπιτ "ΜΗΝ-08. οι οοττοιΠοιιιο

τητα” ναυτια ιιτἱ. ” Ετ υττιιο

Με αυτή οι τουτο: Πτυιοτ τὶο

αυτή τττοι οι! τυο? '' Ποσο αυτια

οι Μουτ. οι: νοκ οαΙιιιιιτιουιιι

ιιιιτο τα Μαρια τττοιε. αυτων"

ιο υιιυιΙὶο ιατροι ἱιι υτοτο τττοο.

"Ετ Μαιο αυτια οποια". αιτο

τιιιιιυ ροττὶοὶοττιυι· ου ιτυυο αυτια

ιυα: οι ο. ιΙοιυὶιτο.

.6 Η: ιιὶι Μοτἰτι. Μιυ.:ττἱῆοιιι

Ματια πιω ιιοτττιτιυττι. '7 οι οτε

ιι!ι.ιιντι ερττιιιιε τττοιτε ἰιτ άσο

ειιΙυι.υτἰ απο, " ηττἱιι τουρωετι

ΙτιιττττΙιτ.ιιιοτττ ιιττι:ἰΠιιο τυπο: οοι·ο

 

τ-;οτικττουντ·.ι. ο. 8)·τ·.Πο!. Μουτ”.

απο. (ΣΕΦ.) Οτἰρ.ϋἰ.988'. (ο καθ.

οιο.) Οι·ἰρ.Ιιιι.ϋἱ.Μ-ι-. ' Οοττιτο,Β

Οι”. Ι. 6!). Ετ. να.. μετά”. (Η.

α.) Απο. ινα.. Μιλώ'. ἰν.82^. Οττ9.

Με. ἱἱἰ. 986€. 9409 ' στο. 88. | αυτο

ιιτκιρτηιτεν 8)Ί'.ΡΗ. (ιιιΙιΙ. μεγαλο.)

(Ο. κοιλια μου] καρδια μοι Μ.

45. και Οτέρ. αυτοι] σαι. Ο.υι τιἰι!.(ΜΒ.

Ο.)

- μακαρια] που. οι αουτ: ' Οοττιτ·ιι.

νται; (ι.#:ρω· οτα. ἰἱἰ. (πιω. ια |Βτ.Ιτ.)

- αυτ' αυτι. Οττο.ἱἰἰ. | Πω νιιὶι;.σΙ. α.

6.ο.ε=Π)ζς'·2·Ι. Μια.

45. Μαριαμ ΛΒ('.°. τα. Μοττη›Ιτ. | Μαρια

οι). νυ!ς. ο.ε.τῖρι. " ρωταω Ποιοι

αυτα Μιιτἱυ" Τοι·ι.ιΙο Δτι.26. . Σ'αυ

Ι›οι α.(ο.)Ι. Ιτεττ.235. “ Ιτιτοττιιυτ Βοατιι

39. ταυταις Ετια.τ.Μ.ι δωρα. ' εκειναις Η.

οι νέα. Μοτττριτ.

- Ιουδα Ειι.ι.ο.ιΙ Βιορτι. | .Μου πως.

διτιΙοτιο Ιι.ε.(1)ῖ)!. (τι. α.) ΣΕΦ. Μαιου ι

οφ Οι·ἰ9.!ατ.ϋἱ.939°.

40. Βλιτταβετ Οι·ἰ9.|ιιι.ἱἰἰ. Ειι.ι.υι18τορυ.

τ. 225. | ·βιθ Ι).

41. τον ασκ. της Μαρ. ἡ Ελτα. 1301)!).

Ι. 69. Σεπτ. (τι. ο.) Απο. Οπα”. ΜΒ!.

Οτίρ. Ιω. ἰἱἰ. 939€. (1νρτ. 288. | : ι)

Ηλια. τ. αουτ. τ. Μαρ. ὅ. Λο.. 83. Β

Και. το!. 8τττ.Ριιτ..8ιΠοΙ. Μοτττριι. θα”.

ποιο. (Ελιοαβιδ 1).)

- το βρεφος εν τν κοιλια αυτης Οττρ. ἰτ.

ΗΘΗ ΟΠΠ. Ιιτ0.ἰἰἱ. (εν αυτν 'Ντου. -

του.) | εν το κοιλεια της Ι.·:λιααβεδ το '

βρεφος αυτης Ι). Η βρεφος] πιω. μου

Βιιιιιτιο Βιιτ.Ηι:Ι.τυο. ἰττ απαιτώ οτι...

στα. Ειτε. οι!

Δ.

[ Ιιιτ. ἱἱἱ. 94%. Μιιτἱα εἰουτ ἰτι οΠιιιιο.ττιιο ιικοτττρΙτιττουε

- Βλιοαβιτ τω τἱτι.] -βεδ 1). ¦ απατα, τοροτιταυιτ ρτορ!ιοιιιτο. Νου αυτα τα

ιτι›τοττιυε απου εοοιτττιἱιιττι ιι!ιοι οοιΙἰοου.

οι. Μαι: "του ΕΙἰιιιΙ›οι τοιἰι:ἰττοιυτ."

Οια.. κι. 9408. ἰτιτοτρτ·οιο Ηἱετοτηττττο.

· - ιιραυγο ΒΕ. 0τίρ. Η. Μ9-····οτε. | 47.επι Οι·ῷ.ἱἰἱ.94Ι(. (ο ..πισω οοττιο.)

:φωνη 9. ΜΗ). το!. Ευα. 8)·ττ.Ρει.8: . | εν Ι).

Πο!. «να. Η. Με”. ἰττ Μπαρτ.) : 48. επεβλιψεν] που. κυριος Ι). | Οοτιιτυ,

- ου] σοι ΕΠ. ¦ Οττ9. Ια!. τιτ.9-Η-.

| 48. ελθυ] ιλθον Δ. [

-- προς με] προς· εμε Β.

4-6. ιν αγαλλιαιτει] ροει το βρεφος Δεν.

42. ιιυιοι.ινηοευ ΑΒ!). το!. Οιτρ. τν. ταν-ι·

ι

Ϊ
ι

ι

. Οτίρ. τν.

ι

: | ανεβοησιν Ο. 88. 69. Γ.

4.7. φωτο Μαιου” Ο!. | "Με πια οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Ι. 49.

“ΜΜΜ

ΕΔ.

1..33.89.

(2)1το1τιτριεονΓ

νωσιν τῆι· δούλητ αυτου. ὶδου γαρ απο του νῦν

μακαριοῦσίν με πασαι αἱ ·νενεαί· 49 ὅτι ἐποίησἔν μοι

Ξόαενοίλα|| #6 δυνατόττ` καὶ αγιον το ονομα αυτου·

και το ελεοι· αυτου εἱτ γενεατ 2καὶ ·›ιενειὶ9|| τοιτ

Φοβουμένοιτ αὐτόν· 51 ἐποίησεν κράτα· ἐν βραχίονι

αὐτοῦ. διεσκορπισεν υπερηφοίνουτ· διανοίοι καρδίατ

αὐτῶν· 52 καθεῖλεν δυνοίστατ` απο θρόνων9 καὶ δινω

σεν ταπεινούτι· 53 πεινῶντατ ἐνέπλησεν ιὶ·ναθῶν, καὶ

πλουτοῦντατ ἐξαπέστειλεν κενού;" 54' οὶντελάβετο

Ίσραι]λ παιδοτ αὐτοῦ, μνησθῆναι ελέουτ, 55 καθιὶτο

ἐλάλησεν προτ τουι· πατέρατ ὑμῶν, τῷ ,Αβρααμ καὶ

τῷ σπέρματι αὐτοῦ εὶι` τον αὶῷνα. Μ .Ἑμεινεν δε

Μαριιὶιιι :τον αὐτῇ *ειδα μῆνατ τρεῖτ·· καὶ υπέστρεψεν
. . -
επ τον οικον αυτ-οτ.

8 Η Τῇ δε ,Ελισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνοι· τοῦ τεκείν

αυτήν, καὶ εγέννησεν υὶόν. 58 καὶ ·ιἴκουσαν οἱ περί

οικοι καὶ οἱ συ·)ηιενεῖι` αὐτῆτ ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριοι·

το ἔλεοτ· αὐτοῦ μετ' αὐτῆτ, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.

59καὶ ἐγένετο ἐν *τῇ ήμερα τῇ ογδόΠ|| ιἶλθον περι

τεμ.εῖν το παιδίον· καὶ ἔκοίλουν αυτο ἐπὶ τῷ ονόματι

τοῦ πατροτι αυτου Ζαχαρίαν. 60καὶ αποκριθεῖσα ή

μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, ουχί, αλλα κληθήσεται τΊωάνη9||.

61 καὶ Σεἶπαν' προτ αὐτιὶν ὅτι ουδείτ ἐστιν *ἐκ τῆτ

συννενείατ# σου ο: καλεῖται τῷ ονόματι τούτῷ.

οτιἱττι οτι τιοο ρωταω πιο Ματια

οττιτιοε αοτιοταιτοτιο:ι, "αυτα Το·

ι·ἰτ αυτή ττιιι€τια αυτ ροτιττιε ο",

οτ το.τιοτυττι ιιοπιοτι απο. "οτ

ττιιττοττοοτιΜα ουτε το τιτοΒοτιὶειτ

οτ ρτοι.τιιτιὶοο τιττιοτιιἱου8 απο.

ε"Ε`οι:ὶτ ροτοτιτιιιττι ἱτι ιιτιιοτιτο

τυο. Δίφωτα. πρωτα” ττιοτιτο

απατα ται: "ιὶοροειιιτ τιοτετιτου

άι: .στο οτ οτιτιΙται·ἱτ τιιτττιι!ι:τ.

"οοιιι·τοτιιοο τττιρΙονιτ Μπιτ.. τα

ιΗνττοε ιΙἱττιἰιιἰτ Μουσε. Η Βιτα

ι:εριτ Ιετα!ιοι τιιιοτιτττι ειιιττιι

τιτοττιστατι ττιτοιιτιοοτατιω. “ εἰ

οιιτ Ιοοιιτιιι οτι τω ματια ποι

ττοο, Αυτιιτιιται οτ τοττιἰιιἰ οταυ

ἰτι ακουω.. ”Ματικἱτ πατατα

Ματια απο “Ια φαει ττιοτιττἱοιιιι

Μουτ. ετ κατω τετ τα @πιατα

απατα.

Π ΒΙἰειιιιοτο τιιιτοττι ιττιρΙοτιιτιι

οια απορω ρωταν". οι. ριηιοτιτ

Ματια. 6. Ετ πατ.Ποττ.ττιτ »που

οι οοτττιιι.ιὶ στα:: αουτ τιιαατιιτιι:ο

νιτ ιΙοττιται.ιο ττιἰιιοτιι:οτιΙταττι

οιιατιι σπιτι των οτ οοτιτττο.τατα

Ματια· οι. 5' Ετ τιιι:τιτττι ο." τα

Με απαιτει τοττιττατιτ αποτυπώ

ι1οτο ρωταω. οι "κοιτα αυτα

τιοττιιιιο ρο.τττιτ οἱιτο Ζαοτιιιτιατιι.

" Βτ τοιηιοτιι|οτιο πιτιτοτ· στα.

ιΙἱκἰτ. Νοαιιααυιιττι. τοι! νικα

Μτιιτ Ιοὶιατιτιοο. " Ετ ι!ἰκοτατιτ

οι! ἰΠαττι αυτο τιοττιο ο" ἰτι τοις

ιιοτιοτιο "τα αυτ νοοιιιιιτ Με

 

48. αυτου] αυτης Δ.. σοι-τα'.

49.μεγαλα ΒΙ).Ε. | :αιγαλεω €. Α.

το!. (·λια Ου. 88. Ε.ΚΠ. Τ_|ἱΓ. Ρεο.Ιτ.

Μο.) " αυτ. ὁ θεος Π. ' Οοττττο., Οτίο.

ΙΜ. ἱἰἱ. 94 Η.

50. ιις γενιας Α(ἰτι Εισαι: τοκτιι)ΒΟΒΕ.

.38. το!. ατα. .Ριιἰιἰ. α.!ι ασ. 8)·ττ..Ρετ.8ι

τια. Μετιιριι. απο. Απο. οταν". '

Ντιν. ' τις γενιαν 1. 69. ΡΜ. ΓιαΙτ.

Τιπἱτ:. _|ὶ!:(ο'.)Ι. απο. Ι απο γενιας

Δ ἰτι Με ΡοτιΙτοτϋ. νιιΙΕ.ΟΙ. 'Πιερ.

Μπι.

- και γενιας ικα.. Απ. του. 8)·τ.Ρτ.τ.

Μοαιρτι. | και γενιαν 1. 69. ΡΜ. Ηττα.

'1'ιιτἱο. _/#(ο'.)Ι. | :γενιων €. Ασια)

ΟΙ). 88. το!. α.ο.ο. 8ντ.Ηι:Ι. Ποιο.

(Στα.) Οτἰο.!πι.ϋἰ. ¦ τις γινιαν Α

το Με ται. ατομα.) Τὶτοὶ.τ.ιντιτ. τ

(Απο.) ' και ·,·ιντων Α. (στο. ο.)

5Ι.διανοια] διανοιας ΒΡΕΙ.

55.ιις τον αιωνα Α(Ιιτο)ΒΠΙ.Δ. 88. το!.

[του. 185. ' έως αιωνος Λ(ἰτι].'εαΙτ.)Ο.

1. 69. ?ΜΒ ΡιιιΙτ. Τιιτιο.

56. Μαριατι] Μαρια Π.

- ώς ΒΕ.. 1. | :όσα ε. ΔΟ. του "οττι.

. 58.

1). 69. ο.υ.ε#ο'.Ι. Μοττιρτι.Μ8. Φωτ.

Ματ. Οτ·ιο.Ιιιτ.9-5%. ' ()οτιττο., νιτὶε.

:ώ ΜοιιιρΙι.ο‹Μ.οτΜ88. το!.

57. το Οτίο. ἱἱἱ. ΜΝ. (ο του. Ο." Ο.) |

της 89.

χρονος] αιω.και 69. | σου"... ()τίο. ἱἱἰ.

οι ουγγ.] οττι. οἱ 1).

αυτης] οττι. Ι.. (αυτου 69.'. ι:οττ.'.)

αυτο] αυτης 69.

59. ιγινιτο] πιω. δε Γ. Μοττιρττ.

- εν] οττι. 1)!...

το ήμερα το ογδοο 13001* 88. 69.

(Σεπτ.) ΑΜ. ' :το ογδ. ι)ι.ι. 9. Δ. το!.

α.(ιιτ ι·ἱ‹Ι.)

ηλθαν υ..

εκαλουν] ιλαλουν Ι.

Ζαχαριαν] -ρια Γ.

60.ιιληθηοιται] κληοιται Ϊ.. μια. τοονομα αυτου 0.!). ΜοττιΡὶι.Μ5.8τ]ν.

Ι Οοτιτττι. ΛΒΟΙ.. τα. Μοττιρτι.Βοτιιτ.8:

Μ88. ΤΙιοὶ.ι.ιντιι. το!.

Ο.Π.ιιπαν ΒΙΑ. Ι. ' :απου €. ΔΙΠ). '

το!.

- ότι] οττι. Ι. α.υ.8.ο$9'.Ι. (απατα, |

 

τωυ. [)

6Ι.ιιι της ουγγινιιας Δανια. 88. Δ.

Μοτιηιτι. Μαι. ' :ιν το ουγγινιια τα.

@(11) το!. Ι.ιιττ. (στο. _Β*.) Ηνττ·.Ρετ.

διΒτ:Ι. @οττι. Απο. (ιν τι οννγινια

1).)

- τιμ ονοματι τουτοι] το ονομα τουτο 1).

82. το τι αν] ο τι ο αν .0.

- θιλιι ν.

- αυτο Β!). 88. 69. ΕΟ.. ' :αυτον Α3.

ΔΟΕ. το!. Ι.ιιττ.

68. ·ττιναι:ιδιον ΑΒΟ.Ε. το!. Οτ·ιο. Η. Η”.

' πινακιδα 0. τι! τα. 1). (ΠΙΝΑΚΙΟ

Μεττιρτι.) ντι!. Οτίο. το. 570”.

- Χιγων στα. ιν. ' οττι. Ι). ο.

- εστιν] ιοται ο. Ι. Π. διττ.Ηι:ὶ.τττε.

Οτἰο.ἰν.86τ. ' (Σοτιτττι. ΑΒ!). το!. τιν.

Οτίο τι'. ΙΜΟ.

ονομα] ”ιτο.οττι. το 9. ΑΠΌ!). το!. |

οττι. το Β.Μαι Ι.. στο. Η. Μο.

- αυτου] αυτοι Ι.. @του 86-.(Οοτιττιι.

ΝΒ..)

- και ιθαυμ. παντ.] ΡτΜΣΠΙ. και παρα

50. τι τιτοττοιιιο τα τιι·οροτιτοτ οι. | 54. Μαια

. του ιιιιιοι·ισοταιτιο αυτια τι. τ 60. κοιταω" τι. |

' μια!. .οι οι.
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·ι

Ι. '75.

ΊΙιι1α. ο. ι. ο.ε.

@τα Ρ. Ε.

Και”.

Μ. “ιιι. Βια.

68. πινακίδα

ιαντι·ναειναι” ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ενενευον δὲ τω πατρι. αὐτοῦ το τί αν θέλοι κα
ο. ο ι ΙΙΙ ι 68 κ ι ε ι Μ

λεισθαι °αυτο . και αιτ·ησαι· πινακιδιον εγραψεν

Ι 2, | ΙΙ Ο ` Φ ν ' σε ` , Ι

λεγων, Ιωανηε· εστιν ονομα αυτου· και εθαυμα
.. Ι επσαν πάντα. Μ' ανεωχθη δε το στόμα αυτου παρα

χρημα και ή γλωσσα αὐτοῦ, και. ἐλοίλει εύλογοῖν τον
θ Ι κ ο Ι ε ` Ι Ι `

εον. και εγενετο επι παντα: φοβο: τουι· περι
ει- ι | ` , 0 .δ ) Β Α . Ι

οικουνται· αυτον: και εν ολη τη ορεινη τιμ· Ιουδαιαι·

62ιε

ιιοπιιιιε. "Ιιιιιιιοιιοπι ιιιιιοιπ

μια ειπε οποια "Πει παπι

ειπα. "Ετ, ροειιιιουε Ρουπα

και κτιρια: απο”, Ιοιιιιιιιιοε

αει ιιοπιοπ ειπε. Βι πιιι·ιιιἱ

ειιιιι ιιιιιιιει·ει. Μ Αρει·ιιιπι οει

ιιιιι.οπι Μου οι ειπε οι Με”

οι". οι |οοιιοιιιιιιιι· ιιοιιοι!ιοοιιιι

Μαιο. ωΙ·)ι ίιιοιιιε οιιι τυποι·

ειιροτ οπιποο νιοιιιοε οοτιιπι. οι

ευρω· οιππιιι ιι:ιοπιιιπα Ιιιι1οιιο

 

__ ιιιιιιιΙΒιιοιιπιαι· οπιιιιιι πετρα
.α κ Ι ` · Ι ” κ Π Μ

ε διελαλειτο παντα τα ρηματα ταυτα, και εθεντο Μαι. .οι φωτια οποια

μι _ ' τ . . ι ο . ι . .. , σοι ιιααιοι·ιιιιι ια απο” οπο,

,ο οι. ακουοντες παντα· οι ακουσαντει· εν 'Η, καρδια αυτων λ€70ΡΤ€9, ιιιι:οπιοι.Ωιιια ριιιοε μια· πιο

?ι Τε ιι ι δι -. ' κι ·' κ ο ι υ κ ..ια Ειοιιιιιι πιαιιι.ιε ιιοπιιιιι

:για ι αρα το παι ιον τουτο εσται , και γαρ χειρ Μα οι", ,110.
. ε· ι απ

τη κυρίου ην μετ αυτου.

': 67 ` ' ' ` ' Η ' Ι 2 "Βι Ζιιοιιιιι·ιιιε ριιιοι· ειπε

€. 7 μαι Ζαγέαριαι· ο πριτηρ αυτου επληρέθη, πνευ ΙΙΙ-ΡΜ" 98 @Μια “Μωβ

τ. ματ” αγιου και επροΦητευσεν λεγων, Ευλογη· υιοιυπων"Φωιιι. ?Μαρια

· κ τ . κ Α ι ι .. . τ ` πιο σου: 1ει·αιιεΙ, φπα "ιιι.-.ναι

:: τοι· κυριοι· ο θεοι· του Ισραηλ, οτι επεσκεψατο και τιςωςῇ,κι|οωῇοπωηριεΗαιιιιο,
· ε Α .. , Α - 6,, . . ~

ἐποίησεν λυτρωσιν τω λαερ αυτου, ''9 και. ή|γειρεν Μεδο·;%,%;,8%Εξ:

ἱΣ 52· 6κέραι· σωτηρίαι· ημίν'Ι εν * οίκω ξΔαυειδ|| * παιδια· οι" ΜΑΜ εε· να οι ΜΜΟ·
ε. . Α Ι τοπ Ί! . .. 70 χ . | , . λ . , + ι·ιιπι σαι α εαοοιιο ειιπι τι

..ε αυτου, καθωε· ελαλησεν δια σωματα· των αγιων ριιοιαι·απι οι”. "ιιοιιιιοιπ οι:

Στ ε ι μι - ι ε τι ε ι ι ή ιιιιπιιοιε ιιοειι·ιε οι σε ιιιιιιιιι

απ αΙ·ωμο9 προφηΤων (ΠΠ-ουν αρωμα” (ξ εχθρωμ οπιπιιιιπ ιιιιιιιοε οιΙοι·ιιιιι.. "αει

..Ι Ο αει ` Ι .- ..ο ' ' - -

5, ημων και ἐκ χαρα· παντων των μισούντων ήμαι·, Σΐ:=:'"Π;;:"Έω;;]:;

.- " ποιῆσαι ἔλεοι· μετα των πατερων πιο... και. μνη- “πανικου 8ιιιειεποιἱ. Μαιο.

- ι ο ι ο .. κι .ο Δ .ι ι·ιιιισιιπι απου ιιιι·ιινιι οι! Αυτο·

π σθηναι διαθηκηε· αγιαι· αυτου, ορκον ον ωμοσεν παπι μιιιτοπι ποοιταπι.ιιιιιιικιιπι
... κ κ .. ... οι ι ·- Η 'Η - ' ο

:ι πιο” Άβραειμ του του: πιο", του δουνε" οι" ἶξ...ἶ.ἶ 'δ....ιΒξ.ξ:: :.?ί:...ΐ
?Ϊ "η ο · · τ ” ' ί ' ` Ϊ' ' " ι ' ' ' Νικαια εοι·ιιιιι.πιιιε ΠΠ '” ἱιι
εε χ Ψήφων] ῦαιροιἔυξ· εκ χειροι· εδθρων ρυσθειιται· λατρεΙυειν "ΜΜΜ οι Μάι” εστω

αυτω εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου

χρημα ελυθη η γλωσσα αυτου Ι). α.ἰι.ρ'. Μοιπριι. Ποια. @ιιι. ' "οπι. γαρ ς. Β.ΒοΙι.ΙιΙαἰ.Ι.Δ. 88. 69. αν. αιμα.

'απατα, το!. απο. οκ!! στα”. ΑΟ... τοι. ε. 87τι·.Ρει.&Ηοι.ιιιι. Αι·ιιι. 798.. Ειικ.1).Β.ιπΡε."προφητωναυτοιι

- Η" 66. ην] οπι. 1). Ι. | απτο χειρ Ι. ιιπιο των απ' αιωνος Ι). α.ο.ο,|.8.9'.

Μι. ανειρχθη δε] ααα. και Ε'. - μετ' αυτου] μετ' αυτων αν. (εστι. 8)·τι·.Ρει.8ιΠοΙ. (Μοαιριι.) Ιι·ειι. 186. |

-- παραχρημα και η γλωσσα αυτου ΑΒ Οοπιτιι, νιιιι;. ιιι. Ειιε.Β.Ε. ια Ρε.

' (Ο). το!. νιιΙα. (ο.)(ε.)/:1Ε (Μια. το!. (πι ιιιι·οηιιο Ιοοο ο.)

στα. ιιι. ΗΜ. ι οπι. 1). α.Ιι.ρ'.Ι. "οιιι. (επροειιιητ. Λ.) | $προεφητ. π. Β'. τοι. Η. εξ] εκ χειρος Ι). (οιιι. παπι.) ] (:οπιι·ιι,

αυτου Ο.(ιιι1ι!.(Ρ.) ε. | παραχρ. και Βια. ιιι Ρε. 570€. (προφητ. Β'εια.Τ_/. Ιτειι. 186.

...8. ελυθη ο δεσμος της γλωσσης αυτου Ι. ινε.) [ ειπεν 1). 72. μετα των] μετ' αυτων Δ.

Η 65. και εγενετο] εγενετο οι ΑΚ. - λεγων] οπι. Ι). ' Οοιιιι·ιι, Οτἰη. ΙΜ. - και μνησ.] οπι. και Ι). | Ποπι.ι·ιι, Ιτειι.

- επι παντος ιροβος ΑΒΟ. το. ο. το!. παθω.. Ειι.ι.ιπ Ρε. Ι85. Οται.Ιιιι.ϋι.948-.

,. Οτία. ΝΑΙ”. | Φοβος μεγας επι παν- 68. κυριος νιιι8.6'ί. ε! Ιτετι.Ι8θ. Οι·ἰ9. 74.αφοβιιις Οτιυ.ἱἰἱ.9-88'. (ο οιΣιιοιι.οκ.οι

· τας Ι). Ιι.ο. ' ιἰπιοι· ευρω· οπιιιοιι νιιι€. ΙΜ.ιιι. 948-. Ειι.ι.1).Ε. 8.58”. | οπι. Αη. απου.) ' -βος που”.

ε,|ἶΙ. 5γτι·.Γει.8ιΠοΙ. Ατιιι. (που. ιιιιιιι- Ι`ιιίιἰ. α.Ιι.ι.·:#.9'.ί. Ειι.ι·.ιπ Ρει.570··. - εχθρων] ”ιι·ιιοιπ. των ς. ΑΟΚ. Ρε.

: οπιοο Μου Λι·πι.) - επισκεψατο Α. (ααα. ιιοε Απο.) 'Γατα. το!. | οιιι. Β.Βι:Ιι.ΛΙαἰ.ΠΙ.. Ι. 88.

."

8γι·.Ριι. ΑΜ.απ

86. ακουσαντες ΑΒΕ. το!. | ι.ικουοντες ΟΙ)

στ. Μοιπριι.Μ8. Οοιιι. Απο. (οιιι.ε.)

- τη καρδια ΑΒο. το!. Η. ι ταις καρ

διαις ΠΙ.. ε. Αι·πι.ιιρ.θυ.

- αυτων] ιαυτων Β (ιοιιιο νοι·οοΠοιιιο

ια ειιρριοπιιιε.)

πι.:.ι

- αυτους Οτίρ.ἰιι. ι αυτον 1). Ποια.

. -;.παντα 0τί9.ιι'.Π4°.Π5δ. | οπι. Σ.

ό - και γαρ ποιοι.. (Ευα.) $γι·.Βοι.πι8.

69. οικω] ·.·ρι·ιιοπι. τιμ π. ΑΠ. Για”. Τα

τἱο. το!. ' οπι. ΒΟΙ)Ι... 1. 83. 69. Μ.ί "μια

' Μξοπιριι. σου.. Ειιο.1).Ε.858°. ιι. Γε. (μια.)

570':.

- παιδος] ·ιρι·οοπι. του π. ΑΟΚ.. Ρο.

'Για. τοι. Ευα. ΠΕ. ἱπ Ρε. ' οπι. που

το. των αγιων οτι.9. ιιι. ΝΒΑ. Ειι.ι. 1113.

858! ιπ Ρε. 570€. ] οπι. των 1).

- απ' αιωνας] ι*Ιιτιιοπι. των 9. ΑοΒ.

Ρε.'Τιιι·. τοι. Μια. 8τττ.Ρει.8ι.ΠοΙ. ' οιιι.

πιι;.Β'.)

87.επροοητευσεν ΑΒ.Ι'ΙαἰΟΙ.ι. Ι. 88.

οπι. Ο.

ι
66. θα”.

ιιιιιιιιε ιιοιιε Οι. | μου. οι. ' 71. ο‹1ιιι·ιιιιι. που οι.

69. αιμα. ' ιιτιιοπι. παντων των Κ.

ημων έ. ΛΟΙ)Π. Ρ8.Τιιι. τοι.

Ξγτι·.Γει.8ιΠοΙ. Μοπιιιιι. (Μάι.

Αι·πι.Πεο. του. (Πίσω. | οπι. ΒΕ. Ι.

89. ε. Αι·πι.Ζοιι. Ιτοιι. 188. Οτἰη. ΙΜ.

ιιι. ουν-ε

- λατρ. αυτιρ.... τ. ἡμερ. ημων νετ. 75]

 

ριιιιιο οι. Ι 67. τοιιιι.ιιιιε οι. ' 58. οι»
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Ι. '78.

Α Β (οι !) Η!!! (3.).

τ. Δ.

1. 88. 09.

[Μ)0ΨεσνΓ

75. πάσαις ταῖς η.

μερικα

77. άμαρτ. ήταν,

78. !πιιτκέψιται.

?6 κ ` .. τι! ι

και συ ε παιδιου,πάσα: τα: ημέρα: ! ημων.

προφήτη: ύψίστου κληθηση· προπορεύση γαρ προ

προσώπου κυρίου ετοιμάσω ὁδου: αὐτοῦ, 77 τοῦ δοῦ

ναι γνωσιν σωτηρία: τα!` λαερ αὐτοῦ έν οιιρέσει αμαρ

τιῶν αὐτῶν, 78δια σπλάγχνα ελέω: θεοῦ ημων, ἐν

οὶ: επεσκεψατο ημᾶ: άνατολη ἐξ υψου:, 79 ἐπι δινω

τοῖ: έν σκότει καὶ σκια θανάτου καθημένοι:, τοῦ

κατευθῦναι του: πόδα: ημων εἰ: οδον εὶρήνη:. 80 Το

δὲ παιδίον ηι,!ξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ην
' Α 8 Ι 'Ψ ' | Ο | 8 .τι `

εν ται: ερημοι: εω: ημερα: αναδειξεω: αυτου προ:

τρια οι:ιιιι!!ιοιι ι!!α!ιοτι τιοαιτἱιι.

"Β το ροατ ρτορ!ιαια ιι.!τ.ιι

απο! νοαο.!ιατ!α: ρτιιαι!ι!ε ατιιττι

ατιτα !!.ιαιαιιι ι!οττιιτιι ροτιιτα νται

αιοιι. "πο ι!ιιιιι!ιιττι εα!ατιιιιιτιι

οιι!οιἰτ τι!α!ιἰ α!οι οι Μαιο...

ιιαττι ραααοιοτιιιιι αοτιιιιι 7'' Ρετ

νιιιαατιτ ιιι!ιατἰαοτι!!τια ι!αἰ που

τι!. το ιιοι!ιοε νἱειτιτνιτ τιοτ

οτ!αιιιι οιι ιι!ιο. 7!!!τι!οτιιιιιιιτα

Με ιιο! !τι τατια!ιτιιι αι !τι οιιι!ιτιι.

ιιιοττιιι ιαι!ατιτ. οι! ι!ἱτιιι;αιιδοτ

μια!" τιοατ.τοι ἱιι νοτια τοιαῦτα

" Ριιατ ιιιιταιιι αταιαα!ιιιι οι αστι

τοττα!ιιιτοτ φωτο. οι ατατ οι

ι!ατατιἱιι οιιιοα ἱιι ι!!ατιι ατοπι

τι!οο!τ οοιια οι! !ιιτιι.!ια!.

τον Ίσραήλ.

Π. Α' 8 1 Έγένετο δὲ ἐν ταϊ: ημέραι: ἐκείναι:, εξηλθεν 'Ειιουιπτω πρωτο οι αιτι

δ ι κ ι τ ι . ι !ιοιι ι!!ιι αιιι!ι αι!ιατοιτι ο Οοο

ο ογμα παρα Καισαρο: Αυγουστου, απογραφεσθαι τι... ΜΕΡΗ...) οι, ι!αιιατι!ιαταωτ

·· ` 'τ τ 2 τι ι· · ι τ οτι!ναττοτοτ!ιἱτι "Μια ι:!αται·ιρ

παρον την οικουμενην. αυτη απογραιρη πρωτη “ο ΡΜ", γω. Μ 'ΜΜΜ
τ Α | Χ . . Φ .

οι: ' ε ενετο ε ονευοντο τ Συ ια Κυ νιου. και @Με @Πω ο! “ΜΜΜ
υμιν” ,7 777 μ 9 775- ρ 9 "Τη ιιαιι οι ρτοτιτατατιιοτ τιιιςο!! ἱιι

επορεύοντο πάντε: οὶπσγροἔΦεσθαι, ἔκαστο: εἰ: την

8.!δίαν πόλιν. 2ἑαυγ·οῦ|| πόλιν.

'! ο.

4. Παζαρἑθ

Γαλιλαία:`π ἔκ πο

εἰ: πόλιν *Ι Δαυεὶδ||

4 ανέβη δὲ καὶ Ίωση‹ρ
|

Η

) ` Α

απο τη:

λεω: Ναζαρετ εἰ: την Ίουδαίαν,

τι: καλειται Β θλεέ δια το εἶναιτι η μι

ιιοιιιτι αιι·ιτιιιαιιι. . Αιααιιιι!!ι

ιιιιταττι οι Ιοεαρ!ι τι θιι.!!!ιιαα δει

α!νιτιτιο Νιι.πιιται!ι ἱιι Ιοι!ιιαιι.ιιι

α!νιτιιιατιι Πανο! ιιοιια νοαιιιοτ

Βαι!ι!ααττι, ασ αουτ! ατεαι δα

 

75. παοας τας ημερας Αο!)Β. .Ρια!ι.Τοτ.

το!. α. Ικα. !88. (πααας ημιρας Οτἰο.

!!!.853!.) Ι ιταοαις ταις ημεραις ΒΕ.

σαιτ..)

·-οιων! ΗΜΜ- τιιτ.· ζωο: α. !. 69.

[Β]ΒΜ5ΓΔ. Διοτι. Οι·ἰς.ἱ!!. 948!. ! οτα.

Α !ι. !. αι ἱιι οιι. ματια. Βα!)!!!ἱ.Δ. .38. Ε'

κοντα. Ρτ.'!.'οτ. Μια. 8_τττ.Ριιτ.8ιΗα!.

Μοαιρ!ι. (ται.!:ι. απο. Ιτετι.!88. Οτἰς.

ΙΜ. ἱἱἱ. 8488.

76. ου δι Α ἱιι τοι. Ρι.Βο!)!!!.. 88. Μετιιρ!ι.

!.οιιι. δι π. ΑΙΜ. Ρι.'Ι`ιιι·. τα!. μια.

87ττ.Ρει.διΠα!. Οσοι. Απο. Δια. Ικα.

!85. Οτἰρ. ἱιτ.!!7-. Οτἰς. Ια!. !!!.948°.

- αληθηαιι. ·ιτροποριυαιι Γ.

- προ προσωπου Αο!)!!. Ριι.Ί'ιιτ. τα!.

Ιται. !86. στη. οι. 948!. (ο ταρω!. οτ. αι

οποιο.) ! ινωπιον Β. 0,-τ9.ιτ.

77. αυτων Β!)Μ 38. 69. τα!. Η". 87ι°τ.

Ριτ.8ιΗα!. Μαιιιρ!ι.8α!ιντ. Οοι!ι. Απο.

τα. απο. Ικα. !86. ¦ ημων Α(!ιἰα αι

ἱιι ατι. Ρειι.!τ.)ΟΒιία. 1. ΜΗ. Ριι.'.!`οτ.

'Ποιο. Α.τιιι.Μ$$. ιιιε.οτι.ιτιι Ιδια!! ο!.

(!.ο. “ττι" οι! ατι. ισα. “ταιιι!ιιτιοτιαιιι"

!ιἰι οιπ.) στο. Το!. Ματτιτι!ι.!!Ι.

78. δια σπλ. ιλ. θιου ημων] στα. Ρ.
(απλαχνα ΕΚΤ! απλαγνα ΙΔΓ.77:) Ι

·- ιπιοκιψατο ΑΟ!)Β. Ρτ.Τοτ. τα!. Μια

. 8γτ.Πα!. Αττιι.Πτα. του. Ιτειι. !85.8!3.

! ι·ιτιοκιψιται Β.Βα!ι.Β!α.!'ΕΙαἰ. Ποιο.

Ατιιι.Ζο!ι. «οι. εγτ.Ροι. !!!ατιιρ!ι.)

επιακιψαται Β.Βιἱυ. ιπιοκιψαιται 1.'

τα. (οοο. ἰιμας του” Απο.)

78.79. ανατολη ιζ υψους ιπιφαναι Ι.. (ασιτ

τραιτ!ι οοο Οτἰατιε οιι ιι!ιο οι ορριιτιιιι

Με οιι! ἱιι ιατια!ιτἰτ αι οττι!ιτιι τιιοτιἱτ

ται!α!ιτι.τιι αι οποιο ραι!αι ιιοεττοτ ἱιι

νοτια ριιαἱτ. Ιτειι. 185.)

79. ιπιιραναι] ατο. φως 1).

- κατιυθηναι Α.

80. ηυξανιν] ηυξανιτο 1)..

- τοις ιρημ. τι.

!. δι Ευα. ΠΕ. 84". ! οτιι.Α.

- Αυγουστου] Λγουατου ο'Δ. Ποιο.

Η οδο. του Ια. 88. Ενα. ΠΕ. ! Οοτιττο,

Επι. ἱιι Ρε. 542.. 5488. (ο οιιατιι.τα ταςο

/Ει!ι.)

-απογραφιοθαι Βιι.τ. ἱιι Ρο. 542.. 5489 !

απογραψααθαι !. 69. Ειι.τ.!).Ε. (στο.

οι! απογραφιοθαι νατ.5. ε.)

2. απογραφη] Νικαια. ή π. ΛΟΒ.. τα!.

Ματιιρ!ι. Τ!ια!ι. Ειιι.ιτι Ρα. 549.542”.

(ι!πογραφῆς οἰιοης ἐν τῇ Ίουδαία τοπ

πρώτης ἐπὶ Κυρηνίου ΙΜ!. Ττ. 78.)

! στο. Β!). Ειι.τ.1).Ε.8-!!!!. αοι!. ετ οι!.

- ιγινιτο] ιιτιτα απογρ. πρωτη Β. Οτἰς.

Ιιιι. !!!.945°. ' Οοτιιτιι, Ειιτ.!).Β. ιο Ρε.

542€. 543€. (στο. δ.[α.])

! 2. ἡγιμονιυοντος Επι. 1115. | ι)γιμονου

γ οντος Δ. ! ἡγιμονιυααντος Ευα. !τι Ρε.

5488. ! (αρτιο ?πιο αει του ατα. Οτίο.

' Ιιιι.!!!.944°.) ! ιτιοα της Συριας σαι.

! 8γτ.!·!!ατ."
κ - Κυρηνιου ΟΠΕ. !. 88. τα!. .Ιιι.ττ.'Ι'τ.

78. Αρ. !.84.46. Ειιι.!).Ε. ἱιι Ρα. ! Κη

ρυνιου Α. (Κυρινιου 69. Κηρηνιου τι.)

! Κυριινου Β.Βα|ι.(.ι!Ιαι). μια. Οτίο.

ΙΜ. (Κυριν. Β'.!!Ιατ.) ! Κυρηναις @οι

Ηα!.τιις. Οταιαἑ. ΚΤΡΙΝ00 Τ!ια!ι.

ΑΙΜ. ΧΥΡΙΝΝΕΟΟ Ματιιρ!ι.

8. τουτου ΠΠΣ. Ειτε. 112.84!!! ' :ιδιαν

9. ΑΟΚ. τα!. εγτ.Ηα!.τιις.6'ι·αιαι.

-πολιν ΔΙΚΗ!. τα!. Ιἰια.!).Ε. ! χω·

ραν ο.. ! πατριδα 1).

4. της Γαλ.] στα. της Δ.

- Ναξαριτ 8ι. Β. Β.τ.ΒαΙι.δΙαἰ.Ϊι. 858.05]

Κε.. α.ε. .Ιιιατ.'.!”τ.78. Ι Ναξαριθ ΕΜ.

Β.τ.Βιζιι.!). !. 69. τοιιιιυντ.ι. νο!ς.

ααα) !!!αιτιρ!ι. Ποιο. Ειι.τ.!).Β. οι".

τι!! ε!.αρ!ι. !.225. | Ναζαραθ ΑΟΔ.

-την Ιουδαιαν Βια. ΠΕ. οι! διαιτα. |

γην Ιουδα 1). (α.)ε.

-ιις 2°.] στο. Δ.

-δια το τιναι....κ. πατρ. Δα.] ροει ιν

 

80. !ιι ι!ατοττο .τη

2. τι πιτ-Μαιο!. οι. ! 4. το αιτιι.ι.τιιαι Ο!.
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.'”`

δια.-

ΙΙ. 14.

τοτε. α. 6. ο. ο.

8νττ.Ρ.1£

Ποιο”.

οιοι.κοιι.ιοοιἑ

19 β

..Ματτ.α:τ.

, ~|

στη εγκυερ.

ο ` 9 ο Η `

αυτον εξ οικου και ττατριατ

σθαι οὐν Μαριαιμ το

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

'ο

οι

=Δαυείδ#, 5 οἰττογράψα

8έμνηστευμένοΜπ αὐτ

6 τ ι ν τ τ "τ › κ ε ι ..

εγενετο δε εν πρ ειναι αυτουτ εκει,

έττλήσθησαν αι ήμέραι τοῦ τεκεϊν αὐτήν,

...ι ..
οι ου

7 κ ν

και Ε'Ι'£ΚΕΡ

ιἰοτοο οι: οποιοι `Πονιιτ, Ντι

ρτοοτι:τοιοτ ι:οτο Μοτιιι άστρω

ειιιιι. .το ιικοτο ρτιιοι;οοοιο.

6 (πιο) Ε`ιιοιοτο οτι αιττετο απο

εεεεοτ τω. ττοριιιιι ιιιοι οτα οι

οιττετοι. 7 οι ροροτιτ έτοιμο το

υοτ ρτττοοοεοττοτο. οι ραοοιιτ

τον υιον αὐτῇ: τον ·ττρωτότοκον, και. ἐο··τταργοἱνωο·εν οιττοἰονοΙνττ οι. Μιοι."πωω
8 ` ` τ | 3 Χ

αυτον και ανεκλινεν αυτον Ευ

αὐτῶι· τόποι· ἐν τῷ καταλύματα

τον ττοίμνην αὐτῶν.

Π 3!

ο αγγελοο, Μὴ Φοβεῖο·θε· ἱδοὐ γαρ εὐαγγελίζομαι

ὑμῖν χαραν μεγάλην, ὅτιτ ἔσται τταντι τῷ λαῷ,
11τυ ο!

οτι ετεχθη ὑμῖν σήμερον ο·ωτήρ, οι· ἔστιν χριστοτ

κύριοτ·, ἐν ττόλει 2Δαυείδ”.
ο- ο Ο

ο·ημειον· ευρήσετε βρἔτροο ἐιττταργανωμένον και.|| Ρ............_
, τ ,

18 Και. εξαίιρνητ· εγενετο

Η. [τη ιτημιῖον

, , * Ι

κειμενου εν Φατνο.
` ··ν τ Ι το π .- Σ

συν πρ αγγελοι πληθοι·_ στρατιατ ο
ο ι κ κ κ ι 1.. ι τ

αινουντων τον θεον και λεγοντων, Δοξα εν

'Η

Η. οὐρανίου

9 8 και. ττοιμένετ τἶο·αν ἐν τῇ χώρα τῇ αὐτῇ αγραυ

λοῦντετ· και Φυλιίο·ο·οντεο Φυλακατ τῆι· νυκτοι· .το

9 και. [ἱδοὐ] οἴγγελοο κυρίου

'Η, 6ιἔττιἔατο αὐτοῖτ, και δοξα κυρίου ττεριέλαμψεν αὐτοὐτ·
` . | | Ι

και εφοβηθησαν φοβον μεγαν.

1.2

* Φάτν1ι7, διότι οὐκ τἶν

10 και εἶπεν αὐτοῖτ Πο

και. τοῦτο ὑμῖν το

υρανοῦ #,

το οτιιεειριο. αυτο οσο επι οτι

Ιοοοτ το ιΠνιττεοτιο.

' (για) 13: οτιτιοτοο απο το

το;;ἱοοο οοιιοτο νἰ:ὶΙιτοτοιτ ετ.

οιιειοι1τοοιιοι ντι;ἱΠιιο οοοιἰτ τιτ

ρτο. ατομο ειιοοι. ° Ετ απο

ετοιμο” ιιοτοτοί ττοιἰτ Ποσο

Νιου. οι. Μοτο” οι οὶτι:ιιτοτ'ιι!είτ

Νοε. οι. ιιτοιιιιτοοι ιἰτοοτο τοπο

'° Βι .τοκ Ποτ οποιοι,

ΝοΙἱιο τττοοτο: σαιτ ιιοττο ονιιο

Βι:Ηιο «το. ττοιιιτἰοιο τοακουτο.

"οσο οτα οτοοἱ οοριτιο, " αυτα

Μιτου ο". νοτιἱτ Μοτο το.Ινατοτ.

οιτἰ οτι @Μουτ ιΠοιοὶοοτ. το

οινττοιο Πανο!. '2 Ετ οσο τουτο

ειΒοοτο : ἰονιιοἱοιιτ ἱοΓιιοιοτο

ραοοιι τονοτοτιτοτ οι ροτἱιοτο ἰο

Η. Ετ του.. Μοτο

ο" ι:ιτιο ιιοι:ιτιο τοο!ιττιιιτο τοιο

Πω οτιοΙοειτ.τ τοοιιιιοιτιιτο Μοτο

οι ι1ιοι:οιοιτο. Η (Νοτια το του.

 

Εντι. του οτι. νοτ. 5. 1). Ι Οοοττο, Ευ..

1).Β. οι! 8τορο.

τι. αττογραψαοθαι οοτ.:. το!. ἔτι". Το”.

Εντ. Ι).Ε. Μιά. (ικα οι” τ. 2:26. ιιοτο

τις ττολ. Δ.) ' απογραφτιτθαι Α1). 83.

(ντι|.νιττ. Ι.) | αττογραψτοθαι Δ.

_Μαριαμ Ειι.τ.Π.Β. ¦ Μαρια 1). Εκο.

ΠΙΣ. οοι!ιΙ. οι! δωρο.

- ιμνησττυμτη ΛΒ.Βοο.ΠΙ.0.Π.ΣΞ. |

Σμτμνηστ. 9. ΒἙ'.Ππομπο. το!. Στα.

111!. οι! οι”. (στο. α.ο.ι:.)

- αυτοι] ?οτο.Β.αρ.ΠΙ.(οιτοοι ΔΗΜ.) Η

μου. γυναικι ι€. Ασια υἰιἰ. το!.

ντο... ιτ.υ.ι:.!7ζ Μοτο. Ποιο. ΣΕΦ.

.Βιι.τ. Ι).Β.ειἰ.(τοι! ιτιι.) | στο. 130.." υιό.

ΠΙ.Ξ.'. 1. Για”. ο! 8ντ.Ρετ.. Μοτορο.

ποιοι". Απο. Ετι..Π.Ε εστω. οι!

δωρο. (τοσα ιγγυιιι Β.ορ.Ιτ!.)

ο. εγτνττο δε τν τῳ ειναι αυτους τκτι Εντ.

1).Ε. 34%. (αυτ. τινιτι) ' ώς οι τταρτγτι

νοντο ο.

_ιττληοθηοαν Ειι.τ.Β.Ε. | ιτιλισθηοαν

1).

7. αυτης] στο. ὐ.ο#ο'.Ι. | Οοοιττι. Σπορ.

α.κωο¦.

-οατνυ] 4Πιτοιττο. το ετ. Δ. το!. Εντ.

1).Ε.842.. οι!. (τοι. ντο. το). ' οτο. ΑΒ

ΒΙ.Ξ. Ποιο. Αττο. Ειι.τ. 1).Ε. αντι!.

(ιρατνηιῖη· Οτι Δ.)

?. διοτι] ιδιο Γ..

-αυτοις] οτο. ιτ.ο.ο.ε!!. ' Οοοιττι, ντου.

1: Ε.”ιιτ.Ι).Ε.

Β. και ττοιμινις ΑΒ. τοΙ. ντο... ο. 8ντ.

Πο!. νν. Βιιτ.1).Β.342-. ¦ στοιμινις δι

1). α.ὐ.ε./=πο'. εντ.Ρετ.

- χωρα το αυτο νο... ο. 8ντ.ΙΙι:Ι. ντι.

Ειι.τ.1).Ε. . αυτο χωρα 8.3. 69. Ε. αρ.

ι:$!.9'. (8ντ.1,88.) "χωρςι] χαρα 1).

στ. Η το αυτο] ταυτο Η..

-φυλακας] οποιο. τας Ι). | Οοοττο,

£ιιο.1.).Β.

-την καμινον Ευ... 1113. | της Μπρνο;

Ι. ' το στοιμνυ ΕΠ.

9. ιδου Α!). το!. ντου. α.ο.ι:.ῇβ 8νττ.

Γει.8ιΗι:Ι. Μοτορο. ' στο. ΙΝΕ.. αρ'.

Εντ. Π.Ε. 842..

--κυριου τη σοι. Γ. ο. (Πιο εντ.Γετ.)

--δοξιτ] δυξαν Λ..

-κυριου 2°. ΑΕΠ'. το!. α. ντι. (θτου Ξ.

ντο. ο.ο. 8ντ.Ηι:Ι.τοε. Εντ. ΠΕ.)

! στο. 1). (απο

ξ - φοβον μιγαν ΑΠΡ. το!. τιν. Ειτε. ΠΕ.

ν ' ιτφοδρα Β. (ΜτΙ. τι!. Μοτορο.)

' 10. γαρ] οτο. 1.'. ' Οσοι", Οοο. τν.

' Η.. Οτίο. Πτι. ἰἰἰ. 945.. Ετ". ΠΕ.

ι του.

 

- ευαγγελιξωμαι ΕΚ.

Οι Ο

εντ.Πιι:τ. '.Πτου.Μτιτ. (πιο. Απο. νται.. '

Ι0.ιοτιιι] πιω. και 1). ' (:οοιτα. στο. ττ.

Βιιο.Π.Ε.

Η. ος] ὁ Ε'.

- κυριοι· οτι.. τν. Εντ. ΠΕ. | .Και

ιἰ. συρτ.288. Ποιοι-τ Ι)οτοἰουτ ο. Βο

τοἰοἱ 8ντ.Ηἱοτ.

12. το ΑΠΡ. το!. Ειιι.Π.Β.Μ2',. ' στο.

ΒΞ.'.

- σημτιον] πιω. εστω 1).

- ιὐρηιτητι Λ.

- και κτιμενον ΒΡΙ.Ξ. Ι. 8.3. 8. τοτε.

Ιι.ο.ε$9'···Ι. $νττ.Γετ.8ιΠοΙ. Μοτορο.

οιΙ.οιΜ88. Οσοι. Απο. του.. οτα

ΙΜ. το.9.50°. Ειι.τ.Π.Β. | στο. 1). '

"οτο. και ι;. Α. το!. α. Μοοτρο.

ΜΒ.

- οατνο] .τοι-παο. το 8. Η.. (ντο.

να. το). ' οτο. ΑΒΙ)ΡΙ.ΞΔ. Ι. 69. ΕΕ”.

οιιοτρευντ.ι. Οοιο. Ειι.τ. 1).Β.

(τι. 88).

Η!. ουρανου Β.ι"ιτί Η.. Σουρανιου ς.

ΜΜΜτου. το!. |τ·ι:τι. 188. £τι.τ..!).Ε.

108ι'.8-Ω".

- αινουντων Βια. Ι).Β.ὐἰ.τ. οι. Οτίο. ἱν.

Η'. οιτουντων Η..

5. τιτοοιιοιιιο αυτ. | 8. τωρα ετο;;οο.τ οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Η. 15.

Δ13Βίἔ[Ε° υψίστοιο θεῷ, καὶ επὶ γῆο εἰρήνη έν ανθρώποιο =εύ

1~ 88- 89- δοκίατ.
1:οπιαιιεσττ.ι . . .. . .. .

[τη. 10 15 Καὶ εγένετο, ωο απηλθον ..οτ αυτων ειτ τον
14. Ευδοκία ο ` υ .τι ` ο »τ τ τ

ορρανον οι αγγελοι, [και οι ανθρωποι] οι ποιμενετ

` , Ι Ι ` `

ειπον προι` αλληλουτ, Διελθω|.ιεν δη ἔωτ Βηθλεερ.

καὶ ἴδωμεν το ρῆμα τοῦτο το γεγονὶκ 8 ὁ κύριοτ
› τ τ να 16 κ 2 Ο || 9 τ `

5 ιι. εγνωριο·εν ημιν. και ηλθαν απευσαντεο και

8οὶνεῦραν|| τήν τε Μαρισὶρι καὶ τὸν πωσ-Μο καὶ τὸ
, ' .- ,

βρεφοι` κειμενον εν η, ιρατνΠ. 7ὶδοντετ δε *εγνω

ριο·αν|| περὶ τοῦ ρήματα· τοῦ λαληθέντοτ αὐτῶι· περὶ
ΑΠ Ο , '

του παιδίου τουτου. 18 καὶ πάντα· οι ακουσαντει`
ἐθ | ` Α λαλ θ| ( ` Α | ν
αυμασαν περι των η εντων υπο των ποιμενω

5 1 προι` αὐτούτ. 9 19ή δε ηνΙαρία'| πάντα συνετήρει τα

ΊΤΞ " τα ταῦτα συ βάλλουσα ἔν .- κα δία ανα-9.'τ
€0ημαζ2., μυ τ τη ρι| ηΟκ

και υπεο·τρεψαν οι ποιμενει·, δοξαζοντετ και

αὶνοῦντεο τον θεον ἐπὶ πασιν οὶο "κουο·αν καὶ εἶδον
Ί αθ` |θ ` 3 Ι π η

Ι' κ ωτ ελαλη η προ;` αυτουο.

ε. Ξ
1.1 219 Καὶ οτε ἐπλήσθησαν ήμερα απο τοῦ πε

ριτειιεῖν *αὑτόν,# καὶ έκλήθη το ὅνομα αὐτοῦ Ίησοῦτ,

ιιἱτιιὶε οω. οι ἰιι “πιο μια ιιι

Ιιοαιιιιιυιιε οοιιιιο νοΙιιιιι.ιιι.ιο.

'5 Π Γιιοιιιιιι Με ιι: Μπα"

τιιιικ Μι οιιι ιι.ιηι_ι:Η ιιι οιιοιιιιιι.

ριι.·ιιοι·οο Ιοκιιιοοιιιιιιιι· οι! Μινι

οοιι·ι. Έτοιιοοιιιιιιιε ιιεοιιο οω..

Ιοιιι οι νιι.ιοοιιιιιο Με νοι·οιιιιι

ιιιιοιΙ @απατα αει., οσοι! αστοι

οι” οοι.οιιι1ιι ποιοι. Η Ε: νοικι

τιιιιτ ΐοειἱιιοιιι.οο. οι ιιιτοιιοτιιιιτ

Μιιτιοιιι οι @που οι ιιιιιιιιιοιιι

ροειιιιιιι ια ρι·οοοἰριο. " νι.

ιΙοι·ιτειι οιιιοπι οοιςιιονοτι.ιιιι οι:

τα!» (μισά ιΠοιιιπι οτιιτ. "Πο ιΙο

ριιοτο Μου. "' Ετ σπιτια: ηιιἰ

οιιιὶιοτιιιιι ποτού ειιιιι οι οι: Με

αιιοο Μαιο οι·ιιιιι. ο. ριι.οιοιιοιιο

οι! φαω: Η Μω- οιιιοιιι αοπ

εοτνιιυοι οιιιιιιιι ι·οι·οο Μαι:

οοιιιοτοιιο ιιι αυτια: ιιιιιο. 2., Η:

πεταει ειπα. ριιοιοτοιι, ι;!οι·ιιι

απο” οι !ιιιιααι·ιι.οο Διαιτα ίιι

οιτιιιιοιιο αιιιιο αιιαιοτο.ιπ οι τι

@των εισαι ιιιοιιιιιι ι:ει. οι!

Νοε.

" Ετ ροετηιιιιιιι οοιιειιιιιπιοιἰ

ειιιιι αἰοο οοιο ιι: οιι·οιιιιιι:ιιΙο

του”. νοοοιιιια απ ιιοιιιοιι οιιιι

 

14. αν ανθρ.] οποιο. και Βι·τι·.Ρα:.8ιΗοΙ.ι.

"οπι. εν νιιὶ8.α. α.ο.ο.ε.

τῇ”. Οτἰο. ΙΜ. ὶἰἱ. ΜΒΜ· Ικα. Ι86.

ΕΠΙ. 802.. | Οοιπτο.. Δια. Για. 9'.τοΙ.

Οτίο(τοτ.) στοα ΤΙΜΜ. Εια.(Με.)

νιιΙ.ἱιιΓι·ο. @τα ΙΜ. ΜΜΜ. Γ.

·- ευδοκιας Δία λοι: Ιοοο.Β.ΜοΠ). Η”.

Μια. Ιτετι.Ι88. Οτίο. Ια!. Ηἰετοτιιιτιιο

ἱἰἱ. ΜΜΜ· ΠΠ. 802.. “ (Ηοι·ἱιι ιο ..πιο

ΜοιιιρΙι.

ουρ. Β. (ΕΠΙ.) ' απ' αυτ. οἱ αγγ.

εις τον ουρ. 83. 69. νιιὶ8. (Ιι.ο.ε.)

_|ἱ(Β)ο'.(!.) δγττ.Ρετ.8ι:ΗοΙ. Απο.

Οτἰο. [οι. Ηἱ. 94". @ομοια ἰι.ι.·.ε#

Ι.) ' απ' αυτ. οἱ εκ των ουρανων αγγ.

15. και οἱ ανθρωποι ΑΒΕ το!. 8_γτ.Ηο!.

ΟοιΙι. πιο. 1 οπι. ΒΙ.Ξ. 1. μια. Βγι·.Ριιι.

Μοιιιριι. ΤΙιου.Μιιι. Απο. Οτίο.Ιιιι. ίιι.

16. Μαρια'.ι] Μαριαν Ϊ). Εν.. υ.Ε.ι:ιΙ.

- το οατνυ] οπι. το Η. απο. ΑΠΔ. |

Οοιιιι·ο. Ειι.τ.1).Β.

17. οι] οπι. Ξ.

-- εγνωριοαν ΒΠΙ.Ξ. το!. Ευ... [ΣΒ.

842€. | :διεγνωριοαν ε. ΑΡΒ. το!.

- τουτου ΛΒΡΒ.. το!. να”. !ιο.βο'.

Βγτ.ΗοΙ. ΤΙιοο.Μο8. (Έσω. £ιι.ι.Π.Β.

'οπι. Ι). Ι. Λ.αρ.Τ/: οω./ζ $γι·.Γει.

ειιιιιι Βοο, οι. ίιι “πιο μια, οιιι·ιι....ὶιἰτ

οετιιιοιιἱοιιο ΒΙοι·ιαι:ιινοτιιιιι: αιιἱ ειιο

ρ!οεαιο:ἱ Μο επι !ιοιιιιιιιοιιτ ιιιιιιιι οο

αἰΒαἱιαωπι ιιαΙι.ιι.ιε οι: οποιο απο." [και.

187. “Ροκ οτιἰπι αιιιιαι πιο" Με Βο

ιιιἱοιιο ειιρετ :οποια ποπ ο" μια οοιιιιο

ιιοΙι:ιΜιαἰο.” Οτἰο. Ια!. ΜΒΜ'. ¦ :ευδο

κια ς. Δία Προπο τιιαιιιαπο.Β'ΜοίΡΙ.

ΞΔ. Ρεο!ι.'Γιιι·ιο. Ι. το!. 8γττ.Ρει.8ιΗοΙ.

(οι πια. Οκκά.) Μοιτιρὶι. Απο. και..

Οτίο. ἰ. 874.'. ἰἱ. "0. ἰν. 158. οπο.

Τ|ιαι"τι. Ο.. Επι. ΠΕ. 168€. 842.'. Οι.

83.) Βια! οι: Με, υπο Οτιμοιε Μαιο

(ιι: ..ο Βιοτοιιγτιιο ιαιοτρτοτε Παιιοι) ο"

ευδοκιας; οικω νοκ αιιοαιιο ιιι τν. τοι·

Ειιτ. Ι).Β. (οι Η" ο.)

- ειπον ΑΙ)Ρ. το!. οι. ι". Οτίο.Ιιιι.ιιι.

Ειιο.1).Ε. (ειπαν ΕΞ.) | ιλαλουν Β.

να!! (ο. 83.) ¦ Ιοιιι.ιοοαοιιιι· οιι ἱιι

ι·ἱοοιιι οι ιΙἱ:ιοτιιιπ α.ο.!):(ο'.)Ι.

- αλληλους Εντ. 1).Β. ' ἱαυτους 69.

- οι] οπι. Ξ.

-- ο...: Ειιτ.1).Ε. | ιν Λ.

- ιδωριν Ειι...Β.Ε. | ιιιῖοιιιν ΠΜ.)

- γεγονος] γεγονως 1)..

Εκ... ΠΕ.)

- ἡιιιν] οπι. Γ.

ιο. ηλθιιν Β.Τ_β."αι.Ι.Ξ. ¦ Φηλθον εἴ.

ΛΒ.ΒΡ. το!. Βια. ΠΕ. 84%.

" ΜΗ. ως 1.).

(γενομινον

Νοτη". Λι·ιιι. Μάι.

Ι8. οἱ ακουσαντες ιθαυμαοαν ΔΙΠ'. το!.

Επι ΠΕ. 8429 (οπι. οἱ Ι.) (ιθιιυναζ.

ΜΜΜ.) ' οἱ ακουοντες ιθαυμαζον

ΙΜ”. ε(_/:)

Ι9.Μαρια ουκ Μωρι..ιν.ωιε.ι

ῖΜανων 8. ΔΡ. το!. Μοταριι.8οιιιτ.

δι$Μ8. σ

- παντα ουνιτηρει ΛΒΡΒ. το!. Βια.

ιιρ.?]ἶ | τον". που. ΒΧ. μια. @τα

Ρ:τ.&Ποὶ. «ΕΦ. ' (παντας 09. συνι

τιπνι ΠΟ

- ταυτα] οπι. Β.

- συμβαλουοα Κ..

Μια αιιιαιιιιαι ρω. αρΡοιιιι.ἱοιιιε Μοτο

8".

Η. απ' αυτων εις τον ουρανον οἱ αγγελοι

1). ' πιστευοαντες Ξ.

- ανευρσιν Β(.ΠΙ./Πιιι). (ευραν Ι.Ξ'.)ι

Σανευρον ετ. ΑΒ'ΡΠ. το!. ¦ "φον .Π

 

-- απευοαντες Ενα. Ι).1ΐ.. | οπιυδοντες · - αυτης] ἱαντης Η. 88.

20. υπεατριψαν ΛΒ.Βο|ι.ι"αί.ΠΡ(Π)ΕΧ

Δ. ι. σο. (80). ιιιιιτι.ι.οιιιιιιουντ

 

ΑΒΕ'. το!. (ο.) Μοτορὶι. Οοι¦ι. (Οτἰο.

Η. Η!) Βια. ΒΕ. 342”. Ποιο. απ' αυτ.

α. για. ΠΜ.) ' οἱ αγγ. απ' αυτ. εις τον

σε..) ι. οι). Ειι.τ.1).Β.

- τι] οπι. 1). μια. $γττ.Ρετ.8ιΠοΙ.

Μεπιρο. Επι. ΠΕ.

Η. οπι. ιι: Μα Ιιοιτιιιιιυιιο οι. Ι Η. οιισά

ΜΗ. αοιοιιιιιο οι οιιτ.οιιαιτ. Δια. ' 21. οικοτο

οιαοτοι.ιι.ι· μια οι.

228





ΙΙ. 28. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

να”. α. ι. ο. ο.

ο”. Ρ. Χ.

Ποαιρ1ι.

@θα Δται.ιΕτ1ι.

' ων. ια:.ι.

ικα

'ΕΣ.18:α.ι5.

51"

Π· [Δεν. ια:Β.

π' α

25. ιἱν0ρ. ήν Ι"

28. οι· ιν η ο. πριν

η] αν

'Η.

το κληθιἔν ὑπὸ τοῦ αγγέλου προ τοῦ συλλημΦθῆναι

αυτον ἐν κοιλια.

1.2 ““ Πω ὅτε έττλήσθησαν αι ημέραι τοῦ καθα
να ) .- ` ` | 8 | '| η · |

ρισμου αυτων κατα του νομου Μωυσεωο ,ι ανηγαγον

Ρ ` › ο ι τα Α | 23

αυτον αι· Ιε οο·ολυ πα αυτ σαι τω κυ ιω κα·
Κ | ρ ο Ρ | η" ι ·- ρυ!ι , ·`

θωτ γεγραττται εν νομῳ κυριου οτι Β Παν αρο·εν οια

ν·· '9 ..ο - 6

νοιιγον μήτραν αγιον πρ κυρία› κΛ.·ηθήσεται· 2* καὶ

9τοῦ δοῦναι θυσίαν κατα το εὶρημένον έν . τῷ|| νόμιρ

κυρίου, ΙΙΖεῦ·›ιο; τρυγόνων ή δύο νεοο·ιτους α·εριο··ι·εριου.Ή

Ο .- ` 'ϊ τ 'ὅ'

]8ι 20 Και ἱδου ην ἄνθρωποι· εν Ίερουιταλήμ, σρ
.ν Ι ` ε .ν το Ι `

ονομα Συμεο.›υ, και ο ανθρωποι· ουτοτ δικαιοτ και
ο | Η

ευλαβήτ, προσδεχομενοο ·παράκλ·ησιν του Ίσραήλ·
.- ή ο - να

και. πνευμα 3ῆν αγιον|| έτι: αυτόν· 26 και. ην αὐτ‹ρ

κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματα· τοῦ αγίου μη

ἰδεῖν θάνατον Σπριν αν|| ἴδη τον Χριστου κυρίου.

π και. ήλθεν ἐν τῷ ·πνεύματι εἱι` το ιερόν7 και. ἐν τῷ

εἱσαγα·νεῖν τουο γουέυ το παιδίον Ίητοῦν, τοῦ ποιῆ

σαι.Η αὐτῶι· κατα. το εἱθισμένον τοῦ νόμου περι

- ευ ι -ο κ ι ! › ` ο κ υ τ

αυτου, και αυτου εδεξατο αυτο ειο ται` αγκαλια·

Κουα. ιιιιοιἱ τοοιιιιιιη αει ιιι:

ωραιο ρτὶιιο οιιααι ιιι Μοτο

οοιιοιροτοιιιτ.

*2 Ετ ροοιιιυιιαι ἰπιρὶοιἰ ουκ:

Φου ριιη;ιιιἰοουι οἰιιει ειιοιιιιι1ιιπι

Μαιο Μοεἰ. ι.ιιιιιτιιιιι Μαιο ιιι

Ηιοτιιυα!επι ιιι @παταω ωτα

ιΙοιιιιιιο. ”εἱοιιι. καμια" ουκ

ίπ Μαιο ιΙοπιἱτιἰ φαι σπιτια

ιιιαοοιιΠιιιιπι ιιιΙιηκ:τιιιιιυ νιι|·

Μπι ειιιιι:ιιιπι ι1οιιιιιιο νοοαΜ·

ιι", Με: ιιι. αυτοι" ιιοοιιιιια

εοι:ιιιιιιιιπι ιμιοιΙ ιΠι:ιιιιιι οτα. ιιι

Μαι: [ι|υιιιἰιιἰ]. μια· ιιιτιιιτιιια

ιιιιι υαου ριιΠοιι ι:οιιιιουιιτιιαι.

8 Κι οικω ιιοπιο στα. ιιι Ηἱιι

τιιοιι!ι:ιπ ι·ιιι πωπω 8)·πιοοιι.

οι Μαιο Μο Ματια οι. “υποτι

τιιι, οκρικιαπε ωπεοΙιιιιοιιοιπ

Μαιου!. οι ερἰτἰιιιε ΜΝΗΜΗ στοπ

ιιι ου: Ν οι τοερωιειιιιι ιιοοομο

το: Μι εμἰι·ὶιιι Μαιου). "οτι νιω

τοπ: οι: ιιιοτιοιιι "Μ ρτἰιιε Μιο

του ΟΙιτἰειιιιιι ιΙοπήιιι. *' Ετ

τοπικ ιιι ιιμιτυ.ιι ιιι ι.οπη›ἰιιιιι:

οι ι;ιιιιι ιιιιιιιι:ιιτυιιι μιιοτυια

Ιωιιιιι ρωταω: οιιιο ιιι. Μι

τοιπ υιιι·ιιιιιιιιιιι ι:οιιυιιοι.ιιι1ιποπι

Μαιο ντο ου. 2" οι ἱρεο “που”

οιιιιι ιιι Μπα. ιιιιιι.ι οι. Μουσικα

 

Λ(αρ.Τ_|ἶ) (ι)·ιτιτριψαν Β. οιπιστρ. 69.)

| Σιπιστριψαν ισ.

20. καθ-ιο] πιω. και ο.

- ιλαληθηοαν Δ'.

-- ιιι! ῆιι.] Μι!. ιιιι “ειπα 8_γι·.Πιοτ.".

Η. "·λησθησαν ΑΒΕ. το!. Ειι.ι.ιιιΙ Βιομ!ι.

Χτἱ.262. [ ιτυνετιλιο·θησαν 1). ¦ ιττλη

ρινθηιταν 83.

- ημιραι] [πικαπ. αι 1). 83. ου. (Ειι.τ.ιιι.ι

Βιομ!ι.) ¦ Οοιπτα, ΔΙΠ!. το!.

- οκτιιι] οιπ. Ειι.υ.ιιιι Βι.

- του ττιριτ.] το στιριτ. Χ. | (Διαιτα,

Βια. ιιι! 8ι.ορ!ι. να. 252. Π

- αυτον ΑΒΒ.Ι.ΞΧΔ. Ι. ΕΜιι.Κ8ΠΑ.

Μι:ιπρἰι.

αν'. ΙΜ. ἰἱἱ. 947€ Ευα. ιιι! Μαι. '

:το ·ιταιδιον €. 1). 88. το!. ο. Β_γι·.Ρει.

ιιι-αι.) στη. [Μ. ΠΕΟ-57... ' αυτο το

παιδιου Ι'. ' (ιιι ι:ἰτοι.ιπιοἱιἱοτιιι.υτ Λιν.

Για!. Ρα. Ρετ. υ.ι:$1|.ο'.Ι. | πιω. μια

22. αυτων 8!. 8. ΑΣΠΕ τα. 8υττ.Ρει.&

Πο!. ΜοαιρΙι.5ι:Μν. Τ!ιου.Μιιι. Οι›ι!ι.

Δτια.Ζου. νεα. Οτιο.Ιιιι. ἰἱὶ.9-ιῖ-.(ι!ἰ

.στα που “ο]ιιιι") 948'. ' αυτου Ι).

Λται.Πεο. ' αυτης ΕΙ:. ' οι” Μα.

[ στα. ΜοπιρΙι.Έν. !τι·τι.Ι87.

- Μινυοιως· ΒΙ.)ΒΞΧΔ. 88. 69. Μ!. Ι

2Μιιιαιιιις ς. ΑΙ.. το!.

- αυτον] οι γονεις το παιδιου Ιηιτουν

!

ἱ

Χ.

- ·παραοτηοα Β.

- τιμ απτο κυριοι] στη. 1).

ι

(Μια.)

Η ρτιιοπι. αι Ι).

25.ιυλαβης] ιυιτιβης Κυ. 8ντ.Πι:Ι.αια.

ιιιυιι|. Απο.

- του Ισρ.] τιμ Παρ. Ι.. Ι.

- ην αγιον ΛΒ¦Π.ΧΔ. 88. 69. Β(ΠΙΚ

ΔΙΩΝΗ. ο. | :αγιον ην €. 1).

(8τττ.Ρει.8ιΠοΙ.) (Μάι. Ατιιι.

ι οιπ. ην 1. του.

'26. και ην αυτιρ κιχρηματιαμτνον ΑΒΒ..

το!. ΥΜΕ. ιι! Βι·ι·.ΠοΙ.(ιιτ κιχρημα·

τιιηιινονηιη.) νται: τω. (κιχριιηιατισ

μινον 69.) | ιιιχρηματιιηιινος δι ην

ι. υ.(α.)||.υ'.(Ι.) (Ικα. 20.5.)

| οι. ιΠι:ιιιιιι οτι". "Η 8)·τ.Ρει.

Οι·ἰα. .Ικα ιιι.

 

α. 8)·τ.Πι:|.

πανια. 92.)

- και ιιιιιο ιιιλ. ΑΒΒ.. το!. ο. 8_νττ.Ρει.&

Πο!. Μοιπριι.Ι.ΜΒ. το!. | στη. 1). Ο!).

Ι.ιιι.ι.(οκο. ο.) ΜυιιτρΙι.Ψ.υιΒου. Οπα

ΙΜ. Πι. 94”. (οοιιιι·ιι. Μια.)

- ικληθη] ωνυμαιτθη Η.

- τυ κοιλια] κοιλια μητρος 1).

22. αι] οτπ. Β.Βο|ι.(|ιιιυιιιιι Η!. 08. ΔΗΜ.)

- του] στα. .Β.1“.ινιιι.Βι:|ι.

1) στ.

28. νομιρ] ρι·ιιιιιιι. τιμ ΠΓ "Ί". ' (.ΐοπιι·ιι. μου]

Δ.ΒΒ. το!.

-- τιμ αυτο κυρα” στο. 1).

(Η. του ι.ΐουναι] το δουναι Λ.

- ιν τιμ νομιρ κυρ.] οιπ. Ι'.

σαι. ΑΜ. 2.49'.

-- ται νομιρ Β1)Ιι. ι .οιπ. τιμ .5. ΑΒΕ.. Ι. το!. |

το!.

- νεοσσους ΑΒΕΕ. το!. ' νοσοους ΒΒ

αιωνια.

25. ιδου] οιπ. Ι). 8)·τ.1'ει. Ποι!ι. αν.. ]

θοιιιτυ. το!. Β)·τ.ΠιιΙ. να

- ην] ροει ανθρ. Β. νιι!α. ἰι.|ἶΙ. (δια.

Ρετ.) | Οι›ιιιτιι, ΑΗΚ. Ι..ιιι:. Μυἰα.

το!. Ρετ. α.ι:.ο. 5)·τ.Ηι:Ι. ' οιπ. Εἱνω.

- Συμιων] Σιμιων Β.Βι|υ.ο..Μ. του.

Ο!. ο. Ι οοιιιι·ιι, ΛΒ.ι"ιιι.υ(ΗΣυ

μαι....τίο). το!. Δια. Γαία. ιι.!ι.ε$

ιθος Η.

' τι:η›οιιιιιιιιι ιιουοροται.

- υπο] απο Ϊ..

- πριν αν ΒΡ"'ι.ιι. ι *πριν η 9. Α0.

πριν (Η). | πριν η αν 1ι(Ι.)Χ.

83. (·ιτρινηνα Ι..)

- ών] ιιιιιν Ο!). Κ. (ιιῖιι Γ.)

- κυριου] κυριον Λ. υ.ο. Μ.ι:ιπριι. ' Οσπ

Ιτιι. να; ιι.ο.|η|.υ'.

27. ιιιταγανιιν] ιισιιγιιν Λ.

- ιιθισμινον (ηθισμ. ΑΧ. δέ!. ν.) ι

28. αυτο] αυτον (Η). ΜΠΓΔ.

24. ουι. ιιυαιιιιι απ.

22?





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Η. 29.

[αυτου] καὶ ευλόγησεν τον θεον καὶ εἶπεν, 29 Νῦν
Ι ` ..ο 'Α

άττολυειο τον δουλόν σου, δέσττοτα, κατα το ρημα
" ε λ

@ὅτι είδον οι όφθαλμοί μου το

( |81 'μ ·ητοίμασοιο κατα προσωπου παν

'- Α Η .- , τ ο»

των των λαων, 8' (μου εκ άττοκαἶλυψιν εθνων καὶ

, Η `

δοξαν λαου σου 'Ισραήλ. 88Καὶ ην 3ὁ ·ιτατηρ
, ει|| ` Ο Ι Ι τ χ Α Ι

αυτου και η μητηρ θαυμαζοντεο επι τοκ λαλουμε

Μκαὶ ευλόγησεν αὐτῶι· Συμεών,

` 3 ` κ ` ν ο Α ο δ κ

και ειπεν προ;ι Μαριαμ την μητερα αυτου, Ι ου

οιἶτοτ· κεῖται εἱο τττιδσιν καὶ ανάστασιν πολλῶν έν

το ,Ισραηλ καὶ εὶο σημεῖον αντιλεγόμενον, (35 καὶ
ι Α ` , Α ` ` | ' Ι

σου [δε] αυτητ την ψυχην διελευσεται ρομψαια,)

Μ λ ο -- τ Η Α

οποιο αν αποκαλυφθωσιν εκ πολλων καρδιων διαλο

ΔΕΚΟ”.

ΣΗΜΑ.

1.:ι:ι.οο.
1ιο1τ1:1ιτευτττ.ι. , , ,

σου εν ειρηνη,

σωτήριόν σου, ο

5 Ξ

πιο περὶ αὐτοῦ.

|

·)τισμοι.

Δ 14 86 Καὶ ην "Αννα ·ττροφῆτιο, θυγιἱτηρ Φανουήλ,

εκ Φυλῆο 'Ασ·ήρ· αυτη ττροβεβηκυῖα ἐν ήμεραιτ

@ατα οι ααα, 2' 'Νοτια οιτιιἰαἰε

πατατα τ.ιιιιττι, ιΙοιτιιιιο. ακου

‹Ιαττι πατατα τουτο το οικω,

30 ηιιια νιοιιτιιτιτ οοιιΙι ττιοἱ ετου

απο τουτο. Μ στοα! ραταετ.ἱ αυτο

ίο.οιοττι οττιτιἱυττι οοριιΙοτυτι:ι.

Η Ιτ.ιττιιιτι τα! τονο|ιιιιοτιετιι [των

ιἰιιττι οι αιοι·ιιιττι @Με "πιο

Μαιου!. Ή Ετ στα μποτ @κι

οι. απο" αιἰτατιτα αιμα Με

αυτια οἱοοοιιτιτ.ατ ατι Πιο. Ή Ε;

Μπουτικ ΠΠ. δ)·ττιοοτι. οι απο

οι! Μιιτιατιι ττιαιτοττι οι", Εεεε

ματα" ο" Με ιτι “απατα οι

τοειιττεοιὶοτιοπι ττιιι!ιοτυπι ιτι

“ποιοι οι ιτι εταιιιιττι ουι οστι

ιτοοιοοιιιτι " οι “και τροποι

αιιιτιιιιττι τιοττ.τατιειωτ. Ηλιου”,

οι. τονοΙοιιιιιτ οι: τιποτα εστια

οι”. οοειτ.ιιιιοιιου.

κι Ετ. οτιιι Δτιτιτι τιτοτι!ιοιἱωα.

Μια Πιοτιιιο!. οι: που Λυοτ:

Μισο ΡΓ000888ΠΠ το στα”

απατα. οι ι·ικοτατ. ι:ιιττι νται τυο
86. ἱτη επτα μετά

ἀνδρὸς

28. αυτου Α1). το!. νυΙα. ι:.οφυ'. ερτ.

Ριπ.8ιΠοΙ. Μοαιρ!ι. απο. Απο. που.

Ικα. ΙΜ. 40.205. | οτα. ΒΕ. α.ο.Ι. Ζωη.

Οτ.4ο.

- ιυλογηιτιν] ηυλογ. 1)Γ.

οι. ἡτοιμας Δ.

- παντων των λαων Ευα. 1).Β. 81-.429...

(στο. των Ι.) Ι παντων των ιθνων Ευα.

ιτι Ρο. 228.. ' παντος του λαου ΡεαΙτ..

Τατἰοοτιτο.

82. οι;; αποκαλυψιν] τα Ιοειἱιἱιιτιι @τα

Βο!.ττιατ.

-- εθνων ΑΒΕ. το. Ιτετι.187.205.285.

Μι!. οι οιἰιὶ. Ευα. Ι).Β. οι. το Ρε. ως.

Η". 596. Ι στα. 1). ) οοιιΙοτυαι ὐ.ε. !τειι.

285.Μ$8.

88. ὁ ·ττατηρ αυτου και ἡ μητηρ ΕΠΕ. Ι.

νοΙα. η'. 8γι·.ΒοΙ.Μ8.ττια.(αρ..4ιΙΙετ.)

Μοαιρτι. ΤιιοΙι.Μητ. (Απο.) Οτίο. ἱἰἱ.

951'. άτυπο: (απο. (Μα 0.) οι αρ. Οταττι.

ἱτι Ιοο. Οτἰο.Ιτι2. ἱἱἰ. 950». 95ΙΒ·α(άι.πττε.)

(ευ: Πισω. φα Μάικ. “Ποια τα τιιἱτα

ιττιριιοετιιια λαοι: ιτι θττια:ἱυ ι:οιΠοιοου

ίαΙτ.οια οοτιιετιοαιι. «μπαι τιοτι εοΙιιτιι οπι

τιεο ροτιο θταα:ιαο ιται:τ.αιοτοε ἱτι πιο

νοΙιιαιιτιιουε τοΝουετατιι; να! τιοιιτιιιΙΙἱ

οιιοοιιο ο Εαιἱτιἱ8, πα οι ιτι θται:οι5 οτι

Βου”, αιευττιεοι·ιτιι. Και Μπακ εετ.

τιιιτιο ου εκεττιριαττοτυττι ι·τιι·ιοταιο ιππο

ιατε, οιιιιιτι σπιτια οι νοιοτιε οι δοτου

Β‹·τ·ἰτιτιιττιο 1τιετταττιοτιτιται ιτι Ειιιιιιιττα

5εταιοικττι ωσπου ιτατιιιΙιιιιιττι οτι, οι

228

πολλαῖτ, ζήσασα Σμετα άν

τι·αρθενία$` αὐτῶι·

 

ι

Ι

8?

αιιιΙτο ματια· :πατατα ακουω. τα τοπια

αυτια, τυποι τινι." Δον. ΒοΙνἰοἱυττι 6.

(Η. 218). (ρατοτιτου @οι 8τττ.ΗοΙ.ττια.

αἱ.) | .τ Ιωσηφ και η μητηρ 'Ξ. ΑΧ. το!.

α.ο.τ.·.εῷ#.9'.ἰ. διτττ.Ρα.8ιΗοΙ.ικτ.(ω.)

Μοττιρτι.ΜΒ'". (Μαι. ΗἰΙ.612°. (δο

εερα αυτοττι μου· οι” ασ ττιαιοτ @το

ΠΣΕΠ.) (ρτατιτα. ο Α.) "ΐιΜΜ. αυτου

μια μητηρ €. ΑΕ. α.|ι.ο.ε,/$9'.Ι.

Βγτ·τ.Ρει.&ΠοΙ. Μοτιηιτι. 'Γλου. Ποιο.

Ατττι. ΗἰΙ.612°. ' στο. αουτ.Μαι.ο. 1.

88. ναι8. Οτ·ίο. Ιτιτ.ιιι.τετ.

88. ατι] του. παω Ι. 5)·τ.Ηι:Ι.

(Η. ευλογ.] ηυλογ. Γ.

-- Μαριαμ) Μαριαν ο. Μοττιριι.Π.

-- αναιτταιτιν] ιιτιιοπι. τις 1). νιιια.()|.

οπο.ω.ιιι.ο5ι=.ων. | Οοτιττα. τω.

Αντ. το!. Πἰρρ.Ε`τ.(26.) ()τίο.ιν.396°.

στη. Ιω. οι αουτ-ι- ΜΝ. Ετ... απο.

885'. το Γε. το.. Το”. 0ο οατ. (Πιτ. 25.

- πολλων] που. ιθνων των οπο. ιν.

396€. | Οοτιιτα. Ειι.τ.1).Β.

85.8: Α!). το!. α.(τ...)0. διττ.Ρει.&ΗοΙ.

0τ·ἰο.ἱἱ.622',. ' στο. ΒΕ. κους. Ιτ$1)ἶ

οι·=·ἰ. ΜΜΜ. Λτττι. νΕιτι. ()ι·ίο.Ιτιι.

ιιι. 950'. 95”. 952°·°·

- αν αποκαλυφθωσιν] ανακαλυφθωσιν Ι).

- οι ΑΒΕ. το!. ντου. ο! 8ιτ.Η‹:Ι.

Μοττιριι. Οτίο. ΙΜ. οι. 950€ 951.. 95%.

'οτα. Ο. ο.ο.τ:!: 8)·τ.Ρ5τ. Λται.Μ88.

τω. ΠΠ. 26”.

86. ην] οττι. Η. ι. 8)·τ.Ρετ. ¦ Οοτιιτα. το).

Ειπε. τη. νι: 0ττ9.ιοι.ιιι.οιν.

δροι· ετη|| επτα απο τῆι·
κ ο κ Ι στν || 3 α τ |

και αυτη χηρα °εωτ ετων ο·)ιδοη

 

‹

απο” εορτοττι ιι νἰττ.τιτιἱιιαε ιυα.

Π οι Μαιο Ποιοι. Μουτ: τα! Μιτου

 

86.·ττ·ροοητις ΔΕΙ). το!. ' προοητης Ε.

1. 88. ΕΙἰΠΓ. Μοττιρα.

- αυτη] και αυτη 1). τα. (8)°τ.τ'Ω.)|

Οοτιιτα. το!.

- ·ττολλαις] αυτης 87τ.Ρ82. @τα

- μετα ανδρος ετη ὶ·τττα Β.Βτ:|ι..Μαί

(ΠΙ.)Ε'ΞΧΔ. 38. ο!). Ο. νυΙα. α.εψυ'·'·

τη. 8)ττ.Ηι:Ι. Μοτο”. Ποια. (ΣΕΦ.)

(πιο. του πιο ανδρας Β.Βιἰη.οτ ιιιι.ΚΙ.

Βημα. ¦ Μι!. αυτης Β'2"αἱ(Ι".) ουσ

να! υ.ι:.ε$9'. | Οοτιττα, α.[17:]) ¦ ετη

ὶ·τττα μετα ανδρος ΑΙΜ. 8)°τ.Ρατ.

[καστ. 40. . :ετη μετα ανδρος ἱ·τττα

ε. Ι. το!. Ιι.ο. Απο.

87. αυτή ετε, εριτττ.υττι Ιστιοτιι ΙιαΙ.ιοτιτ ΕΤ):

ΚΜΠΓ.ιιἰο. (απο ο.) αυτη Οι. το!. (οτα.

Διοτι.)

έως ΑΒΕΞ'. 88. πια/φτου·- ΜοττιτιΙι.

'Νιου. ' τι., 2. Χ. το!. 8_γι·τ.Ρια.διΠοΙ.

Απο. ) οιο. Ι). α.υ.ι.·.ε.Ι. απο. του.

- τειτο·αρων] -ροιν Δ.

- αφαττατο (αφιιατα Β.)"αἰΠΙ.) ΜΜΜ.

απο ετ. ΑΧ. το!. ”τι" ΠἰΙ.62°.| οττι.Β“Ι.

Βι·|ι.|Παἰ.1) στ. ΕΞΙ:` Ναι. Μοιτηιιι.

- ἱιρου] ναου 1).

- νυκτα] νυκταν 69. ΑΤ! | νυκτας

Η..

; - ημεραν] -ρα ΛΓΤ_|:

Τ 88. και αυτη ΛΒ.Βι:|ι.ιπαἰΒΕΞΧΔ. 88.

Μοττιρτι. (ΣΕΦ.) | και ταὐτη" αυτη €.

Ι. οτι. το!. Επι. 8)·τι·.Γει.8ιΠο!. στα.

34. οτ. ια τοιοττοοι.ιοιιοα:ι οι.



  



ΙΙ. 44. ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ.

ν ο .6. . . τ ... ..8ἔ_'ἰ..Βἶθ κοντα τεσσάρων, .5 ουκ οἱιρίστατο +του ἱερου, νη

κωΡΈω στείαιι` καὶ δεήσεων λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν·

ΦαοΔΣΠο Ο :38 , 'ο ν- ο, Α , Α Α

καὶ +αυτη τη ωρα επιστασα ανθωμολογειτο τῷ
0 το" ι ν τ τα οκ Η

· θεῷ , καὶ ελαλει περὶ αυτου πασιν το”` προσδεχο

με|νοι:· λύτρωσιν Α 'Ιερουσαλήμ.

89 ο

15 Καὶ τοι· έτέλεσαν δπάντα

| ο ο

κυριου, υπέστρεψαν εκ την Γαλιλαίαν, ειτ *πόλιν

το δὲ παιδίον ηὅξανεν, καὶ

89. ἱπἱοτριψαν

- Ναζαρἱτ. 2

Ί Ξ:

 

ἑαυτῶνΙ| Ναζαρε|θ.ἱπ

!|

40

μ

τα κατὰ του νόμου

οοτοεἰπτα αυτιττιιοτ. ιιιιπο ποπ

αυτοοαουιιτ οι τοτπρἱο ἱοἱυπιιιι

οι οοοοοτιιτἰοπἱουιι κοτντοπο παο

ιο οι: ατο. 8" Ετ τιποτε τρια Μοτο

ιιιτροτνοπἰοπο οοπτὶιοΕτατιιτ αο

τπιπο οι. Ιοαυοοτι.τατ οι: Μο

οιππιοιι.ε αυτ οιτροοτοοαπτ το

αοττιτιοποπι Ι:ΠοτιπιαΙοττι.

89 Ετ οι ροτίοοοτατιτ οτππἱτι

τοουπαιιπι Ιοι:οπι ιἰοττιἰπὶ. το

ι·οτεἱ ιιιπτ ιπ ΟαΙἰΙιιοτιττι πι οπτι

τιιτοπι οποια Νιιιιιτοτ.Ιι. ω Ριιοτ

ιιιιτοττι "οπου" οι οοπτοττ.ιιοο

ιιο."α...: ἐκραταιοῦτο * πληρούμενον 8σοιρία , καὶ χαρα· θεοῦ Σ::"ξ"Ή]ω% Β

Α' τ 8 Ι ο Α .- '
ην επ αυτο. Η καὶ ἐπορειἱοντο οι γονειτ αυτου κατ' ρο.τοπτοιι αυτι ροτ οτπποτ απποο

ν ι Ί ι ·- τ ι- Α ι ὶτι Ηἱοτιτειιἱοτ11 το ατο τοΗοπιπι

ετα· εκ ερουσαλημ τη εορτη του πασχα. ,ΜΜΜ
Κ) .Α16 .Β Καὶ οτε εγένετο ετων δώδεκα, =οὶναβαινόν· "ΒΜπυιΜΜΜΗΜο

5 ο ο ι ο τ 9 «Ι ι ` κ ο .. τιιπι ιΙιιοι.ὶοοιπι, παοοπιἱοπτἱουα

42 ω" “ςΊφωό· των αυτων [669 εροσολυμα] κατα το 6808' τι” ΗΜ ἱτι ΗἱοτοιιοΙι·πιιιτπ “ο”.

- λ. ' " 48 ` λ | ` τ τ τ τ τ ιΙιιπι οοπευοτιιιΠποτπ ιΙἱοἱ αυτή.

υμα εορτητ·, και τε ειωσαντων πιο ημεραι·, εν τῷ υπο· ..ωΜΗΜΜΜΜ Δω” Μπι

Ι ` ε ι.. .κ . .

στρε‹ρειν αὐτουτ· υπέμεινεν Ίησουτ· ὁ παω· εν Ίερου··· τοκ;" φωτ? του Νου
, ( η , .- ΑΠ τιποτα οτι!. ο ΠΟΠ (τυπικο

σαλήμ, καὶ ουκ Σἔγνωσαν οι γονειο|| αυτου. Μ'νομί- νοτιιπτ ριιτοπτοο ουτε. υ Ειτἱο.

δι › ι ; τι ι - δι τι ·τλθ τ τ τἰτπτιπτιο τιιιιοτπ ἱΠιιτπ οταυ τα

σαξη-€9 ε αυτο” ειναι 6” η συμο ια, η 0” η|·1·ερα9 οοπιἱιο.ιιι. νοποτατιτ Ποτ πιο. οτ

τ ` 8 κ α κ .- ν · ·

οδον, και ανεζητουν αυτον εν το”` συγγενεσιν καὶ Μ""°ω"κω"""ΜΒΜ'

Απο. "(το τοπ. απτο αυτο Β.Βιξυ., 4.0. παιδιου] που. 'οσους Β. 43. υπιμιινιν ΑΙΚ). τα | απιμιινιν ΒΧ.

Οοπττα. Βο|ι.οτΑίαἰ. οττι. τη Δ.)

88. στο: ΒΒΙ.ΞΧ.( [το α. 8)·τ.Πο!.πιττ.

Μοτπρἱι. ' 2κυριφ τ. ΑΔ. τοἱ. να”.

δ.ο.ιώ_β διτττ..Βετ.8τΠοΙ.ττιι. (Μια.

Ατιπ. απο.

-- προοδιχομινοις] δτχομινοις Ι:-Ψικτ.

- Ίιρουσαλημ] `]·ιιτιιοττι. ιν ετ. ΑΒ. το!.

8]ττ.ΠοΙ.¦οπι. ιν Β.Βι·|ι.Α!ατ.Ξ. Ι. νιιΙ8.

α.ο.ο.ι|.0.9'·2· Βιιτ.1.)ετ. Μοτπρἱι. 'Νιου.

ΑΙΜ. (Μια. Απο. πιο.. Ικα. 187. |

(ΙιττιιοΙ νιι!ις.()Ι. την. ' Οοιιττιι, Λικ.

πιο. Πιτ. αφοβα..)

89. ιτιλιοαν] ·οιν Η.

- παντα 13.Μω.τ.Ξκυττω. ι :άπαντα

π. ΑΒ. το!.

-- τα κατα ΑΒΞΧ. το!. ' στα. τα ΒΒΔ.

Ι.τιρ.Τ|ῖ 69. Ατπι.

- κυριου] οττι. Ι. Γ.

-· ίιπιοτ. ΑΒΙ.. τοΙ. Ι ιπιοτ. Β.Α!αί Ξ.

- παλιν] ΐτιταοττι. την τε. ΑΒ'Ξ. το!. ι

οττι. Β.ΒοΙι.ΑΙαἰΒ.. Ι.

- ἱαυτων ΑΒΒ"Ι.ΞΧΔ. 1. 33. 89. ΕΟΚ

ΜυνΓ.τίο. ¦ 3:αυτων 9. Β'Η8.τΑ.

-- Ναζαριθ Εκ. Β.Ποἱι.('.ΪκΜαἱ.)ΒΞ.

89. ΕΟΠΑΝΙΑ' ΓΑ. να”. Ιταλ ΜοιπρΙι.

Οοιἱι. Ευα. οι! Βιοτιἱι. :ετἱ.252. -ρατ

Α ¦ -ραθ Α. ο. ' Ναξαριτ 8ι. 8. πιτ!

ΑΙΜ ΒΧ. Ι. 38. Πει. α.

- Διὶ τὶπ.] πιω. καθως ιριθη (ιρηθη.) δια '

του προοπτου ὑτι δαζωραιος κληθηοι- '

ι 43. τιλιιωοαντων] τιλιοαντων Β.ται Β. ο.

 

' - ηυξανιν και ικραταιουτο του. ΦΣΒ: Ι. 88.

μ'·"· Οτ·ιο.|πι. Μ.9.58"·..···954ϋ··:· ¦ ικρα- ι - Ιησους] τιτποπι. ὁ 69.

ΜΜΜ. πνιυματι ς. Α. τοΙ. τ δν".

1.)ιττ.δτΗοΙ. Ποττι. που. (πιτ. 80) 1

οττι. ΕΝΠ.. να”. α.υ.ο.ι,ῇἶο'·=·ἱ. Βιιτ·.

Πἱοτ·. ΜοτπρΙι. Τ|ιου.Αίτιι. Αι·πι. απο.

σου. οπο. 'Πισω. 984.) Οτίο. ΙΜ. ἱἰἱ.

958.'. 9.542. (ααα. καποιο ΑΜΒ.)

- σοφια ΒΕ.. 88. | :σαφως π. ΑΒ. τα.

- ιπ' αυτο ΑΒΕ. το!. ' ιπ' αυτῳ Χ. 69.

Κυ. ' ιπ' αυτον Μ. ¦ ιν αυτοι Β(?τ.

Η. και ιποριυοντο] ιποριυοντο οι και Β.

- οἱ γονιις αυτου νιτἱε. ια: | .δακρυ οτ

Ματια α.τι.ς#οι.Ι. (του. τπιιτοτ οἰιτι ο!»

- κατ] κατα Β.

- το ιορτ.] ρτοοιτι. ιν Β. Ι.αττ..(οικο. τι.)

ενττ.Ριι.8ιΠο!.

42. ιτων ΑΒ. το!. ναι. ο.ι./:_ποι. στα.

ΙΜ. ὶἰἰ. 954'. | αυτῳ τη !)Β. τ.ι.ἱι.ἱ. Απο.

- ιῖωῦικα] δικαδυο Ι. ρτο ,ποτε Β.)

- αναβαινουτων αυτων ΑΒ.Βο|ι.ΑΙαί

ΒΧ. :18. Κ. (Σαναβαντων αυτων €.

ΔΕ.. το|.) (μια.) τιν. ¦ ανιβησαν οἱ γο

νιις αυτου ιχονττς αυτον Β. (Λο.)

- ιις'Ιιροοολυμα ΑΟ. το!. Ματ. $ι·τ.Ποἱ.

Οοτ|ι. Ατττι. ΑΞτ!ι. Ι οττι. ΒΒΙ.. δ)·τ.Ι.)ετ.

Μοπη›Ιι. Τἱιοἱ;ι.."πτ.

- ιορτης] που. των αξομων ΒΧ. α.ο.ο.

Ι οττι. το!. νιιΙα. υώ τν.

ι ταιουτο και πυξανι (-νιτο.) Β. ἰι.ο.ο.

 

¦ - ο πως] απτο Ιποους Β. νυΙτ;. οφ

Μοιτηιπ. πιο.. ' Οοπιτα, τοι. ι. @το

Ρ:τ.8τΠοΙ. Οοττι. Αυτο.. (οτα. α.ι.)

-· ιν] ιις Γτιρ.Τ_|ἶ

·- Ίιρουοαλημ] Ιῆλ Β.

- ιγνωοαν οἱ γονιις Β.Βο|ι.ΑΙαἰ.ΒΒ. 1.

88. νιιἱἔ. α.ι. 8ιτι·.Ποι.πις. δια-.Παοκ

ΜοιπρΙι. Τιιοτι.Α!ιιι. Αττπ. Η `Σιγνω

Ιωιτηφ και ἡ μητηρ (Ξ. ΑΟ. το!. οκτώ

(που. Βγττ.(Ρετ.) δι Ηι:Ι.τ:ιτ. (Ήττα.

που. ¦ (ιγνω] ιγνωοαν Α.)

44. νομιοαντις δι ΑΙΚ). τοἱ. νιιἱε. (ο.)

διο-.Πολ Μοτπρἱι.Βοἱιυτ. | νομιζοντις οι

ΧΑ. (οττι. δι Μοτπρἱι.Ϊν. Αττιι.) ' και

νομιοαντις Β. ' [ο.ο.ο.τἶ#. Β_γτ.Ριτ.

Ποτἱι.]

·- ιιναι ιν τη ουνοδια ΒΒΒ. 1. 88. Σα".

(Μοτπρἱι.) (ΑΜΠ.) ' :ιν τη ουνοιἱια

ιιναι ς. ΑΟ. τοἱ. βιο-.Βου ((.ἶοτἱτ.) |

[διττ.Ρετ. Αττπ.]

- ἡμτρας] τιοετ Μου Β. Βου.. 8_γττ.Ρττ.

διΠοἱ.

- ανιζητουν] ιζητουν ΑΠ'. Πω. 0,49.

πι. 955!. ο Μια!. (Σποτ. (Μπιτ)

-- ουγγινιοιν Μισο. τοἱ. ' αυγγινιυοιν

Ι.ΧΔ. 1. 88. 59. Α.

38. πόστορτιοτιοαι “πιώ οι. ' 42. οττι. το αυτο

το". οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Η. 45.

Δ Β 0 1). Ο

Ι. [Ξ] Χ Δ.

1. 33. 89.

Μ]ΟΨ8"Γ Ω |

8 `

μετα

ατα'ΠΜ'

τ` , `

δευτ. οτι. προο αυτον

, Α Ι

εζητουμεν σε.

Α 'Β' ι

δει ειναι με;

ἐλιἱλησεν αὐτῶι.

51. Καζαρέτ,

-- [ταῦτα]

52. σοφία και ηλι

κι

 

Ο!. και τοις γνιιιατοις] οπι. Ι...

·- τοις γν.] τροποι. ιν €. 0.1). τοι. _[

Απο. | οιιι. ΔΒΟ"Ι.. 83. 69. ΚΜΤ_/.8.

(Μια.)

45. εἰ=ροντες] ευριακοντις 1). Η +αιἱιὶ. αυ

τον €. Λο'. τα α.υ$ 87ττ.Ρει.8ι ΗοΙ.

Μοοιριι. 'Πιερ. Ποιο. ¦ στο. ΒΟ.ΒΙ..

1. 38. ναΙΒ. ι:.ε$οι···Ι. Απο. και.

- αναζητουντες 130013. Ι. 88. 60. ¦

1:ζητουντες π. ΑΧ. το!.

4.6. εγενιτο] οιιι. "τι".

- μετα ΒΙΑ. 1.88. | :μια ς. .ΔΟΠΧ

Δια. το!.

- καθιζομινον (στου. Τ|ιαιιιιι.6°.) | οιιι.

Ο. ' καθημενον 1). 1. (ιιοιε εν τιμ ἱεριρ

Β.)

- ιμμεσω ΑΕΠ.

-- και ακου.] οιιι. και Β. Σα”. Μοιοριι.

'Πιερ. | (Μουτ. το!. Οτἰ9.Ιο!.ἱϋ. 89%

- επερωτων Η.'..' επερωτουντα Χ.

47. παντες οι ακουοντες αυτου | αιὶ (ιο.

νετ. 69. ' οιιι. οἱ ακου. αυτ. Β.

48. ειπεν προς αυτ. ἡ μ. αυτ. ΒοΒΙ.Χ. Ι.

(α.)ο./. εγι·.Ρει. (Ξιοιο. Απο. Βιο.Ι:τπρ.

αυτ. ἡ ιι. αυτ. ιιπεν π. Α. το!. (ααα

οιιιιει· ορια ια Μαιο ναΙ8. αι. Μειοριι.

Μι Μαιο απο ιοαιοτ οριο αιμα.)

-- εποιησας] -οιν Δ..

- ιδου ο πατ. ο. “για νιιΙΙ.χ. αμα. 83".

Ρει.Μ5. το!. | οιιι. α.ο!!. ¦ οιιιο οι ριο

ριοιιαἱ ιαἱ οι. ορο ε. (οἱ αυγγινιις σου

?Ο.ιιι υἰι!.) ¦ οσοι: ορο οι μποτ ιααε ερτ.

Ρει..ἱιορτ. ¦ απο ραιοι “πιο οι ριοριοοαι

τοῖτ γνωστοῖο°
ο ` ο ο οι || α τ

Ιερουσαλημ ιαναζητουντεο αυτον.

” ημεραι` τρειο ευ

α Αν Ι | 6

η μητηρ αυτου, Τεκνον, τι

ημιν ωραιο” ιδου ο πατήρ σου κανοο οδυναῖμενοι

` ,Ϊ ` 8 0

και ειπεν προ: αυτουο, Τί οτι
.. ο' ι - ι..

ἐζητειτέ με; ουκ ηδειτε ὅτι εν πιο του πατροι· μου
` ' ` ' Α 'Η

και αυτοι ου συνηκαν το ρημα ο
ι και κατέβη μετι αὐτῶν, και

ιὅλθεν εἱτ Ναζαρέθ, και ην υποτασσόμενοο αὑτοῖτ.

και ή μητηρ αυτου διἐτήρει,παντα τα ρήματα ταῦτα
_ ` Α | Ο

και Ιησουο προεκοπτεν 2ηλι··
Ι ` | ` | ` 6 Α ` ·' θ |

κια και σοφια και χαριτι παρα εφ και αν ρωποιο.

ἐν τῇ καρδία αυτι-ιο.

46 χ ` ε Ι +

και ευροντεο

4-0

,.. σκ
Π

|

49

ὁ

οι ορο 87τ.Πι:Ι. (αν.) ! απο οσε ο”.

οτι.

48.ιιαγω ΔΙΠ). το!. ¦ και εγω (ΡΜ: νιιΙ.

Ια. 1. 88. 69.

- οδυνωμενοι] ΜΗ. και λυπουμενοι 1).

α.ε#ρ'.ἰ. Β_γι·.Οι·ι. | Οοοι.ι·ιι, ναἰ8. ἰι.ι:.

8_γτι.Ρει.8ιΠοΙ. τεΙ. Οτἰ9.|τι!.ϋ. 251..

- ιζητουμεν] ζητουμεν Β.

49. και ειπεν] ειπε οι 69. (οιιι. και επι.

Οιι.8ιΡιι.)

- οτι εξητιιτι] ότι ζητειτι Δ.

-- υιῖιιτι ΑΙΚ). το!. να”. 9'. τν. Οι·ἰο.

[οι. ἱἰἱ. 958α,.955ε. ¦ οιδατι 1). α.υ.ι.°.€.|.

191. Ικα. (ο. οι: Η”. 92. Οτἰη. [οι. Μ.

954'. Τα". ιιιιτ.Ρι·ιικ. 26. ¦ ιιδητε 09.

- ειναι με ΛΗ). το!. ' με ιιναι Ι). 1. 69.

Σα”. Πιο. Οτίο. ΙΜ. Μ. 958.'. 9.54'.

958. (056··"·) Τα". οι”. Γιαπ. 26.

50. και αυτοι ΛΒΟ. το!. (Μαι.) Βιιτ.Πι:Ι.

το!. ' αυτοι δι 1). ο. 8)·π.οτι.&Γει.

Μιιιιιριι. Οι·ἰ9. [οι. ἱἱἱ. ικα.

- ελαληιτιν] ειπεν Ι. 82Π.0Π.86Ρει.

Η. και κατιβη ιιιτ' αυτων] οιιι. ο.Ι.

- και ηλθεν Μισο.. το!. Σα". Ματ.

()τι.Ρει.8ιΠο!. το!. (αρ ιοἱι.νοι·. και..)

Οτίο. ΙΜ. Μ. 956". | οιιι. Ο"ΒΙ:` πιο.

Μοιοριι.

- Νιιζαριθ Βια. Β.'ΙἔΙ.ΜαἰΒ. Ι. 69. Ε

(ΞΗΜυνΓΛ. να!. μια! Μιιιοριι.

απο. 0τἰ9.Ιαι.ἰἰἰ. ' Ναξαριτ 8!. 8.

Β*ΠΙ.Μαἰ ΒΧ. 88. Κ.ι5.ι. α. | -ραθ ΦΑ.

Ι -ρατ Δ. ¦ (Η. Ι. Ο..)

- και η ΑΒΟ.1.. το!. (μια.) 8)·ι.Πο!.

υπέστρεψαν εἱτ

και ἐγένετο

ρου αυτον ἐν τῷ ὶερῷ καθεζι3··

μενου εν μέσοι τῶν διδασκάλων, και ακούοντα αὐτῶν

και~ ἐπερωτιἶιντα αυτουτ· 47 ἐξίσταντο δε πέντε: οι
3 | ο Α Π ` ^ Ι ` ε- 8 Ι

ακουοντει` αυτου επι τη συνεσει και ταιι· αποκρισεσιν

αυτου. 48 και ἱδόντεο αυτον εξεπλάγησαν· και *εἶπεν

ἐποίησατ

οι οοιοε. Β οι οσο ιονοιιιοοιει

τι==τι.ιεεἱ ειιοι ιο Πἰοι·αεαιαιο

ταηαἰτιιουοε οιιιο. '6 Βι ι'αι:ι.αιο

αει ροκ ιι·ιιιιιαιιι ιονοοοι·αοι.

Μαιο ιο ιι:ιοριο 8οιΙοοιοιο ιο

ιοοιΙἱο ιΙοοιοταιο. οιιαἱοιιιοιο

Μαι οι. ιιιιοττοααιιιιιιο: " (Με)

ιιαρο!ιαοι ααιοιο ιιιοοοι ‹Ιαι

ιιαιο ιιααιοΒοοι εαροι· ρται1οιιιια

οι. τοαροοεαι οιιιιι. 0. Η: νιι1ιιοιιαι

οιοιοιται.ι αιμα, (δι'°·)οι ααα

ιιιιιιι:τ οι” οιΙ Μαιο. ΕΜ. ααα!

Μαη οοΜε Με” απο μια::

ταου οι απο ασκοπα αιιαιιι·οοα

οιαο το. ” Πι. ιιιι οι! Μοιι. @Μα

απ. ααα! πιο αιιαοτουιιιιιι? οο

ιισια!.ια.ι.ια τρια ιο Με φωσ ματια

πιο εαοι ωραια:: πιο σαιτ?

5" Η: ἱριιἰ οσο ιαιεΗι:καιιιιιι

νοτιιαιο ιμιοιΙ “καιω αει οι!

Μια. ·" κι ιΠει:ι:ιιιιιι υιιιο οι:

οι νι:οἱι. Εα.τ.αιοι!ι. οι σαι εαυ

ιΙἰιαε Μια: οι ιοαιοτ ιειαε ωο

ει:ι·νουαι οιοιιια νοτοιι Μια: ιο

οοιιιο ααα. Μ Ει Μου: ρι·οιὶ

σωρο: ιιοριοοιια [οι] ααιαιο οι

εται.ια ορια! Μαιο οι !ιοιοιαιι.ε.

απο. Απο. ' ή δε ΟΠ). 69. ΒΟΠΗ.

ε. 8)·τι.Οιι..8ιΡιιι. Μοιοριι. Οτιο. [οι.

Μ. 958.. Ειι.ιι. α.ι1 δωρο. ι. 228.

51. παντα τα ρηματα ι30Ι.ΧΔ. τα. νιι]8.

ααα/Μο'. στο. [οι. Μ. εκατ. ' τα ρημ.

παντα 1). (α.) | τα ρηιι. άπαντα ΑΚ.

(παντα συνιτ. τα ρημ. Σια. ιιι.! Βιιιρἱι.)

ι οιιι. τα ρηματα ε.

- ταυτα ΔΟΕ. ΜΙ. να|ε. ι.ιΜτα.

8τττ.Οι·ι..ΡειΜ8.8ιΠοΙ.(Μοιοριι.) απο.

και.. οιιι. ΙΜ. ΜΑΜ.. Ειιο.αιΙ δωρο.

| οιιι. ΒΙΠΕ α.ι:. Βι·ι·.1'κι.ἰιορτ. Απο.

- ιν τη] ριαι:ιο. συμβάλουσα Με Χ.

2. Ιι,ιτους] ρι·αι:ιο. ο Α. 0ι-α.οι.οια.

οοπ.

- προεκοπτεν] προεκοπται 1). (-πτει

Μ'αρ.7]ἶ) "αι|ιΙ. τμ Β. ' πιω. ιν τρ

Ι.. οται.οι.οια. ' ιιοιι κανει" ΔΟΣ).

το!. στα. Μ. 129..

-- ηλικια και σοφια ΠΕ. α.υ.ι.·.ε.Ι. δι·ττ.

(Οι·ι.)8:Γει. (Βρι·.Πἰοι.) Μοιορ|ι. (0ι°ἱ9.

Μ. ΠΟ.. προικοπτεν ἡλικια προικοπτι

σοφια.) Οι·ἰη.Ιιιι.ἰἰ.673°. ΜΑΧΗ. Γιο

ιοτἰιιιι.ι (ιιιι Οτιο.?) ορ.Πιιιι·οο. Μ.425.

(τω. Ποαι.!ι.Μ.482.) [ΣΕιἱι.] ' :σοφια

και ηλικια τ. ΛΒο. τα!. ναι..ι._/1|.9'.

Βιιτ.Πι:Ι. απο. Αιιο.(ἱο ου". Βιι:α).

Οται. Μ. Με” Οι·ἰυ. [οι. Η. 2.50'.

- ανθρωποιι:] ριιιαιο. παρα Ι). ¦ Ουιιιια,

το!. Μπι. Μ. 120”. Μια.

 

40. ιαιοττοι::ιοι.οιο οσο οι. | Η. Μα Δια. |

οιιι. ιοο Λικ. ' ω. οι! ααα οι. Ι .92. οιιι. οι. 2”. Δια.
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Η!. '7. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

Υιος. α. β. ο. ιι.Ε'

ΕΥΠ. ΙΟ! Ρ. Ε. ετ

Ετοιμα. γ

απο. Δτιιι.1·!ι!ι.

ΠΙ.

ι"Μιιι.8ι ι-ιιι.

"Μι". ιιο-8.

Ι

5 τι ἐπὶ ; Ίωάνην||

ή 3 κ 8

α

Ί τι

-! Και. .ι0:8-ς,.

:Ξ 5

τι

τον

και ηλθεν εἰ: πᾶσαν

17 1 Έν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτω τη: ηγεμονία:

Τιβερίου Καίσαρο:, ηγεμονεύοντο: Ποντίου Πιλάτου

τη: :!ουδαία:, καὶ τετραρχοῦντο: τη: Γαλιλαία:

Ηρωδου, Φιλίππου δε τοῦ αδελφοί! αυτου τετραρ

χοιῖντο: τη: Ίτουραία: καὶ Τραχωνίτιδο: χώρα:, καὶ

Αυσανίου τῆ: ,Αβιληνῆ: τετραρχοῦντο:, 2 *ἐπὶ'|

8οἰρχιερεω:|| “Αννα καὶ Καϊοίιρα, ἰἐγένετο ! ρημα θεοῦ

` * 2 Ι . Χ ο .ο

αχαριου υιον εν 'ΓΠ

ι περίχωρον τοῦ 'Ιορδάνου

κηρύσσων βάπτισμα μετανοία: εἰ: ἄιρεσιν διμαρτιῶν·

4' οι: γἔγραπται έν βίβλτρ λόγων.Π 'Ησαΐου τοῦ προ

Φήτου ! , 1(Ραπτη βοῶντος, Έν τῇ ἐρήμῳ έτοιμάσατε

την οδον κυρίου· ευθείας ποιεΪτε τα; τρίβω; αὐτοῦ.

πασα Φάροι/γε πληρωθήσεται 9 καὶ πᾶν δρυ; καὶ βου

νο; ταπεινωθήσεται· καὶ ἔσται τι. σκολιιὶι εἰς ! ευθείας'|

κα!.αἰ τραχεῖαι εἰς όδους λείας· 6 καὶ ἔψεται πάσα

. σαρξ τι σωτηριου τοῦ θεοῦ. 7 ,'Βλεγεν οιἶυ τοῖ: εκπο

' (οι) Αιιτιο τιιιιαττι ηιι!τιτο

ι!αα!τιιο !ττιρατ!! Τ!!ιατ!! Οικια

τ!ε. τιτοαοτιιιιτο Ροτιι!ο Ρ!!ιιιο

Ιιιι!οαιι.ιτι. ιαιτατα!ιο ιιοιαιιι Οιτ

!!!ιι.αιια Ηατοι!α, Ρ!ι!!!ρρο ιιοιαττι

πιατα α!οιι ιαιτοτα!ιιι !ιοταιια οι

Τι·ιια!ιοτι!ι!ι!!ε ταα!οτι!ε. αι 14·

τιιτι!ιι. Α!ι!!!ιιιια ιαιτιιτα!ιτι. 2του

ρτ!τια!ρ!!ιιιτ ιιιιαατοοιοτιι Αιιτιο.

αι οιι!τηι!ιο. τιι.ατ.οτο ατι νατ!ιτ.ιττι

ι!α! ιιιιρατ !ο!ιιιτιιιατι Ζιια!ιιιτ!ιια

τ!!!οττι !τι ι!αιιατιο. ° οι ω οι

ι·αιι!ι ἱιι οιιιιιαττι ται;!οιιαττι Ιατ

ι!ιιτι!ιι ρτιιαι!!αιιτιτ !ιιιρι!ιττιιιιιτι

ρτιατι!ιαιιι!ιιο !τι ταττιιττ!οτιι·ιιι

ρααααιοτιιτιι. . ε!αοι ται·!ριοτιι

αει !τι !!!ιτο ιαττιιοιιιιττι Βιιι!ιιο

ρτορ!ιαιιια. τα α!ιιττιιιιιι!α. Ιτι

ι!ατατιο ριιτιιια "πιο ι!οιιι!τι!.

τααιιι.ιι !!ια!ιο τιαττι!ιιιτ α!οτι

# οττιιι!τ τιι!!!ιι !τιιρ!α!ι!ιοτ αι

οποιοι ττιοτιτ αι αο!!!ιι !ιοιιι!!!τι.

!ι!ιοτ, αι ατοτιτ ρι·τιντι !τι ι!!ταατιι

οι αερατιι. !τι του ρ!ιιτιοε. ' αι

τ!ι!α!ι!ι οιιιιι!ι αυτο τιι!ιιιτιτα δα!.

'! σου! !)!αα!ιιιι ατςο το! ιοτ!ιατ

έτοιμα

 

Ι. δι] στα. Χ!!Κ. (ιιι!ι!.'.) Αττιι. Οτἰη.

Ια!. Η!. 958'. 9578. Ευα. !).!.ἰ. 88.8!!. 898".

428.!. ! Οοτιιττι. )!88. τα!. Κατι. Β_ι·ττ.

Οτι.Ριιι.

- πιντιδικατιρ Ι..

-- Καιιταρος] τιι!ι!. Αυγουστου Χ. ' Οστι

ιτα. Οτίο.Ιτιι. Ευα.

- ηγιμονιυοντος ΑΒ!). τα!. 8γττ.οτι.Γει.

8ι!!α!. Ειτε. !).Β. 8084. ' ιπιτροπιυ

οντος Ι). Ειι.ι.!).Β.885°.428°. (τιτα

αιιτατιτα μια.)

·- τιτραρχουντος τετ. (τις εγτ.Βα!.ττι,α.

σκοπο.) ΙΞιι.ι. !).Ε. 885". ! τιτρααρ. Ο.

τετ. (Τ(ΤΡΑΑΡΧ!κ τετ. Ματτηι!ι.)

_και τιτρ. της Γαλ] στο. Ι) στ. ! Φυτι

οι!. Οτἰη. ΙΜ. ἱἱἱ. 857'. Ειι.τ.!).Ε. 88.58.

- της Γαλ. .!!ρωδ. ασια. τα!. Οτίο. ΙΜ.

Η!. Ευ.τ.!).Β.865°.Γ!!ρωδ.της Γαλ. ΑΚ.

- !τουραιας] !ι!ιιτιιιιαιια Ματιιρ!ι.!ν. αι

Με. ! (τιτ. τ. !τουρ. οι.: !)(;'τ.)

-και τιτραχονιτιδος Κ. α. (λ!ατιιρ!ι.

τεττιτωιιιτικ.)

-Αβιληνης 8)·τ.!.)ει. Λτττι. Ειιιι.!”).Ε.

(Λβιιληνης ΑΒ. Οοι!ι.) ¦ Λβιλινης ο

Δ5!ν. νιι!;;. τη!!! 8)·τ.Ηα!.τιις.(Ιτ.

Ματιιρ!ι. ! Λβιλλιανης 1).. ιι.ίι.(ι·.]/:

! Λβιλλινης Η... | ειι!ι!!ο.Πα8

Ι!·ὶι!ι. [$ττ.Οττ.] 'Ντιπ Λβιληνς τι

Ι.. αι τουτο !!τι. -η· αι -τραρχουντος ου

απο 'ποιοι ιτιιιιιιι οι το!)

τι. ιπι Λ!50!ιΙ.Χ..ι. 1. 88. ου. ΜΗΚΗ

παντα. Ειτε. 13.15. του. απο'. ι

του ετ.

!
ι

!

2. αρχιτριως Λ!!ΟΠ!.ΚΔ. !. 88. 89. Ε

Ρ Ψιτι.(!!!ΚΜ8!.!νΓ'Α. Ικα. Ι!ὶτ.!ι. Ιἰιιι.

1).!5.!ι!8. | Σαρχιιριων 9. ()τἰυ.Ιιιι.

!!!.957=. (μια.) !!!αττιρ!ι. (ι!οι!ι.

- Αννα] Ανα Η.

- Καιαιρα ΑΙ!!:.Δ. τα!. Αυ!. Γαία. Ματτιρ!ι.

Ευα. !).Β. οἱ... (Καηαφα !.α. Καιιιφα

8)·τ.!!α!.ττια. (ῖταει:ὲ.) ! Καιφα Ο!).

νο!ς.£'Ι. αυτά! οτι... ΙΜ. !!!. 95”.

(0ιι.ρ!ιιτ ο.)

- θιου] κυριου νι.ι!8. ο. Οίτη!. 407. Οτίο.

ΙΜ. Η!. | (.]οτιιττι. Οτἰη. !!!. 957..(α του.)

!ν. Η". Ειτε. !).Β. 4288.

- ιπι σίευι.407. Ειιτ.1).!ι!.428°. Οτἰς.

!ν. ! προς Δ. Οτίο.!!!.

-Ζαχαρ.] °'°ρταατιι. του τ. !.τ. το. Ο.

Ειτε. !).Π. ! στο. ΛΒο!)!.ΚΔ. 88. ΕΡ!!

ιιιι5υντιι. 6'ίουτ.407. Οτία.!ν. Η”.

"ιιι!ι!. “ αι ρτοαι!!αιι!ιιιι" δια. 8τττ.Οττ.

(οπι. ἱιι ναι. τη. κηρυσσων αι και ηλ

θιν.)

8. πασαν] των!. την ς. 0!). τα!. Ματιιτι!ι.

Ευ.ι.!).Ε.-!288. Οι. 88.) ! οι". ΑΒΕ.

Οτ·ίο. !!!. Η!!! 957!. (α τυποι!. οτ. αι

οικου.) !ι·. !27°.

- τις αρ. ι!μαρτ. νιι!ς. τα! Οτἰς. Η!. !τ.

Ειτε. !).Ε. ! οτι!. του!!!

4.. ως ΑΒ!). τα!. Οτίο.!ν.!27°. ¦ καθως

ο. Ευα. !).Π.428°.

-βιβλτρ Λο!). τα!. ()τίο. Η. Ιἴτιιι.Τ).!ἰ. '

"ιιτ.!ι!. των 15. τιιτ!ι!.ιβιβλιιρ 15.

"(βιβλιρ λογων] ρτορ!ιαι!ιι Ηγτ.(:τι.)

- προψητου] τιιι!ι!. λιγοντος 2. Α0.

:13. τα!. 12 8τττ.Ριτ.8ιΗα!. Φωτο. ΙΒι!ι.

! στα. !!!)Ι.Δ. 1. Ποια.) διττ.Οτι.

Ματιιτι!ι. Ατττι. Οτ·ιο.!ν. Ευ.ι.!).Ε.

4. κυριου] ρτιταιιι. του Α. ! Οοτιιτιι. 110

1). τα!. Οτίο.!ιτ. Ειι.ι.!).Β.

-αυτου ΑΙΚ). τα!. Βγτ.!!α!. ιττ. Οτίο.

ἱιι. το: ι!!ιαττο ποπ του (που ημων. !

πιο" !) στ. ! !)αο ιιοτιτο 8τττ.Οτι.8ι

το. !)α! τιοτιιτ! Ιταιι. ΝΝ..

5. Φαραξ ΔΙΑ-ΧΗ

- ιυθιιας Β!)Οτ.Ξ·.". Το!! α.5.α!!ς'.Λττιι.

Ιταπ.!84.αιω. Οτίο.!ν.!2Τ.. μιτα του

αυτ! ἱνικοι!. ιι'ς ιι!θιῖαν. πιποιηκἱναι

πληθυντικόν, ιυθιίας. Οττς. ἱιι. !27..

Οτία.Ιτιι.!!!.858-. !τ.8988. ' ιιυθιιαν

π. ΔΟ. τα!. εφ 8)·ττ.Οτι.8ι!!τι. Οσοι.

(πιο.) Ιτατι. !84. στα!. Οτίο. Η. !!8:.

ε!α !τι οι!.

0. νατ. τα ἱιι 8)·ι·.Οτι. Ετ τανα!ιι!ι!ιοτ ς!ο

τ!τι !)οττι!τι!, οι τ!ι!α!ι!ι αιιτιι ι!τιιο! οττιτι!τ

απο, :μου οι !)οτιι!τι! !οαοιοτιι αει. Εκ

Και!. ιτ!.5.

- του θιου ΑΙΚ). τα!. Ιου!. !84. του. !!.

688'. 8!88~ ἱιι. !2Τ!!·.° !τι !!του. οτι. Ντι!

τι”. Οτἰρ. ΙΜ. !!!.958". ἱιι. ατι-.4968.

ΙΙ”. !!·μ. ! κυριου Η. του.

7. ουν ΑΙΜ. τα!. (μια.) 8)·τ.!!α!. !!!αττιμ!ι.

οι!. ! δι 1). !. σο. τα! !!!ατιιρ!ι.!!!8.

Ποιο. ! οι (ιιιιτα) 8τττ.0τι.5ι!'ει. Λι·ττι.

ι!ἑι!ι.

 

2. Οιι!ρ!ιο Οι. ! τατιιοιτι ι!οι·ιιιιιι οι.

!
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΙΙΙ. 8.

1ῆἔ)ΐἔ ρευομένοιτ ὅχλοιο βαπτιο·θηναι ὐπ' αὐτοῦ, Γεννη- αρτιο οτιἱἙτοοιοι.Βαρτἱτ.ατοοιοτ

' να σ .- .ε Λ ο ΙΜΟ. Η ο νι οποιοι.

των”. ματα έχιδνων, τι. ὐπέδειξεν υμιν ιρυγειν απο τιμ` .....'.....Σΐζ :οδο δημο ο

[ΠΠΟΨ8"Γ ελλούσ ο ο ” · 8 ποι ,σατε οὐν κ ποὐτ άξιων "Μπι Μ? φωτο "20
8 [ΜΜΜ ;ωρπως μ- 7? Ι [777799 ` ` :7 | αρ 3 ' Α ι'ι·ιιαιοειΠαοοι οιιοοιιοοιοιο.οι

ηΞ τη;` μετανοιαι··π και μη αρξησθε λεγειν εν εαυτοιο. "0 ακουω Φωα_ιωΦω

, ν ` , | ) ` . __ η., Ιιοι›ι:ιοιιε Λοτιιου.ιο: απο οοιιο

Πατερα εχομεν τον Αβρααμ· λ€7£ι., γαρ υμιν ΟΤΙ νοΙ›ιιι φοιτ ροτοιιι τοπιο ιτε τατο

δι ι θ κ . .. λιθ ι τ ο ι ιουιιιιιιο ιιιιεοιτιιτο το... Αυτο

υναται ο εοι` εκ των ι ων τουτων εγειραι τεκνα Μα η..." Η..." και... ...1

λ ο ν τι κ τ τ τ ` ` ο ν · ' .

τι) Αβρααμ· 9 το δε και τι οι” πιο οι μου :οποιοι ι::ι.ι:.:.
σο με ·. ς· σε Β . . .

των δένδρων κειται· παν ουν δένδρου μη ποιουν απο” “ειναι” τι [το]
` ` , τ . . .. ν αζωτο τοἰτ.τἰιιιτ. 'ΜΜΜ Ετ

καρπον καλου εκκοπτεται και ειι· πυρ βαλλεται. ἱττωττοποβοητ ο..." "ο"... οι.

9' θ 10 ` τ # ι ` · τι ι τ τ οοοιοο. @ατα απο τοι:ιετοιιε?

. σ κει €πη.%"ωἴ1 ευη”, οι οΧζλω νλε7ος€99. Τι ευ!) " Βοοροιιιτοοε αιτιοτο Φωτο".

. - ~ . ~ .
°ποιηο·ωμεν ; αποκριθειι· δε θελεγεν αυτων, Ο "Μι Ωω ΜΜΕ Δω. ?ΜΜΜ

ιν | Α | __ ` Μ 6 ` . ,Ι ιιοι οοο οιιιτοοιι. οι αυτ Μοτο.

5 Ξ: εχων δυο χιτωναι· μεταδοτω τω μη εχοντι. και ο εχων ενια ιοτοἱΙιτοτ ταου".

βρώματα ὁμοίωι· ποιείτω.
'ϊ ` ` Α ο κ18 Η Ηλθον δε και τελωναι βαπτισθηναι, και

9 || κ ο κ Ι τ ο κ ||

ειπαν προ; αυτον, Διδασκαλε, τι ° ποιηο·ωμεν ;

` '; ` Π | ` , ` `

δε ειπεν π οι αυτου: Μ δεν πλεον πα α το
,

τ

18ὁ

" νοοιιτιτοτ ιιιιιιιτο οι ματι"

οιιοι οι οορτικοτοοιιιτ. οι. οι”.

τοοτ οι! ἱΠιιτο. Μπακ”. αυτα

τιιοιετοιιιι? '8 Αι Πιο ιτοιτι τοι

οι”. αυτο Μαρτιου φωτο αυτι

 

?. οχλοις 0τἰο. τν. 128'. εἰἱεοτιι). | 0111. 1.

_βαπτιοθηναι ὐπ' αυτου] " οι] απο"

ταοιοιο εντ.Οττ. (αδ οοιο οιιριιιιιττ

8ντ.Ριττ..)

-ὑ·ιτ' (Ποτ.) αυτοι. Οτἰο. ἱν.128·. '

ενωπιον Ι). δ.ε.Ι.

-γενηματα Χ.

-ὐμιν] απτο υπεδειξεν ΒΑ. | Οοοτοι,

Εντ. ΠΕ. 4284. το Ρε. 388!

8. καρπους αξιους ΔΟΞ'. τοι. (βαττ.) 'αυτ.

8τττ.Οτι.Ρα.8ιΗο!.το8. Απο. Οτἰο. ΙΜ.

το. 359“· 960.. Ετι.τ. Π.Ε. το Ρο. αξιους

καρπους Β. Οτία. τν. Ι28).(ιτιοεττε πλη

θυντικιἶις.) ¦ καρπον αξιον Ι). ο. 8".

Ηι:Ι.ιτει. Μοτορο. (Μια. ΣΕΦ. (ντα.

Μια. το. 8).

--αρξηιτοι Οτἰρ. ἱἰἱ. 145.. (ιν. 128€ αἰ

εοτιο) 2724. Οτἰη. Η!. ἰἰἱ.959°·°· 980'. |

δοξητε 13. (ΕΦ.) ντα. Μπι. ἱἰἰ. 9. |

δοξηοθε Γιτἰο.(Λαρ.Τ)ῖ)

_εν εαυτοις 87ττ.Ρει.&Ποι. Οτἰ9.ἰἱἱ.

τν.128ε. | οτο. Μια. 8ντ.Οττ. Απο.

στη. ἰν.272°. ¦ αυτοις 1)·στ. απο. ι

εν αυτοις Ι..

-πατερα] ρτοετο.ὁτι Ι.. 33. εινττ.()τι.

Ρει.8ιΗι:Ι.. Απο. αντιο. ἰν.272°.

-εχιιιμεν Χ.

9. ηδη οι] οι απο 8ντ.(ῖτι. ουτε ποντοι

8νττ.Ρει..8ιΠι:ι. Απο. οσοι: Οτίο.Ιιιι.

το. 333.. 360.'.

- δε και ΑΠ). τι!. 6. απτο. (ιτοοοιιττο

_ῇοοτ ΣΕΦ.) | στο. και 1). (Ποτ.) $νττ.

Οττ.δι:Ρει. Μοιοοιι. (των. Λτιο. Οτο.

ΙΜ. το. το. στο. Μαιο το. Η!).

9. ουν Οτἰο.ἰν. 1284. 129..! δε ο. Μοτορο.

] οτο. ο. Απο.

- δενδρον Ιτεο. Οτίο.ΐἱν. το. ¦ στο. Δ.

-καρπον καλον νοια.()Ι. 6.ι:.ε.|ἱρ'.

Μοτορο. απο. Οτἰο.Ιτιι.ἱϋ.959°.960°.

' καρπους καλους Β. 8νττ.(.ἶτι.8τΡετ.

' καρπον ιιιοτιιτο Αντ. Γιατί. Γιο. Ρετ.

ο!. Ιτετι.279.Μ88. Οτἰρ.ἱν. Ωω'. !29'.

το μεν γαρ μή ἔχον καρπον οὐδὲ καλον

ἔχει καρπόν. Οτἰ9. τι'. ΜΒ".

-πυρ Οτο). ἱν.Ζιἰ.τ. | οποιο. το 69.

ΙΟ. επηριιιτων ντου. ο). 8νττ.(.ῖττ..Ρει.8τ

Ποτ. (-του Χ. -τουν ΧΤ! 69.) ]

-τηααν 1). ἰι.ι:.οπ

-- λεγοντες] στο. 8ντ.οτι.

- ουν ντο. α./!α'. ενττ.Γει.δι Ποτ.

Μοτορο.ιιι1. (Ποιο.) Αττο. ' στο. 1).

ο.ι.·.ε. 8ντ.Οττ. Μιτιοριι.Μ8. .3531. οτα.

Ια!. ἱἱἱ. θα”.

- ποιηιτιομεν ΑΒΟΠΕΧΔ. 33. ο!). ?Η

ΜενΓΔ. 0031. του.. ' @πριν τς. Ι.

(ΠΠ). Μα. Οτίο.Ιτιι.ἰἱἰ. "ιτιὶι!.ἱνα

οωθωμεν Ι). (ὐ.ιτ'.Ι.) ε_ντ.οτι. ' Οοοιτα,

τω. Οτἰη.Ιοι.

Η. αποκριθεις τι] οτο. 8ντ.Οττ. | ο δε

αποκριθεις Π.

- ελεγεν ΒΟ.Ι.Χ. Ι. 33. 63. ντιις. τη”.

] :λεγα ς. ΛΟ'.Β. το!. «του α.ιι.ε.9'.

ενττ.Οιι.Ρει.8ιΗι:Ι. Ποιο.)

- μεταδοτω τω] μεταδιιιτο Ι.. ¦ μεταδό

ται Κ. ' μεταδωτω τω Π. (ότι. τοπιο

οτι οἱε 81ιτ.(ῖτι.)

Η. τελωναι] ΜΗ. ιἶιμοτιος 1). α. ' απο”.

στη. Ιτιι. οι. 959". 9609

Ι2.βαπτιοθηναι] οδο. ὐπ' αυτου ΟΣΚ.

8ντ.Ηι:Ι.τ. Μοτοριι.Μ8.ιοτ;. αυτοι

οι.ιιτιο.οιο=. | Οοοιτα. ΑΒΕ). το!. νν.

το!.

- και] αφτο τοι: 69..

- ειπαν 0.1). ¦ τοπον €. ΑΕΕ.. το!.

- διδαακαλε] οτο. ενοσ”.

-- ποιηιτιιιμεν Α13ΟΒΙ.ΞΧΔ. 33. 33. ΕΠ

ΚΜνΓΛ. 0031. ΑΜΙ. ' :-ετομεν 9. ι.

ΟΠ. Ι.αιτ.(?8.) "αιω.ἱνα οιιιθωμεν Ι).

Η!. ο δε οτο. 8ντ.Οτι.

- προς αυτους Ήττα. αρ'. Ι αυτοις 1).

(α·)·ώ (απ

- μηδεν] μηθεν ΑΔ.

-· πλεον ΑΒ!). το!. ¦ πλειον Ο. | στο. ν.

Μαιο!. πραιτοετε 1). οτι: οι στο. το"

ὑμιν α.ο.ο.ε!η'. του. ' ρταειτι. τι!.

ε_νττ.Οτι.(οοι. ροετοα)8ιΡετ. | οσο τοι.

οι:οτ τω. ντου. _τῖ $ντ.ΙΙοΙ.

- το] στο. Ι...

- πραιτιτετε ΛΒ((.ἶ). το!. των; επ.

Πο!. νν. (παραοιτττε Ο.) | στο. οι.

(Σιντ.) @οποιο του.. ' πραιτοιιν Τ).

8ντ.Ριττ. τω. αφτα (οι. ματι πλεον

(Ποιο. 306.)

Η. επηριιιτων ΑΒΙ.Ξ'.(Χ). το!. νο¦Β. α.τ.

τ ενττ.Οτι.Ρει.8ι.Πι:Ι. (·τουν Χ.) | -το·

σαν οι). διπλη'.

' - οι] οτο. Ο. Βια!.

- αυτον] οτο. 1). ο.

 

8. αουτ Μοτο. οτο. οι. Ι 0. "πιο". Βοοιιτο

Η. ' ιικοιιτοιοτ οι. | οι". το Δια. ' τοιι.ιοιοτ οι.

ι 13. ιιιτοτο ααα! εστω.. οι.
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ΙΙΙ. 18. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

Ύι:ι.18. .11. . ·~ ..8,..,_(ο3 1.3: διατεταγμένον ὑμιν πραΪσσετε. Η ἐπηρώτων δὲ αι)

1111οιιη›1ι. τον καὶ ο·τρατευόμενοι λέγοντεο, ξΤί ποιήσομεν καὶ

ι)μεῖο;|| καὶ εἶπεν ξαὐτοἶο”, Μηδένα διαιτείσητε

μηδὲ συκοΦαντήο··ητε, καὶ οὶρκεῖσθε τοῖο όψωνίοιο

νμων.

- 19 15 Προσδοκῶντοο δἑ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζο

_ μένουν πάντων έν ταῖο καρδίαιο αὐτῶν περὶ 9τοι?

· 3Ίωοίνου,|| μή ποτε αὐτά· εἴη ὁ Χριστώ, ω αποκρί

6 μΙωάνηο|| απασιν λέγων, και.. μὲν ιἶδατι

βαπτίζω ὑμῶν) ἔρχεται δἔ ο ἰσχυρότερότ μου, οἱ;

οὐκ εὶμὶ ἱκανοο λῦο·αι τον ὶμοίντα τῶν ὑποδημοἱτων

- αὐτοῦ· αὐτά~ ι3ματ βαπτίσει έν πνεύματι 01.4... καὶ

τι πυρί· 17 οδ το "πύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακα

θαριεῖ τὴν ἄλωνα αὐτοῦ. καὶ συνάξει. τον ο·ῖτον άι·

τὴν αποθήκην αὐτοῦ, το δὲ ιΐίχυρον κατακαύσει πυρὶ

άο·βιἔσται. 18 Πολλα μἔν οιἶν καὶ ἔτερα παρακαλῶν

(902.11. Απο. Στο.

1.4. ποιήσωμιν

51:

11

16. λέγων πασινό υα°|'0

'Ιωάν.

Η 8". Οκτ.

17'. διακαθιῖραι

(οπι. καὶ)

 

Η.. λιγοντες] Μι!. αντι): οποιο ιἰἰοοτιιι.

- τι ποιησ. ποιο και ἡμιις 1101.:: 1. 89.

νιι18. 9.'.'θ./1. 8)·τι·.Οπ.8ι Ρα. ι :μια

€. Λο'. το!. ο. Β_γι·.Πο1. Μοτο”.

(90.11. Απο. 11991. "οπι. και ἡμεις Ι).

Ιωαν. 1... | αποφ. ὁ Ιωαν. λιγων πασιν

Κ (απαοινι'.) νιι1ι;. (ἰι.)|ἱ1'¦ῖ (ΣΕΦ.)

[8.] | απικρ. απασιν ο Ιωανν. λιγων

Χ.(!.) 88. Μοαη›1ι. (πασιν ΒΞ. 1. Χ..

ιιοιι Ο.) ' οπι. απ. λη. Σια. Τ1ιοορ1ι.

- ποιησομιν ΔΕΝ. 1. (1119. μια. 149. ¦ ιπιγνονς τα νοηματα αυτων τῷ)

ι ποιησωμιν ΒΒο,ι.01Π.ΞΧΔ. (Η. 69. ιιπιν 1). ' ι1ἱκἱι "Πο 1αιιιιιιιι δια-.019. 16. αυτον

Πιιιιντ.ι. (3οι1ι. .ἰΕι1ι. 08.) Μάι!. ι τοοροιιι.1ἰι. .Ϊο1ιιιιιιιο: οι ι1ἱκἰτ 11118 8". οπι. 1).

Γ".

19.μιν ίιιὶατι βαπτιζω ίμια;; νι.11.:.8)·ι·.Ηο1. ΣΕΦ. ο"... ιν. 182.. (Μ. πιο".

ὐμας 83.·τι·.Οκι..8ι Ρετ. Μοαιρ1ι. απο.

()τίο.Ιαι.ϋ1.9619···) Ι ὑμας βαπτιζω

εν ύδατι 1). 1. 69. ασ) Ι μιν ιϊμος .18.

βαπτ. Ειι.τ.Π.Β.498'^. [α.ὐ.ο.] Μάι!.

ιι;; μετανοιαν οι). α.ύ.ι.·.(ο.)_βο'. Β)·ι·.

ΠοΙ.ιτιο.ΛΙδ. (Νο. Μπιτ.. 111. 11.”

Οοιιιτο, ΑΒΕ. το!. νιι1ι;. [1. απο.

νν. Οτίο. ιν. 139.. 1889. οποιο. στο).

ΙΜ. 111. Σια. 1119. μόνοι; Ματθαῖοι`

τούτῳ προσέθηκε το. οι; μιτάνοιαν

(Με). Η. 1389.

-· ερχεται δι ο ΑΙΚ). το!. Οτίο.ιν.189-.

Βια. ].).Ε. 1 ο δε ερχομενος Ι). Ι. Οτιο.

Η. .£αι..1).Π. "οπι. οι ν.

- μου] φον ο. ||ιι.ι1ι1. ιοτιν Π. Ι. Μάι!.

ὁπισω μου Ι.. Επι. ]).Ε. | ααα. ἰι1. ροκι

ιρχ. δι 8ττ.Ρει.ἱπιρτ. (Οτίο. ΙΜ. ἱἱἰ. Ρ

9819.) 1 που Ιιο.1›οιιι τοΙ. 8)·ι·.Ρει.ΜΒ.

Οτἰο.ἰν.

-- ικανος] πιω. “Μιας 09. Μ. (νἱι1.Μοι·. .

ι. 7.) 1 Οοιιιιιι, υπ). ιν. 1891. 18511. οι. '

εοτιο. ·

ι - των ὑποιῖηματων 0.19. Η. 182.. 18611. )

ἱνα σωθωμιν 1).

- και ειπεν (1.821.) 89151101. ΜοΠιρ11.οι1.

ι·ο1. 1 0Π1.και ο. 5)·τι·.Οπ.8ιΡει. Μοιιιρ1ι.

ΜΒ. ¦ ο δι 1). ο.

-- αυτοις ΒΟ.1)Ι.Ξ. 1. 88. νιι1Β. α.6.8.ο.

[1. | :προς αυτους 9. Α0'. το!. "ιιι1ι1.

μηδινα αδικησητι Λ.

. ·- μηιῖι] μηδινα Η. εγττ.0π.&Ροτ.(οπο,

Πο!)

15. προσδ. δι.... π. τ. Ιωαννου] οι 1ιοπιἱ

οι» ιιιι1 111ιιιιι ιιιιι1ἱο1›οιιι ΜΜΜ” ιο

τοι· οο οι ι1ιοο1›ιιιιι @τον

- του λαοι Δ.

- περι τον Ιωαν.] οπι. απο". (Μιρκα).

Πιο" του λαον Βνι·.Ριιι. " οπι. τον 1)Ξ.

1. 69. Εκο. Τ1ιοορ1ι. 140. ' (αιωνια

Οτίο. Η. 189..

- μη ποτε Οτίο.ἰν. Ειι.τ.Τ1ιοορ1ι. ' μη

τι 1.

- αν Οιἰο.ἰν. Ειιο.'Ι'¦ιοορ1ι. Ι ιι 1.. 69.

Η. απικρινατο ο 1ωανης απαιτιν λιγων

Λ()(.'Ξ)Δ. ι·ο1. (ο.) 8)·ι·.Πο1. (Μια. (οπι.

ιιπιισιν ΓΠ) (οπι. ο ποιο 1ωαν. 69. 1.9.

οιιι.ὁ Ιωαννης α.ν.Ι. 8)·ι·.(.)τι. Απο.) '

ιαπικο. λιγων πασιν ο 1ωαν. Β. ο.

αν.. Η. 189.. · ιιπικρ. πασιν λιγων ο

το γαρ

- οιτον]

αν. ι

 

 

- την οι αυτον 9.1.

Μοαιρ1ι.Βο!ιιν. το!. Ποπ. Οι·ἰο.Ιιιι.ἱἱἱ.

ιιτἰιιιιιιαι οετ ι·ο1›ἰο 1'Ξιοἰιιι.1:.

Η Ιιιτοποεαοαπι ιιιιιοιιι οιιιιι οι.

αιἰ1ἰιοο ι1ιοοοιοο. Ωιιἰι1 Γιιοἰοπιιιο

οι οο!.? Ει ο" 11115. Νοπιιιιοια

οοιιοιιιἱοι1ε παμε οο1ιιιιιιιιιιαι

αιώνιο, οι οοιιιοιιιἰ οποιο εα

ροοι11ιο νοει.ι·ἱε.

Η Β:‹ἰοιἱιιιιιιιι.ο αυτων ροριι1ο

οι: οοΒἱιοιιι.ὶοιιο οιιιο11›ιιιι ἰιι

οοτι1Πιι.ιο εαν: ι1ο Ιο|ιοιιπο. πιο

(απο ἱρεο ο5οοι ()1ιι·15ι.ιιο. Η Μ·

'9 ..πωπω Ιο1ιιιιιιιοει ι1ιοοοο

οιιιιιι1›ιιιι, ΒΒο αιιιι1οπι οιιιιο

1.›ιιριἱιο πιο: νοιιιοι. ιιιιιοπι Γοτ

1ἰοι· πιο. οιιἱιιε ιιοιι ειιιιι αιμα”

εο!νοτιι οοι·ι·ιΒιιιιιι οιι1οιιιαιοιιιο

Μπι Μινι, ἰρεο νον 1ιιιριιιιιΜπ

ίιι "ήταν “ποιο οι ἱοιιιι η Η"

·5·) οιιιιιε νοτιτΠιι1›τιιιιι Πι ΜΜΜ

ενια, οι ριιι·Βιι1ιἱι ιιι·οιιπι οποια.

οι οοιιαι·οοιιοικ "αιωνα 1ιι Μι·

ι·οιιιιι ειιιιιιι, ρολοι” ιιιιιοπι

οοιιοιιι·οι Μια ἰιιο:ιιὶιη;ιιἰΜΠ.

1· Μιι1ι.ο ιιιιιι1οιιι οι Μο. οιι

| τον ἰιποιῖηματος 1). 8ττ.Πο1.

Μοαιρ1ι. ΟΙοιιι.679.(εοιΙ νἱι1. 941.) να!.

.Ιο1ι.1.28. (οιιΙοοο.ιιιοιιιο @ποιο α.!ι$

Ι. Απο.

σαι Εν... 11151. 1 (Σαιντ. να.. ο.

αξιος τα ι)ποιῖηματα βαστα

νιι18. ι:.ι·Ά Οταν Η. 189..

α.ἰι@Ι. Δτπι. Ειιο.1).Β.

αντωνοἰο Α.

17. και διακαθαριιι Α1). τοι. νν. Ιτοιι. στ.

(αρ. Βρἰρ1ι.) 17. να!. οπο. ΙΜ. Πι. 859'.

96899· (νἱι21. ΜΜΕ. ἱίἱ. Η.) | ιΐιακαθαραι

Β. (α.)(ο.) Μοιιιρ1ι. Απο. [και. βια. '

πτιἄον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τοῦ

ι)ιακαθαραι τήν ιΈλω· και συνάξει τον

οῖτον ιι. τ. λ. Πανο!. αν. (Ποιο. 1Σο. Γι·.

995. ο Μαιο. οι Πιο. οι να!. | και καθα

ριιι Λάο.

- αλωνα] ανωλα 69.

- συναξιι Ικα. Ποι·οι:Ι.ιιρ. (Ποια. Οτι!).

[ποια. (ροει. σιτον Ι). Μπα.) | συ

ναγανιιν Β. 2. ΔΗΩ. Υἱι1.ειιρτι1.

'ποσο. μιν Τ). 99. ΒΒΔ. ι

Ποια”. Ποπ. Οτίο. ΙΜ. κι.

.1130. οικω. το!.

στο. 1). Οι·ἰο. [οι. 111. 8.99'.

Μοοιρ1ι.”'.8ι ΜΒ.

-- ιιβιστω 13.121.

18. ἐτερα] αλλα 69.1.ι·1.(οοι·ι·. πιο.)

- παρακαλων] παραινων 1).

 

Η. 1:ιιιι·οον1ι. Δια.

¦ ΠΠ ι
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ΙΙΙ. 18. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

πια. α. ο. ι:.·:. Η· 1 Ι| ν

8.... (ο.) 1.- Β_ διατεταγμενου υμιν πράσο-ετε. επηρωτωυ δὲ αὐ- οιἰιοιαιο αει που: Γιιοἰοιἱα.

Μειωσα. ` ` ' Ι ; τ τ 1. ΙοιοττοΒιιοαοι αυιοιο οιιιο οι
σου» ΑΜ· Επι τον και στρατευομενοι λεγοντετ, Τι ποιησομεν καὶ που"... α...Πω.._Ω"ΜτωΜΜ

Ο

ήμεῖτ;|| καὶ εἶπεν ' αυτοιο", Μηδένα διαο·είσητε

μηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ αρκεϊο·θε τοῖτ ὸψωνίοιτ

υμων.

- 19 15 Προσδοκῶυτοι` δὲ τοῦ λαοί). καὶ διαλογιζο

- μένων πάντων έν ταῖι` καρδίαιτ αὐτῶν περὶ 9τοῦ

.: ὶΊωάνου,|| μή ποτε αυτοι· εἴη ὁ Χριστου, ω απεκρί

ιο.κπι.Ξ;τᾶω6 υατο 6 8Ίατάνητ|| ἄπαιτιν λέγων, ,Εγώ μὲν υδατι

η 87.._ω: βαπτίζω ι)μα.τ·.·τ ἔρχεται δἔ ο ἱσχυρότερότ μου, ου

οὐκ ι.=ὶμὶ ὶκανοτ λῦο·αι τον ἱμιἱντα τῶν υποδημάτων

_ αὐτοῦ· αυτοι· ύματ βαπτίσει έν πνεύματι του... καὶ

ια πυρί· 17 9 ` πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακα

αι που? Ετ. οι: 11115. Νιιιοἱοοιο

οοοι:ιιιἰαι.ἰο οοοιιο ι:αΙι.ιιοο1οοι

Γαι:1αιἱε, οι οοοιιιοι1 @απο αιι

ροοι11ιε κοιτα.

Η. ποιήσωμιν

'8 Εκἱοιἱτοοοιο πακετο ροριι1ο

οι οοαἰιαοι.ἱοαο 0111111998 1ο

ι:οτι.111›ι18 ειιιιι ο:: 1011811118. οο

?οπο ἰρεο επι". απατα”. Η 01,'

ω τωροοι11ι Ιο1οιοοοιι ι1ιααοο

οιοο1οιιο, 13Βο αιιἰι1ειο αιμα

1›οριἰιο ναι: που” αιιιι:ιο Γοτ

1101. τοα. ι:αἱυε οοο οιιιο ώρου.

εο1νοτο οοι·τιαἱιιοι ι:ο1ι:1αιοοοι.ο

τυπο οι”. ἰροο νου 1οιριιιιιΜι

ἰο .τρωω εο.ιιοι.ο οι Ντα: 1'' (Η.

·'·) αιμα νοοι:11υ1ιτοιο ιιι τοιιοιι

αιμα. οι ρι.ο·εα1›1ι ατι:οοι 81111111.

οι οοοατι:ρο.1οι ιι·ἰτ.ἱουιο οι Ποτ

τουιο εαυτο. Ρυακια παταω

ι:οο1ιιιτοι @τι ἰοιοιι.ἰοπο11›111.

"' Μι11ια ι.ιιιιι1οαι οι. Μια εκ

53

ε Α ` ου"το ' - |

θαριει την αλωνα αυτου, καὶ συναξει τον ο·ῖτον εἰ;

τὴν αποθήκην αὑτοῦ, το δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ

άσβέστῳ. 18 Πολλα μἔν οιἶν καὶ ἔτερα παρακαλῶν

17. διαιιαθαραι

(στα. καὶ)

 

14. λιγοντες] Μια. αυτιμ ετι-.σαι

- τι ποιησ. Μια και ἡμας Μπα. 1. 69

νοκ. Ιι.ο ιι$!. 8_τττ.οτ1.8ι Ρετ. 1 :ροκ

9. Α0.. το!. α.

Οοι1ι. Απο. του..

Βγι·.Πι:Ι. Μοιορο.

"0111. και ἡμιις .1).

- ποιησομιν Λιλ”. 1. ΟΚΠ. Ευα.

| ποιησωμιν ΒΒοΙι.ΟΠΕΞΧΔ. 88. 69.

Η11ιινινι. (3001. απο. 08.)

ινα σωθωμιν Ι).

Η πιο.

- και ιιπιν(1.αιι.) 5)·τ.Πο1. Μοτορ11.οι1.

το!. 1 οιο.ιιαι ι.. 8)·τι·.οτι.8ιΡει. Μοιορ11.

Με. ι .: .ο ο. ο.

- αυτοις Βο·ιο.:. 1. 88. νι11α. α.ο.ι:·.ο.

[Ι. 1 :προς αυτους ετ. Λο'. το!. 'μου.

Ιωαν. Ια. | απαιρ. ι. Ιωαν. λιγων πασιν

Κ (απασιν=.) ΣΠΠΕ. (9)!! (ΙΕ111.)

[τα] | απικρ. απασιν ὁ 1ωανυ. λιγων

Χ.(!.) 88. Μο11:1Ρ1ι. (πασιν Β..Ξ.'. 1. 11..

οοο Ο.) 1 στο. ο... λη. Ευα. Ί.`1ιοομ1ι.

140. ¦ ιπιγνους τα νοηματα αυτων

ιιπιν 1). ¦ ι1ἱκἱιἰ11ἰοιαιιιατιι 5)·τ.Οτι.

1 "αφου". .Ιο1111111108 οι. ι1ἱκἱι “Πε βατ.

Ρετ.

16.μεν ύδατα βαπτιζω ίμια; λαος.

8)·ι·.Ηι:1. μια. Οτίο. 1ν.189-. (Μ. ρου:

υμας 81·τι·.0τι.δι Ρα. Μιαορ1ι. 0001.

()τίο.Ιτι1.1ϋ.96μ···) | ὑμας βαπτιζω

ιν υδατι 1). 1. 69. σ.(_|ὶ) ' μιν ιδιως υδ.

ιΙἰοοτ£ο. ' του υποδηματος 1). 8).1·.Πι:1.

Μειορ1ι. ΟΙαο.679.(οοι1 να!. 241.) τω.

Μο. 1. 98. (οα1οι:ο.ιοοοια ρωταω α.Ιτ#

Ι. Απο. αξιος τα υποδηματα βαστα

σαι Ευ... 1).Β. 1 ()οοιτι1., νιι18. ο.

6%)

16. αυτου νι118. ι:.ι·ώ Οτἰυ. Η. 1399.

οιο. Ι). α.υ#Ι. Απο. Ευα. 1.).Β.+

αυτων το: Α.

17. και διακαθαριιι ΑΠ. 101. νι'. Ιττο. στ.

(πιο. 19111911.) Π. να!. Οτιο. ΙΜ. 111.859'.

9589·'.· απο. Μο”. 111. Η.) | διακαθαραι

Β. (α.)(ο.) Μοιορ1ι. Απο. Ικα. Ι.α1.1

το γαρ πτυον ἐν τῇ χειρἱ αὐτοῦ τοῦ

. - μηδι] μηδινα Η. Βγττ.()π.διΡπ.(οιτα.

βαπτ. Ευο.Β.Β.4989. [α.υ.ι.·.] μου.

ως μετανοιαν (Η). α.ο.ο.(ε.)_βα'. 8)·τ.

Πο1.ιο;;.Μ8'. (τω. Μο". 111. 11.) 1

Οσοι”. ΑΒΕ. τα. να... [1. Οοιο.

τν. Οπα. ο. 139.. 1881.. άτυπα @τα

Ια.. 111. Ευα. 10.19. μόνοι; Ματθαῖος

τούτῳ προσέθηκι το. Εἰς μετανοιαν

(οι... ιν. 1889.

- ιρχιται δι ο ΑΠΟ. τι!. Οτία.ιν.189-.

διακαθιῖραι τήν ἄλω° καὶ συναξιι τον

σῖτον ιι. τ. λ. ΙΙοται:Ι.αρ. (Ποια. 15ο. Η..

995. ο Μαι. οι. Ευα. οι 114. 1 και καθα

μια Λεια.

- αλωνα] ανωλα 09.

·- συναξιι Ικα. ΙΙεταοΙ.αρ. οι"... Οτἰο.

Ιτιι.1ἰἰ. (οσοι σιτον Ι). 8)'1'.Ι.,8!.) Ι συ

ναγαγαν Β. ο. Απο. ν1ι1.εαρτο.

- σιτον] 'πασα. μιν 1). 09. Β(ἱΔ. 1

Οοοιτα.. Ικα. @τα ΙΜ. 111.

μηδινα αδικησητι Λ.

ΗΜ.)

15. προσδ. δα... π. τ. Ιωαννου] οι αστοι

:πιο φα Μαιο αυι11ουαοι οοεἰιαοιιοι 1ο

τι:ι· οι: οι ι.11ι:ο1›οοι @του

-- του λαοι Δ.

- πιρι του Ιωαν.] οιο. έντ.(ῖι·ι.(ιιυρτα).

| μου: του λαου 8ντ.Ρια.. "0111. του Ι)Ξ.

1. 69. Ευα. Ήιοορο. 140. ' Ποοιτα, Ειι.τ.1).Ε. 1 ὁ δι φχομενος Ι). Ι. Οτίο.

Οτἰο.ἰτ. 1891. ιν. Ειι.τ.Ι).Ιῦ. Ποιο. δι ν. - την οι αυτου Ρ. 111.10. Μαιο. το!.

- μη ποτε Οτίο.ἱν. Ειι.τ.'.Π1οορ11. | μη- - μου] ομου Ο. "ιιι1ι1. ιστιν Ι). Ι. Ποι1ι1. Μο1ορ1ι.8ο1ινι. το!. Ιτι.·τι. Οτίο.Ιιιι.1ἱἰ.

τι 1. ὁπισω μου Ι.. Ειι.τ.1).Ε. | αι.1ι1.1ιΙ.ροΜ. (16:11.. 1 στο, 1). Οτίο. Ια!. 111. 859'.

ιρχ. δι 8)·τ.Ι.Μ.1ιορι. (Οτἰο. ΙΜ. οι. αιωρο.ιν.α ΜΒ.

9819.) 1 οοο ΜΜΜ ΜΙ. δ)·1·.Ρει.ΜΒ. - αβιστῳ Β'ΙΙΙ.

Οτια.ιν. ' 18. ὶτιρα] αλλα 69.1αι.(ι:οττ.τοα.)

- ικανος] ...οι κυψας 139. Μ. (νἱιΙ.Ματ. Ϊ -- παρακαλων] παραινων 1).

1. 7.) 1 Οοοι.τα, Οτο!. Η. 182.. 185€. ι11- ἱ

παο. ι

16. απικρινατο ο Ιωανης άπασα λιγων

Ασε». το!. (α.) 81·τ.Πο1. Ποιο. (στο.

απασιν ΓΠ.) (υ111. ο Μπα Ηταν. 69. Β.

ο1ο.ὑ Ιωαννης α.ἰι.Ι. απο". Δια.)

1 αποφ. λιγων πασιν ο Μαν. Β. ο.

Οτίο. Η. 182.. ' απικρ. πασιν λιγων ο

 

17. υποψιν” Δια.

-- “η Οτἰα.ἱν. Εα.τ.Τ|100ρ11. 1 τι 1.. 69. !

1

1

1

ἔ - των υποδηματων 0τι9.1ν.ι:12-. 1889.

1

1 ΠΠ
'
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΙΙΙ. 10.

1 =·( - ..Έ

1τιι1°ΙΜ15 οι·τιτταο11τττ1ιατ. μου"

1ιιιτι: 11' (Ντ "0 Πυτικ1ο5 αυτοι"

1111» ι1ο Ποτο‹1ιιτι1ιτ ιτκοτο πατα

8111. οι 111: οιιιτι11ιτιιτ ττιττ11ο τττττιο

έ(ΕξεΠ· βεὐη·ν·νελίζετο τον λαον. 19 'Κο δε 'Ηρώδητ 6 τε

- ' ε , ο , - | Α

148.89. Η τραρχητ ελεγχόμενοι` υπ' αυτου περὶ (Ηρωδιαδοτ τιμ ισιττττα1ιτι οττττι οοττ1τιοτοτ.ιιτττ1ι
ιτε 1' η σε .. ι τΜπιτ. γυναικειο ' του ο1δελφου αυτου, καὶ περὶ παντων ων

[ΜΜΜ 3' ἐποί σεν πο ῶν ο 'Η ώδ ο 20 π οσε|θ κεν καὶ
Ματ. 6:17. ,7 η!) ρ 17 9 ρ η

.- τ τ τ·- ` τ τ ιι τ ιι τ τ

20.[καὶ] κατεπλ. τουτο επι πασιν και κατεκλεισεν τον 9 Ιωανην εν

11 Ξ φυλακῇ.]1

1" Μα". :τι τ8-τ·7. α

11Μιιτ·. τ: 9-τι.

, ! Α λ ! |11 ο ευχομενου ανεωχθηναι τον ουρανου,

τι τ ι

τ τ στο στο Η

ιγ 20 21υΒγένετο δε εν τω βαπτισθηναι απαντα

` Ι φ Έ χ 9 το ν χ

τον λαον,· και 1ησου βαπτισθεντοτ και προσ

καὶ κατα

βῆναι το πνευμα το αγιον σωματικῷ εἴδει

Γυο1ι 11ιττοι1υο. "11 ποιου” οι 1100

εαυτο οττιτι1ιι οι 1τιο1τ.τε1ι. .1ο

1ι.ιιιιτοιτ 1τι ι:τιτοι:το.

'11 Πλω 1Ξ'αι:τττττι σετ ιιιτιοτιι

οιτττι 1ιτηιτ1τ.τττοιιιτ σπιτια 'τομι

1118. οι Μπιτ 1τιτρτ1ττιτ.ο οι τυπικο

ιιιιοτιιιτιι οτι οιιο1τιιττ. 1'' οι σε·

τι·οτιι11ι ηι1τ1τιτε τιιττιι:ιττττ Μπιτο

;ὡἑ" τ:ι.1ι ομοι:ιο.ι.τι:τττ. οο1ττττι1ιτι ιτι

τιποτα, οι. τοκ οι: ι.τιο1ο Μοτο
λ τ 8 τ Ι ` ` ο τ 1..

περιστεραν επ αυτον, και Φωυημ Εξ ουρανου 76

 

19. τετραρχης] τετρααρχ11τ Ο. Μοτιιτι1ι. τη" ιατιητιιιττι Μοτο ρου: 1τιιτιι1εττιτιτττ

- υπ' αυτου] υπο 1ωαννου :1.=Μ.ητη.7]: αυτα. 'Η. 88. 108. (βαπτιζομένω τῷ

8ντ.Ρει. Μοττη.τ1τ. | Οοτττ.τττ., [πισω ιιυρίω του ουρανιῖιν επηχηοε φωνή

205. μάρτυς ἡγαπημένου. Τ1ός μ. εἰ ου αγα

- του αδελ.] *Ια-αυτο. Φιλιππου π. Α 1 πητός, τα. ιτημ. γεγένν. σε ()1ετττ.118.)

ΟΣ. 88. Κ. 8_γττ.Ρει.&Πο1. Μοτ:ιτρ1ι. . .Πάπα ι1ο Οοτιν.ν1τα. 112. Ειτοε.Ιτιετ.

Μιτου .του τ οτττ. Β.Βο|ι.λίαἰΕΕ 1 ἰττ. το. Πτι. ιν. των. των. ·· Ι11ττι1

Ξ'Δ. 1. 89. 1ττοττττεοντι. Εαιι. "πιο ιτιτοι1 τιοτιττττ111 οο111ι:οε 1ια1ιοτιτ εο

θοτ.1τ. Αττττ.ιτι1. Ευρω 205. __: : ι:τττιι1τττττ Ειτου.ττι, 1τοι: 111τι νοοιι εοτιττ1εεο

- ο 'Βρ.] στο. 8ττ.;Ρει. ε.Ι. | οτα. 11 Χ. αυτια 1ττ Ρεττ1ττιο ειιτ1ριττττι οιπ. 111111”

20. και 11,. να! 1 οτα. Β.Βο|ι.(8οι1 τττοττε ου τα, οεο 1·ιοι11ο αυτή το; ητταττι

1ιιτ1ιοι αρ. Μαἰ οι να...) α.ο.1. [ικα ιττττττττ 1τι ατιι1ιτττ1οτ1οττε Οοι11ο11ιττε Ωτοα

20Ει. ο1τ ττοτι 1τιτοττ1τὶ Ροτ1ι1οοιι:τττ, ιττττιοτι τα

- και κατετελειοεν] στο. και. Β(ιτρ. νοτια- α11ιτι.ι11ιττε Με ε11ετι1ε οκοττιρ1τττ11ιττο οστι

Ιοττιιιιτι) ΕΞ. Ιτ.ε. Ειτε. 11.13. 1112-8017). 11τττιατ1 ροεε1τ.. οττ1‹1 ιι11ιτι1 ιτιτατιτ ττιττττιι

1 Οοττττιτ.. ΑΟ. τιι1. Ζωα "ενεαλισε Ι). αυτι 1τιιο1118ετιι1ττττι οτι οτιο111ιοι ι·ιιτ1ιο

- φυλακ·υ] τιμωρια. τη 9. Α0. το1. 1 τιτττι οτι11τιο ι1ο ι:τιο1ο 50111.11880?” .απο

σαι. ΒΒΕΞ. 1. ΧΜΛ. Οσοι. Ατττι. Ειτε. ότι (Σουι. Ενν. 11. (ι:.τε1ν.)81. (οι1.Βαεε.

ΗΕ. 1ιτ. 69.) ν1ι1.οι Ετιο1τ1τ. ττ11τε.1-1(κ1.501).

21. δε] οττι. 69. (καὶ φωνη ἐγένετο ἐκ τοῦ ουρανου λε·

- ανευ.ιχθηναι] ανοιχθηναι 1).

 

γοῦοα. Συ μου εἰ τι υ1ὁς ο αγαπητός. ἐν

22. σωματικῳ] -ττως ΚΤΕ σοὶ ηυδότησα. καὶ πάλιν. Έμυ σήμερον

_ ως ΕΒΕ. 88. ()τ·ίο.1τ.150:. 1 τι..." μήνυμά σε. Εν. Ε1.ι1οττ. οτι. Ετι1τι1ι. :10.

ς. Α. τω. ιτἱι1.Ειι.ιτ.αι.1 Βιιτρ1ι.τιυτιρ1. 13.)

270. 22.οοι] Χ._|1 Μοττηι1τ.)ν. σουτ. Ειι.τ.

επ' /1 1 εις 1). Εττιι. τιι18ιορ1ι. ιιιττητ1.270. (Οοτιιττι.. 271.)

εξ] εκ του Ι). 1 απ' Α. - τυο". Β. 1. 80. 611. Ε1"."..ΚΜΠΑ.

ουρανου] ουρανων 69. Εντ. ττι1 διορ1ι.οἰι. 1 1ηυδοκ. π. ΑΕΧ.

γενεσθαι] του. προς αυτον 69. Α. το1.

"ΐο.ιτι1. λεγουσαν ὅ. Α. το1. Άπω. 23. και αυτος ην 11ηοους (Α)ΒΕΧ. 118.

8τττ.Ρετ..&Πο1. (101.11. Αττττ. ΔΕΗ. 1 οττι. (τοι.) (Μαι. Οττη.Ιττε. 1110051'. και αυ

ΕΠΕ. νττ1α. α.ο.ι:.ε.Ι. Μοττιμ1ι.

- συ ει τι υ1ος μου ὁ αγαπ. εν σοι ευε1οιι·. οι απο διαιτα οτο.τ. νιτ18. ιι.1ι.ο.ε]:α'.

--1ωσηῷ] τιτιτοττι. του αυτι. 1.

το;; ὁ 1ηο. ην Ειι.τ.ιιι1 δωρο. 111. 228. ῖ

ΑΒ. τοΙ. νττ18. ε.α)_β`".ο='. Ειι.τ.ττι.1

Βου.. ευρρ1.(270.)271. ι:οι11ι:ετ Οπτική

αιτι1ιτττ1οτει αρτιο Δυο. (τω. 1τι1”τα) 1

υ1ος μου ει ου εγω σημερον γεγεννηκα

οι 1). α.ο.ι:.π..1. οτι.τ1ετττ 1ια1ιοτιι .βιτα
 

$)°1°τ.(Εε1.)Α:Πο1. Απο. και αυτος; ην οι

αρχομενος ιττττ.ο ο 1ηοους Εντ. :τα δωρο.

εαυτο!. 210. (1ὁ"1ηο. π. Α. τι:1. | στο.

ὁ Β.ΑΪαἰ1.)ΕΧ. (111. Η.) 1 ην δε 1ηοους .

1). αουτ. 407. Ηἰρρ. τιμ. Βίοι. ι·11. '1401

 

1ηττ.). δυκτιο πατατα οττι.ι Πιτ". 118.

Μοπητ1ι. [.21ἱτ.1ι.] Μην] ουν 011.)

211. αρχομενος ωοει ετων τριαιτοντα ΕΕΧ.

1.88.(00.) να”. 1ι.ι:.η'.1. (λ1οιιιτι1ι.)

(Νίρο) υπο. 111.400. υπο. το. οι.

ΜΡ. Εντ. τα! δωρα. 111. (ιτρχ. τ. 1ηο.

ως ετ. τριακ. Ειτε. ττι1 Βιοττ1τ. που!. 270.)

ζωο" ττων τριακ. ιτρχ. :7. Α(1).)

το1. α. 8)·τ.11ι:1. (1οι1ι. (Απο.) ηιιτιε1

τιποτε τιιιτιοττιττι ετ181τιιτι $χτ.1'τιι. αυτια

1τιο1ρ1οιιιι ττ181τιτο ατιτιοτττττι !τεττ. 148.

"αρχομενος] οι". ε:$ 8)'1'.1.'8Ε. ΑΕΠ.

υ.ι1ι1. ειναι οτι. 8)·τ.Πι:1.ττια.(αττι..ικι.)

(τριακοντα ων αρχ. Μιττε. "ιἱιοει]

ως 1). 150. Πἰρρ. Εντι. τα! 8ι.ορ1ι. 1 οιο.

Γ. "ερχόμενος ἐπὶ τι) βάπτισμα ως

ετων λ' (:1ι.·υτ.·10ΐ.

- ων υ1ος ως ενομιζετο ΕΕ. 1. (ο.) Ειτε.

ιτι1 8ιορ1τ. 111. 228. οι ευρο!. 27ο. υὶος ων

ι.. ινομιζετο Οτο). 111. 0051. ο Μι. 11τ.ι:τ.

Οιτι1τΕ (οιο. ων 110. Ποιο.) ός ην υ1ος

ότι; ινομ. αντίο. αρ. Ειτε. 11.13. 1. 7 (211).

8ι:ι1 ιτιτ. οιιι. υ1ος. 1 :ων οι ενυμιζιτο

Μος τ. ΑΧ. του. το!. λ”τι1τ.τ. (11)

8ττ.1.1ι:1. Μυττητ1ι. Ατττι. του.. | ως

ενομειζετο ειναι Μος 1). (υ.)ι.·.ο.ίλυ'.1.

οι 0Χ1511Π1ττ1τιι1τττ 11111” .Ιοεορ1ι Βι·τ.

Ρετ.

111'.

Αρα. Ειτε. 1111 8ι.οτι1ι. 111. οι ευρω. 1

()οτιττα, Λτι..ττω.υι.Χ.ι. Μπα. το!.

Οι·ἱη. 111. 00.31.

Η 1τι Ι). Ρτο 1ιττο ι.:οτιοττ1ο;.τ1ιι @το σωστο

τιοττι1ιιιι 1τει:ιτιιτ.ιιτ Μιτου τα! αυτι αυτια

ιτιτττιι.ιο οτι11τιο ι1ι:ι.11ι Μαιι1ιτιοττε; .τα

111. [τουτου Η. 1 20. .αουτ Ο!.
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ΙΙΙ. 28. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

νωο·οέ (Έντ- μέσθαι Η Συ (Ϊ ὁ υὶόο μου 6 ἀγαττητόο. ἐυ (το), ο". Το α 6ο... ιοοοο ακα”,

Μ'- - 8 ,δ ) || ιο :ο οοπιμΙοοοἰι πιἱΜ.

@α "η, έα ευ οκησα. 2' “Ωω Ε: απο “5115 αοτ

ἱοαρἰαιο τμιο5ι οποοι·οιο ια

8ἰτιτο. οι ροτοτοιοτ. ΗΠοο Ιο

εσ.:ρο. (τα Μο ΠοΗ. οιιἰ (Με

Μοποτ. Μ Πιο τω. Μο, οοἱ

Γοἰτ οποιο. οοἱ Μο Ιο.οοοο,

ηοἱ το” Ιοοορο. Μ(μή τα.

Μ.οτοοιοἰοο, ‹ιοἰ Μο. Αποοο,

‹ιοἰ "Με Νοοπι, οοἱ (οἱ: ΕΜ.

ηοἰ Πιο. Πο.Βοοο. 85:ια (οἱ'

Μαιο), οοἰ Μο. Μοαοοιοἰοο.

ςοἱ Με δαοοἱ, οἱ (Με Ιοοοο.

αοἰ Ποτ. Μαιο, "ο το. Ιο

Ιιοοοο, «ια ία: Καπο, 1ΙοἰἴοἰΕ

.ο 21 28 Καὶ αυτο; το * Ίηο·οῦο =οζοχόμενοο ἑπτὰ
γ , Η | || .λ : 0 | ο ο | |/ Η! . |

-"Μόπω: "7. ετων (τριακου;α, ωυ οια, ω; ευομ.ιζετο|7 ΙωσηΦ,
. Α | Α .ο , .

ΜΜΕ;; :·22· του Σ Ηλα, του Ματθατ. του *Ασπα του τΜελ

· ' ' || αν ” Α8. π.εος. χεί., του ρΙαυυαί,|| του ΊωσήΦ, εότου ΣΜαθθαθίου,||

Β.Π"1.”Ι8-9Ι. ·. .Α | .ο Ν τ η :ο "| το Ν :

ο...._5. ο." Σου μακ, του αουμ., του Εο·λει, του αγγαι,
. σο | .ο 4·- '| .ο"°"Μ'αι· του Μααθ, του Ματταθίου, του =Σεμ.εείυ, του

, | η ..ο Α |

'3 Ιο›ο··ηχ,'| του 2Ίωδοί,|| 27του *Ίωαυάυ,' του 'Ρ·ησα,

28. Ματαθίου

τοῦ Ζοροβάβελ,

22 τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ ξΝ·ηρεί,|| 28 τοῦ *Μελχεί,||

..άσος Ιωοηο του (ααα. εγενετο ποιο. πο.)

Ιακωβ του Μαθθαν του Ελεαζαρ του

Βλιουδ τ. Ιαχιιυ τ. Σαδωο τ. Αξωρ τ.

Βλιακομ τ. Λβιουδ τ. Ζοροβαβολ τ.

Σαλαθιηλ τ. Ιεχουιου τ. “Μπαμ τ.

Βλιακειμ τ. Μαιο τ. Αμου; τ. Μανασ

αη τ. Εξαεια τ. Αχα; τ. Ιωαθαν τ.

0ζοια τ. Λμααιου τ. “σας τ. Οχοζιου

τ. Ιωραμ τ. Ιωσαφαδ τ. Αοαφ τ. .οβιουδ

τ. Ροβοαμ τ. Σολομων τ. Δαυειδ.

28. Ιωσηφ] Μι!. του Ιακωβ Απο. 'μια.

Η. οσοι 'Ηλα Β. "Η οοοἱοο Ε. οταν

ποοιἰο1οπι "Μο ροποτοοιοτ. Η"..

τὶοο ἱο Ιοἔαυ.Ιἱει οοΙοοπιἱο οπ:!ιαχρἰ

@οι απο;; Πο οι οοποπο πονο οπἱἱοο

ιο αιοὶρἱοοι. να. 24. τ. Δεν. τ. Μελχ.

τ. Ιαν. μια! τ. Μααθ. να.28. "απο τ.

Δυο (ο να. 29) οιΙ τ. Μελια (να. 8!).

μετα. τ. Ματταθιου (να. 28) οὐ τ.

Μαθατ (να. 29). 'Γοοο τ. Νοχωρ (να.

8.1) ιο! τ. Καινου (να. 86) ‹ΙοἰοιΙο τ.

Μαιναν (να. Μ) το! τ. θαρα (να. 84)

όοἱοιἱο τ. Λαμιχ (να. 88) οι! τ. Ενω;

(να. 88): ροα.οο τ. Αρο. τ. Σημ., τ.

Νοκ. τ. Σηθ. τ. Αδειο. τ. θῦ..τἰο. (Πι

οσο. ν. οοκοἰοο. Μαιο ο να. 28 οοςοο οι!

να. 88 οιοχἱπιο ραιοτοοοιοτ.)

- τ. Ήλιι ΑΒ. 1. 89. Β(ΠΙΜΒΓΛ. Επι..

οι! Βιομο. εορτή. ¦ στο. ο. ¦ :του 'Ηλα

ς. Μαορο. ΕΣ. το!. £ιοι.οο Βιομο.

οι.

2-8. του Ματθατ ΑΒΒ. το!. Μαορο.

(Μοθθατ Β. σαι-Μο 77'. κι! :Παπ Η!.

οι Με.) | στο. ο. αντίο. ‹ΙἰοοτΙο (τρίτος

απο τέλους Μιλχἱ) £ο.τ.οο Μου. Με.

(Νά. ο: Λυώτ. οι Βοο. Μ. 8.) Ι του

Μοτθον ΕΧΑ. 1. 69. οΜω.υνο. 8νι·.

Πο!. (νἱά. Μο". ὶ. Ι.'3.) | τ. Ματταθ Μ

ωο.ιο..ωω. | τ. Ματθα 88. ΜΜΜ:

νω;.α. Μοτο” Απ. ΜΜΜ...: ο.

τοπιο. ο... ΜΜΜ 1. Μοτο.:Μο Απο.

Μοτιοἰπο _ῇἶο'.Ι. Μο.τἱ απο.

24. τ. Λευει Β. 1. 89. ΟΓΑ. (τ. Πλω"

Β-'Μαἰ.) | :τ.Λευι 9. Δ. τα. ΜΜΜ.

ι στο. .στο αποτο. Βια. οι! διορἱι.6ἰο.

- τ. Μελχει ΛΒ.Βου.Μοί.Ι.Δ. Ι. 69. ΕΟ

ΗΜΒΓΛ.| :τ.Μιλχι ε. Χ. το!. Μοιομο.

Αρα. £ο.ι.οο εωρι..ω. ι στο. Β.Βο|ι.

- τ. Ιανναι ΒΒΔ. 88. 69. Αα. @#1

Βντ.Βο. .Ιοοοο ο). .Ποιο ο'. .Τοοοο

ΣΕΦ. ' :τ.!ανυα 9. Δ. τα. Απο.

ΙΑΝΝΗ Μαομο. (Αννι ΜΒ.) ¦ τ. Ιω

αννα τι”. Ε.Τ_/. Δ. τ. Ιωανναι ΠΠ...

Ι τ. Αν” Χ. Αοοο ο. Λοοιιο ο. ' τ.

Ιωανναν Γ. | τ. “αμαν Η.

- τ. Ιωαηφ] τ. Ιωαυναν Χ". | .1.080

25. τ. Μαθθ. τ. ομως] στο. α.ο.ο.ο.!". ι

(ΜΜΜ, νοΙε. [17.9'.Ι."'.

- τ. Μαθθαθσ.ου Β.ΒΙ.Μαἰ. Ματθ. Β'(οίο

Β£(υ.) κοπο): ' Στ. Ματταθιου 9. Δ

ΕΔ. 8νι·.ΗοΙ. Μαορο. (308.11. Σο.. | τ.

Ματατθιου ΧΤ! ' τ. Ματθιου 38. Ην.

..8. απο. Απο. | τ. Ματθαιου Ο.

- τ. Ναουμ] Νοιοοι ο. Απο: 17. Νο

νοοι ο".

- τ. Εολα ΔΒΔ. 1. 69 ο! υί‹ἰ. Ε(ΞΗΜ8

ΓΔ. ' :τ. Εολι 9. Β. το. νοὶε. ο.ο'.

8νττ.Ρεο.8;ΗοΙ. Απο. ¦ τ. Βο·λιμ. Ι..!

Μαορ!ι. Ποιο. λαο. @πιο ο. Βοοἰ

2.!. Αα” ο.)

- τ. `Να·"αι εντ.ΠοΙ. ' τ. Ναγαι Α.

Β_ντ.Βοτ. Μαι..) τ. Ναγγε Π. Μα:ορΙι.|

τ. Ναιγἔι οἰοΔ. Καπο α. Μοα;;οο

ο.(ο.) Νοπεο8-|. [ τ.Αγγαι ΕΜ". [

Σαλμου ν'.

28. τ. Μααθ πο'. Μα1η›ο.οιΙ. το!. Ι τ

2οωι...ω,

ηοὶ (Με. 8οΙοοιἱοΙ. φαί το.

Καὶ, 8. ηοἱ (οἱ: ΜοΙοοἰ, οοἰ

 

Μαατ. 69.1. Ι Μαθ Μαορο.ΜΒ. Μο.

Πιοτ.ο ο'. ' στο. α.ο.ο.ο.

28. τ. Ματταθιου ΑΒ|ΠαἰΧ. το!. Μαορο.

' τ. Ματαθιου Β. Βάι. (οτ ΒΠο.ο) Β.

(8ντ.Ρει.) Απο.οο. ' τ. Ματθιου 69.

Η. (Μονέο:Μο 8ντ.ΠοΙ.)

·- τ. Σεμεαν ΒΕ. ο.ο. Ποιο. Σοφια

Μοτορο. | τ. Σομα. ΔΧΒοΗΜεν.ΓΛ.

| Στ. Σιμοῖ επ Δ. το!. νοΙΒ. οώ_βο'·*·

εΥ.-.-.ιω.οοοι. Απο. απο. (8αοο_ῇο

' ο.) | Λεια νοιαπ.τοο.

- τ. Ιωοηχ ΒΒ. Ι. 88. 89. Γ. .απο ο.(ο.)

ο.(π)9'·2· Μοτο”. Απο. ι Στ. Ιωοηφ ς. ·

Α. το!. καψω. ο). δνπ.Ρετ..&ΗοΙ.

Μαορο.Μ8". Οοιο. Εκο. (Οπα: Ι.)

- τ. Ιουδα ΒΒ(Χ.) 88. 69. Γ. Αν... οι.

Μαορο.Μ8. 008.11. (Ιωδ Χ.) | τ. Ιωαδα

1. . :τ. Ιουδα ε. Α. το!. νοΙε.(.`Ι. α.

ω.).:Μοτο·. Βνττ. 1).ι.οιω. Μοοπρο.

Απο. ΣΦ.

27. τ. “Νταν ΔΒΔ. 83. 69. ΒΒΔ. Η!.

ε)·".Ρο.οοο ' τ. “που Π. (Απο.)

.Ε.ΕΙ1.[ τ. Ιωαυναυ ΒΧ. Ι. νο' τ. Ιαναν

Η. ' :τ. Ιωαννα α. ΚΜ8.:. να;; ο

ωο.ο-ο-εμ..)τωχ·-2· 00311. (.Ιοοοο

ο.)

·- τ. Ρηοα] τ. Ρηοοα 69. | ειπα: ο.

- τ. Ζοροβαβι.λ] τ. Ζορομβαβελ ΑΔ.

- τ. Νηριι ΑΒΒΔ. 1. 69. Β(Η.ΙΜΒΓΔ. |

:τ. Νηρι €. Χ. το!. Παορο. (Μοαἱ

ο. Παντοτε _|ζ)

28. τ. Μιλχα ΑΒΙ.Δ. 1. 69. ΒοΗΜΒΓΔ.

Ι τ τ. Μα.» ετ. Χ. το!. Μοτο”.

22. οοπη:ΙοοοΙ Ο!. ' 23. οτ ροτοοο€οτ Ο!. Ι

· Πανο'. Αν”. ' 24. .Ιοοοο Ο!. ' 26. ΝΜ.οΙ.Μ.οο Η..

' ' Νοοοιο Ο!. | Πανο ο!. ' Νη” Ο!. ' 20.

. ΜοΙοπο οι. ι ου.ιο.ιωω Ο!. ' .Ιο.ιομο οι. '

.Μάο Ο!.





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΙΙΙ. 29.

Δ ιι τι. -
1. πιο α› Δ. Το" Α

1. 83. σο. 29 Τα)

ΜΜΜ"...

του 'Ιωσήφ, του

* .Αδδεί,|| του κωσοἱμ,
90,

του '

'ο

2Ίωυάμ,|| του Έλιοικείμ,

Μελεοἱ, του τΜευυά.|| του Ματταθά,

28 τοῦ Ναθέυ, τοῦ

82. Σαλέ Τοῦ ι ·ι...βήδ,"

88. τ.Άμιν.. τ. 'Δρ· Νο.ασσών, 83

πέ,τ.'Βορών, ,

Ίσαάκ,

24 του 'Αβραάμ, τοῦ θάρα, του Ναχώρ, 85 του
2 Σερούχ,|| τοῦ 'Ραγοιυ, τοῦ Φάλεκ, τοῦ οΈβερ, τοῦ

Σαλέ, 86τοῦ καϊυάυ, τοῦ ,Αρ‹ραξοἱδ, τοῦ Σήμ, τοῦ

Νῶε, τοῦ Λάμ.εχ.

86. Κασάρ.

τοῦ 2Βοό9,|| τοῦ

37 τοῦ Μοιθουσοίλα. του

Ι || Α ”

|| , , Ελμ.αδοέμ. του Ηρ,

. . .. - .. -
° Μιτου, του ΒλιεἐΈρ, του Ιωρειμ., του

ξΜαθθάτ,|| του =Λιευεί,'| 30 του Συμεώυ, του 'Ιουδα,

*Δαυείδ,'| 32 τοῦ Ίεσ·σαί,

Σαλμώυ,

τοῦ 'ΑμιυαδοΪβ. τοῦ ,Αρ‹.ίμ. του

Εσ·ρο.ΐμ, του Φαρσἔο, του Ίούδοι, ο“του Ίακώβ, τοῦ

,Ευώχ,

Μ. ΜΜΕ. οιιἰ Μι αποτο. οιιἰ

τω. ΗοΙπιιωιιιιι. οιιἰ ω. Η",

2'' Διώ ίου. Πισω, ‹.ιιιἰ ΜΗ. ΕΙΜ

ιοι·. οιιἱ ίου Ιοι·ιιιι. οι" ίου:

Μ.ιιιιιιιο. ομιἱ ίου. Μή. Φο οιιἱ

Μι: 5)·ιιιοοιι. ιιιιι Μι Μάτι, οιιἰ

Μι Με”. οιιι Μι Ιοιιιι. «να

Μι; ΕΠιιοΜπι. Μ ι.ιιιι Μι: Μαιου.

πρι ω. Μαιου. (με ῖιιὶι Μ”.

Ι. Η..

‹ιιιι Διὶ' Νο.Πιιιιι. φιἱ ίιιἱι

1)."... 22 οιιι ιιιιι Ιοεεε. οιιἰ

Πι" (Νιού, ηιιι ίου Βοοι, :μή

τω 8:ι!ι·ιιοιι. ηιιι ΜΗ Νιυιεεοιι,

" ηιιἰ ίου. Διιιιιιιωιιιι. ηιιι ίου.

Διοτι. ‹μιἰ Μι Ευρω, (ΙΜ Μι

Πω.. οιιι ΜΗ Μιάου. " ‹ιιιἰ

τω Ιιιοοιι. οιιι Διὶ: Ιειιιιο.

ηιιι ίιιἱι Διιι·ιιιιιιιιι, ιιιιι Γιά:

'Πιιιι·ιιο, ‹μιι ΜΗ Νιιο!ιοι·. :” ηιιι

ο". δοτου”. σιιιι ω. Βιι;:ιιιι,

ιιιιἱ ΜΗ ΡΜ... φα Νικ Ευα,

οι" Μι: ΒΑΝ. ζω ηιιι ίι.ιἱι (Πικά

ιιιιιι, οιιι Με Διίιυ:ιιι.. οιιι Με

Βετο. (ΙΜ Με Ναι. οι" ιιιιι Μι

ιιιοοιι. 8" ηιιὶ ΜΚ Μιιιι.!ιιιειιιο,

81 του

τοῦ

 

28.·ι·.Δδδει ΔΒΔ. Ι. 69. 1501112811 ι

$τ.Δδδι ιδ. Α. το!. Μειιιριι. | τ. Δυο. 1...

Δωἱ ο. Ι τ. Αδεια Χ.

- τ. Κωοαμ] @που ο. οποσ ο.

- τ. Ελμαδαμ Β.ΒΙζυ.ο.ΒΙο.Μαἰ.Β. 38.

Αρι. (α.)(ο.)!.9'·8· (νιι18.6'Ι.) Μοτο”.

| Στ.Βλμωδομ €. ΔΣ. το. 87τ.ΒοΙ.

@οιιι. ¦ τ. Βλμωδα 89. ' τ. Βλμωδαν Ι'.

Ι Βοτιιυιάιι.πι ο. (θοιιι.) Βι.ιιιιιιΙιιιιι ο.

ΒΙπιιιάιι.ά 87τ.Ρει.. (Διοτι.)

29. τ. Ιηοου ΒΕ. 88. 89. νιι!8. α.!ι.ι:.ο. .

ρω· (8ρι·.ΒοΙ.) ΜοπιρΙι. Δι·ιιι. ' Στ.

Ιω", €. Δ. τω. 8_γι·.Ριπ. (ΖΩΗ.) !

“Μα Χ. | τ. Πισω 1. Γ. ' σου” ΟοιΙι.

Ζωα. !'ειρ.8ιιΒιιτ. μπακ. Νιου .Ισια

!πρ.ΒΙιιιιο!ι.

- τ. Βλιαζαρ 69. Μπι. ΜΜΕ.

- τ. Ιωριιμ] τ. Ιωραιμ Ι. τ. Ιωραμ Γ.

1.9'. Β)·ι·.Ριιι. Απο. ΕΦ. | τ. Ιωριμ

33. ΠΜ. Μειι:ιμἱ1. ¦ τ. Ιωρομ 69. (Ιοι·ιιι.

8ρι·.ΒοΙ.ιια. Ιοτιιιιιιι 8ρι·.ΗοΙ.πιε.)

- Μαθθατ Β.ΒΙ.ΔΙαἰ. (Μαθατ:ια Ματθα·ι· 9. Β'Δ. πώ. Μοτο”. 1

τ. Ματ-πώ Α. 83. Κ. | τ. Μικτό) :ίο. 1..

' τ. Ματθα 69. ο. ¦ τ. Μιιτθαν Ι. Ι".

Βρτ.Η‹:Ι. ' τ.Ματταθιου Χ. ¦ ΜΜΜ”

87ι·.Ρει. (Απο.) Μιιιιιιιιιιιο α. Μπι...

τιιιιι ο. ΜΜΜ ο. [απο]

- του Διυιι.... του Μα·ι·ταθα να. 8”

οπι. 69.

-- τ. Λευιι ΑΒΕ. Ι. (;ΠΓΔ. :τ. Λεω

ὅ. Δ. τεΙ. Μοιιιριι. ' ·ι·.Δσμι Χ. ' οιιι. ο.

30. τ. Συμεων ΔΒ|Παἰ. το!. Αρι. Γιιἰιί.

αν: Μειιιριι. ' τ. Σιμεων Β.ι.Β£ζυ. νιι|ε.

Ο!. α.ο. | @πω ο.

- τ. Ιουδα ΜειιιΡΙι. ' τ. Ιουδαι Δ.

80. τ. Ιωναμ Β.λἴαἰ.Βιἰυ..ι.1.Γ. σου'. @τι

Ρει.8ι:Η‹:Ι. Μοτιιριι.Μ5. Απο. | Ιοιιι

νιιΙ8. '1.9.1. ' Στ.Ιωναν 9. Ι.. το!. 8".

Πι:Ι.ι.Μ. Μωρι.. μου..) ι .. Ιωαναν .ω '

ΒΔ. | τ.Ιωαν·ναν Κ.ι1οιιιιο 64.!. [ΟΜΕ]

- τ. Ελιακιμ 38. Μειιιριι.

31. τ. Μελω] οιιι. α.!ι.ο.Ι. ' Οοιιιι·ο.. νους. ο.

(ΜοΙο_/ῖ)9'·'·| ΜοΙοἱνιιο _#ῖ ι ΜοΜιἱ Απο.

- τ. Μευνα ΒΙ.Χ. 38. νιιΙ8. ο.οι·.·

Μεπιριι.Βοιιιν. Απο. (Μιιιιι 8)·ι·.Ρετ.)

] τ. Μευαν Ι. Ι'. (Μκνυαν Μοι1ιριι.π.)

¦ 0111. Δ. | Στ. Μαιναν 9. Δ. το!.87τ.ΠοΙ. θοιιι. ΑΜΒ. | ΕΜ ο.ο.

Ειιοιι ο. Οοιιιιπι 1):

 

- τ. Ματ·ι·αθαυ Ι. σου.. | τ. Ματαθα

Χ. ' τ. Μ£τταθα Β.Μοἰ.

- τ. Νπθαν] τ. Ναθιιμ Β. (Νιιτ.ιιπι απο.)

- Δαυειδ Με: ΜΜΜ Με ΔΙΠ) ΕΔ. ι.(0)ΙΙ.

(Δαιιδ “ο Ο.) ] Δαυιδ ΜΒΜ. Μοπιρ|ι.

' 1Δαβιδ 9. οι καιρου. ' ΜτΙ. δωσ

πιστή! ΖΕι.ιι.οἰο.

Παω: Με: ι·οοοπεοι·ε οιιιιιιιει ιο ΜΗ.

Με. Μα: ιιοπιοιι ειπε οοιιιροιιάιο Πι

οοιὶἱοἰΒιιε (ἱιτιοοἱιι Ιοεἰτιπ.

Δουιιδ .πικρα Β'Ι) οι ΒΕρωοἰατιωι.

Ξ. μια. ι. 27. 82. ιι. 4. Μι.

Β. Δοιοι·ιωι (ιι. 20).

0. Που. ιν. 7. οι 2 'Μπι. ιι.ε.

Τ. σου. .οι 42 Μο.

Δαυιδ πιο” Η.

Β. ποπ. του. μια. Ε. 69. ἱἰ. 40%

Γ. Ι.ιιο. ι.82. ιι. Με.. Η. ια. 41.42.

Ρ. Ερρ. Ποιο. ιν.8. κι.9. ¦

Ο. Ερμ Βοιιι. ιν. 6. Μ. 9.

Διῖδ που”, "ω οικου'. ΝΡΩΒΖΧ. 83.

69. Εκο. ἱ

 

Η. Δαση". θα!. 'ΓΕ Δοι.οτιιιιι (ι·ἰἰ.).

.ΪΕρρ.(ΟΛι.·Β.)

εκ ω.. ΔΟΙ.Δ. Ι. Ε(ΠΙΜΓΛ. Ε.Δοτ.

διο απο" Ξ 1.ιω.ιι. Η. Γ..Ερρ. οι

0. Ερρ. 2 'Πω. ιι. 8.

Δ‹πιδ Μο Ο.

32. τ. Ιωβηδ ΔΒ.ΒΠρ.Ι.ΧΔ. 88. 69. .Ρ ”,Ι".

ΜΠΙ'. ο. Μοι1ιριι. @ιιι. (τ. Ιωβοδ Β.

Βάι. τ.Ιωβηλ Β.ΔΙοἰ.) ' Στ.Ωβηδ ε...

1)υιαιι.τα:. Ι. Ε. το!. νιι!ε. _|ἱ Ποιο.

ιτ.Ωβηλ 130”. ¦ απο. π.υ.ο!.9'.

- τ. Βοος ΑΒΒΙ.Χ. 88. 69. Μ "8. α.ο.ο.

Διοτι. | 1:·ι·.Βοοξ €. Δ. Ι. το!. νιιΙε.

ουκ-#29'. Ποιο. ¦ Βοις ΜΜΜ.

- τ. Σαλμων ΑΙ). το!. ΜοιιιρΙι. | τ. Σα

λα Β.Βο|ι.Βἰο.8ΠΜαἰ. «ΕΦ. ' τ. Σαλ·

μου Ι. Δι·ιιι.οι.Ι.

- Ναιιο·ων Χ. (Ναοσων Μοιιιριι.) | πιω.

Διιιιιιιι ΑΜΠ.

88. τ. Αμιναδαβ Α(1))Ι.. τοι. (τ. Αμιναδαβ

1).) τ. Αμινιιδομ 69. Μ.8. Βρτ.Ηοι. [ τ.

Αδμειν .είε Μισο τ. Λμωοῦαβ Β.ΒΙο.."αἰ.

ενι-.ΗοΙ.ιιι€.Μ88. "σιωιιΜ τ.Αδμιιν Β.

Βάιλ). Μοιιιριι.ια‹ω.τ.Αδμη Χ. τ. Αδ

μιυ 89. ·ι·. Αδμηχ Δι·πι. τ. Αλμιιν Γ.

- τ. Δραμ ΑΠΔ. Ι. 88. 150ιικΜ$Πν

Δ. πω. α.ε[1$90.ιι. 5)·ι·ι·.Ρετ.δ:Ηοι.

οι!. (ἱοι!ι. ΕΙΞι!ι. | τ. Αρνει Β(Ε)(Χ)Γ.

8:αι·.ΗοΙ.ευε.Μ85. ΜΜΜ. Δι·ιιι. (-νι

ΣΧ.) τ. Δρηῖ 62. Διοτι. "...κι τ.Αλμιι

τ. Δρυ" Ι. ' πιω. τ. Ιωραμ ΔΕ""Μ.Κ

 

28. @απο 0!. | Πιιι:ιάιιιι Ο!. Ι 29. .Ιωιι 62.]

Μαιο” Ο!. Ι :30. 1·:ιωι.ω·ι (Η. Η”. ΜιιΕΙιιιιιιιι Η.

[88. Δι·ιιιτι Ο!. ' @του Ο!. | Η. Λ!.ιι·.ιιιιιο Η. Ι

τι"... 0!. ι 3.3. “πια οι. Ι ΜΜΜ: Ο!. ι μου"

“- Ι 30. Μ Ο!. Ι Δηιιιιιιικὶ Οι. ' 8.. Με·

“ιιι.-Μι Ο!.

288 Ι





..μ.7.<-··ο!ν]

3

!
!

.!;ρμ_`Ί-.‹.-”,-_φ,Ψ'-·~<.”-..

.τ..0-ινι·ταμ.τι·.

"σ.

1ν. 4.

'11.18. α. ὁ. ο. ο.

@το Ρ. Ε.

και”. απο»)

@το Απο. απο.

Ί: -

"Η Ζἔ

δ ΤΜ!»

-"ΜΜ.Ε.4: ι-ιι. Ι ι κ ο

"Μ... Μα! ττνευματι θοι η) ερημο›

Ί: ιτ

αὐτῶν !

.ν τ ιν

ινα 7εμη.Γαι αρη”.

.0Ι| ,ο Ποια. 8 η. ο

'

ζήτεται ο

θεοῦ] .

τοῦ Ίαρέδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊυοἱυ,

τοῦ Σήθ, τοῦ 'Αδάμ, τοῦ θεοῦ.ετ

ττειραζόμευοο ὑπὸ τοῦ διαβόλου.!!

οὐδὲ ευ ταϊτ ήμερα”` ἐκείιιαιτ, και συυτελεσθεισ·ῶυ

δε|| αὐτῷ ὁ

λοο, Εἰ οι!» εἶ τοῦ θεοῦ, εὶττἑ τῷ λίθῳ τούτῳ

'6 κα!. ἀπεκρίθη ξττροτ αὐτὸνΙ|

Ιηιτοῦο Η Γε'·γραττται ὅτι οΟἰικ έτι: άρτιο 'αδικο

αΐνθρωπο;, [ο!.λ.λ' ἐστὶ παπι βήματι

εστείιιαιτευ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

38

Ο .25 19ῦΠ'Ιη°:οῦο δε. θττλύρητ πυεύιιι:ατοο αγίου,|

. - ` ' Α

υπειττρεψευ απο του Ιορδανου, και ηγετο ευ τῳ

2 τεσσεροίκουτα”,

` , 8

και ουκ εφαγευ

Ι||20|

ημερα

3 * εἶπεν

τοῦ Έιιώο, οιι! Το” Βοοο!ι. οτι! ΠΜ Πωσ!.

‹μιι [Μι Μο!ο!ο!ιο!, οιι! ΜΗ

(ΜΜΜ. °' η!!! Παπ Επι”, «μα

Μα Βοι.!ι, οι!! Πω Διὶιιιο. οιι!

ίιιἰι Μ!.

_! Τα” Ιοοιιο οοκοπι ρ!οιιιιο

οριι·ιιο εοποιο τοςι·οοοιιο ται. ο!:

Ιοτι!ιιοο. οι "πάπια" ἱιι ορἱτἱι:ιι

ἱιι ι.!οοοτωπι πι!ἰο!οιιο φωτο

παπα. οι :οιιι::ι!οοιι.ιτ τι ι!ἰιι!:ο!ο.

μου!» Η: ΜΗ!! ιιιιιτκ!ιιοον!ι ιο

ι!ἱο!›ιιο !!!!ο, οι οοιιοιιπιπιοιἱο

!!!ἰο αυτή”. ζ! Πἰκἱι :οποιο Η!!

‹!ἰο.!›ο!ιιο. Β! ί!!!ιιιι ι!ι:ἱ εε, ι!ἱο

!ορἱι1ἰ ΜΚ: οι ροπή: ῆιιι. ' Ετ

τωροοιΙἱι οι! Μοτο Ιοοι18.δοτἱρ

Μπι οοο ιμι!ιι ποπ ο. μπω ου!ο

νἰνοι Μιπο οοι! ἱιι απο! να!»

Μ!.

διιίβο·

 

Με”. ιο.) 5_γτ.Πο!.οι!. Ι Μ. τ. ›

Ώριν ΖΕ!.!ι.

33. τ. Ευρωμ Λα. ο.ι.·.ε.ῇῖοσ·π· Μοιπρ!ι.

! τ. Βοιωτοι Β. νιι!ς.(.'Ι. ο. ! τ. Αυριο»

1). (τ. Εδρα* Β.)

- τ. Μερος] οπι. Α.

34. τ. Πταακ] τ. Ισα.: Β.. α.ο.ο.ο.

- τ. φραση τ. Λβριταν Β.Βο|ι.

_ τ. θαρα] τ. θαρρα Χ. !.33. 59. 8_Υϊ.Πι:!.

Μοωρ!ι.)ν.(οοοιτο. Βάια.) ! (οικω ο.)

35. τ. Σιρουχ ΛΒ!”.ΧΔ. Ι. 33. 89. Β

Πτι.ι.οιικΜευντ.ι. .οιπ. ατα!!!

Ωω!. 8)·τ.Πο!.ικι. Μοπιρ!ι. Οοι!ι. Απο.

! τ. Σιροωι Η. 6. | Στ. Σαρουχ 8.

Βιιτο;; νιι!;;.()Ι. 5)·ττ.Ι.Μ.&Πο!.τοΕ.Μ8.

! διετα!! ο.

- τ. Ραγαν] τ. Ραγαβ Εν. (8)ττ.Πο!.)

- τ. ..βαλω Β!)!.ΧΔ. 33. ν. .οπι. ύ.ο.ο.

α)!)ζ(ο'.) $!ιτ.Πι·!. Μι:ιπρ!ι. ! τ. Φα

λιγ Λ. Ι. 69. Ε0ΠΚΜ.$!)Γ.1. νιι!ε.

Ο!. ο. 8)·τ.Ρει.

38. τ. Καιναν ΑΧ. το!. ΜοπΙρ!1. Ι τ. και·

ναμ ΒΤ.. Ι. 33. /Ε!.!ι. | τ. Νάνοι· 63...

(Τ!ιοπιοπ ο.) ! οιπ. Ι).

- τ. Λαμιχ ΑΒ. το!. Μοπη›!ι. ' τ. Διι

μεκ !)ΧΜ. ' τ. .!αμαχ 89.

37. τ. Μαθουαολα] τ. Μαθθουο. Β..!"ιιί.

! τ. Μαθασαλα 33. | τ. Μαοαλα κ.

- τ. Ταρώ Τμ!). το!. νιι!;:. Δίστομο.

το!. ! τ. !αριτ Β.ΙΝ. Τοπ". α. ! τ. !αριθ

Λκ. Μια'. ! τ. !ιιρατ Β...ναί. ΛΗ:: ο.

- τ. ΜαλελΔηλ ου. το!. Μοιηρ!ι.οι!. το!.

! τ. Μιλ. ΛΑ τα. Μοπιρ!ι.Μ8.

-τ. Καιναν] τ. Καιναμ Β!. Μο111Ρ!!.Μ8.

38. τ. Σηθ] τ. Σημ Λ. Ι.

- οι! τ!ιι.] Μι!. “ ;;οποι·οι!οποο Τ.ΧΧν."

!

¦ Οοι!. Επι. Ποτ!. (!!ιιοτἰο ροιι!!ο πιἰποτἱ

! Μο). “Πισω εοποο!οαιοπι. οοο!! ο"

Ι ο αποκτήσω Ποτο!πὶ ποοιτ! παμπ: οι!

' Δω.. Ι.κκ11. Βοποτοιἱοπω !ιιι!›οτο

0:4!.0Πι!!!" !τοπ. 2!9. (ποποιι!!! Μπι:

οιιιΜτοπι ἱιι Τ.ΧΧΠ. ο. ι.ΧΧν. ο οοο

)οοιιιτο πιιιιο.ι·οτυο!..)

Ι. ττληρης ττνωματος αγιου ΒΒΙ.Ξ. !. 33.

ΕΠί !!,ι.:ι.)!ί. (Μπι.) 8)·ττ.Γοι.&Πο!.

Μοπητ!ι. ΤΜ!›. (απο.) Οι·ἰο.Ιο£. ἱἱἱ.

3Βῦ·.ω.τ. ! Σττνουμ. η. πληρ. εἴ. ΛΑ.

το!. ο. 00ι!ι. ΑΜ!. Ι (ττληρης] πιω.

ων Ρ Μα.)

-ιν τῳ πια] στο. ο. ! ο. ορἱτἰιιι νωΒ.σι.

α.ο. | ἱιι ορἱτ. Αι". οῷ_π 8ττ.Πι:!.

- ιν το ιρημιμ ΒΠΒ. [ΜΗ. α.!ι.ι,ι'. Τ!ιο!.1.

! :εις την ερημον ·ῖ. ΑΞΔ. το!. νιι!8.

(οι Αυι.Γοτ.) ο.ο.ί.Π.9'. Μοπη›!ι. το!. Ειι.ι·.

133309.. (ν!ι.!.Μιια. ἰν. Ι. Μιιτ.!. 12.)

2. τωοτρακουτα ΛΒ.ΠΙ.!!!αί.Τ.Δ. ! Φτια

ιταρακοντα ετ. Β*Ι). το!. "8.ιω.και νυκ

τας τειτοαραποντα Γ. ΧΕι!ι. (νἱι!.Μι.Μ.

ἰν.2.) | Οοιπτο, Ειι.τ.1).Ε.

-ἰιπο £ιιο.1).Β. ! απο Δ..

! -ι!ιαβολον Ειιο.!.).Ε. | απο" 1) (ο.)

εἱο ο. νοτ. 3. ε.

! -ιιαι ουκ ιοαγω ουδεν] στη. ΒΙ.".7]:

(στο. Λία!. ΠΙ.)

-ονδιν] Μι!. "οι "τι" 63. Δ. ΑΜ.

! -ι·ιτιιταοιν] τοι-Μπι. ·!ὐιντιρον τ. ΑΔ.

! το!._|π $χττ.Ροι.&Πο!. (Μοπιρ!ι.Μ8.

πιοπ.τοο.) (οποιο.) να!. Μο". ἰν. 2. !

στο. ΒΒΤ.. το". α.ἰι.ο.ε.9!·'.!. Μοπιρ!ι.

ΤΜ!›. Απο. 2.!Σι!ι.

Μοιιιρ!ι. ! :καυτα τε. ΔΔ. το!. ο.

ἐ

ι
!

ο. ειπεν ο. Β.Βο!ι.ι!Ιαἰ.ΒΤ.. ι. οιι. (Μια.) !

 

εγττ.Βετ.8:Πο!. Οοι!ι. Απο. ΣΕΦ.

[ΤΜ!›.]

3. τιμ λιθῳ τουτῳ ἱνα γινητοι αρτος

(μια) το!. Οτἰο. Η!. 966'. (ο ποια!.

(Ετ-Μο.) | !να ο! λιθοι οὐτοι αρτοι γι

νωνται Ι). Το!. (!ορ!ιΗΜο....Βο.πτ

ροη... ο.) νἱι!.Μιιι.ι.ἱν. 3.

4. και αττιιτριθη ΑΒ. το!. ' απει:ριθη οι 69.

!και αποκριθιις· 1). (τοοροοι!!!. .ποια

οι οι... !!!ἰ. 5_γτ.Ριπ.)

- προς αυτον ὁ Ιηιτους ΒΙ.(Δ). 33. Επι!.

Μοπτρ!ι. Πιο. (οπι. ο Δ.) ' Νικου;

προς αυτον 9. Α. το!. 8)·τ.Πι:!. ΤΜ!»

απο. Απο. | αυτοι ο Μιτου; 69. ! ὁ

Τηοοιις Ι). (οπι. πρ. αυτ.) "'ι!" ποιο

Ιηοους ΜΜΜ Β!)Ι.. 1. 33. 69. Μ. !

(Σοιιιτο, ετ. ΑΔ. το!.

- γιγραττται] τρτοοιο. λιγακι 9. Α. το!.

ι:.ο.|:9.. 8]τ.!Ιι:!. Οοι!ι. Απο. απο!

ρτοοπ1. “τον Β. και!. Ποπ. ἱν. 4. (οι

οοο. ...οπο 8›·τ.Ροι.οιη›το.) | οιπ.

ΒΤ.. 33. νιι!;;. Μοπιρ!ι. ΤΜ!›.

- ότι οτι... ἱἱἱ. 3870. (ο ιιο!ι. (Η. οι Οοπι!›.)

! στο. Η. ου. οι. Μιιιι.

-ὐ ανθρ. ΛΒΙ)ΒΔ. !.ιἰι:.33. το!. Μοπιρ!ι.

ΤΜ!›. ! οπι. ι! 60. Ηνω.ιικΜευτι.

Οοι!ι. οπο. Η!.

-αλλα....θεου ΑΤ). το!. ε)·ττ.Ρει.8ιΠο!.

Μοιπρ!ι.)ν. Ποιο. Απο. /Ει!ι. (τω.

ΜΜΕ. ἰν.4.) (οι ροοι βημα" οοο. ”νο

"Μοτο οκ στο" Μοτορ!ι.!ν. του.) Ι στο.

ΒΤ.. Μοιιη›!ι.Βο!”ν. ΤΜ!»

-εττι ΑΔ. το!. ! οι Β. Σεπτ. (τ!ε!.Μιια.

!ν. ο.)

 

37. Βοποο!ι Ο!. | Μο!ιι!οο! Ο!. ! 38. Ποποο Ο!.

1. ο οριτ1ι.ιι Η. ! 4. !ι.ι ου!0 μια” ων”. Ο!.

! 28?





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΙΣΤ. 5.

1:%ἑΒ° 28 5 Και αναγαγων αὐτὸν Τ Τ ἔδειξεν αὐτῷ πάσατ

1. :το 89· ται· βασιλείαο τῆι· οὶκουμε|νηο εν στιγμη χρόνου·

69 κ Θ τ τι ε ε ` # ` '' τ τ

__ Λ. και ειπεν αυττρ ο διαβολοο, Σοι δωσω την εξουσιαν

ταύτην αρπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παρα·

τ τ 9 ε τι ν τ τ τ τ 7 τ τ ιτ

δεδοται και οι ° αν θελω διδωμι αυτην· συ ουν εαν

προσκυνηο·ηο ἐνώπιον 3ἐμοῦ,|| ἔσται σου 8 ·ιτιἰο·α.||

οι 8 και 6αποκριθειο αυτώ εἶπεν ο Ίηο·οῦτ, Τ Γέγραπται

.εῖπεναὐτιρ *Ρ*.τ τ θτ ' . τ ν· τ ο .. κ

Μπι...] κυριον τον εον σου προ-κινησεις, και αυτερ μονοι

λατρευο·εις.

·ιωἱήταον 27 9 2,'Ηγαγεν δε|| αὐτὸν εἱο 'Ιερουσαλήμ, και

Ραιι.9ι:ιι. τα.

2. τ) .Τηα.εΤπ. αὐτ.

ἔστησεν [αὐτὸν] ἐπὶ το πτερύγιον τοῦ Τερα). και.

εἶπεν αὐτῷ, ΕΤ *τοξο εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτον

έντεῦθεν κάτω· 10 γἔγραπται γαρ ὅτι η το; Μέλος

αὐτοῦ έντελεϊται περὶ τοῦ, τοῦ διαψυλά.ξαι σε, Η και

οτι ἐπὶ χειρῶν αροῦο·ἰν σε, μη ποτε στρατιώτης προς

λίθου τον πο|δα του. 2 και. οιποκριθεῖτ εἶπεν αὐτῷ ο

·Τ ΤΣι ιΤοιοι ΠΙτιτο ιΠιο›σΤτιε οι

οτιοοιΠι ΠΠ στοοἱιι τοτ;οτι στοιο

τοττιτο το ιοοοτοοισ ιοοτρστιτ.

ν οι οτι οι. 'ΗΜ οιο.το ρωταω

ιοοι Ποιο: τιιονι·τε:τιο οι ι;Τοττοιο

ΠΙοι·τιιιι. φοιτ ιοΠιι ιτ·ιττΠιο. ετιοι

οι οιιι ντου τισ Ποτ: Τ ιτι οι·τισ

τι ο.οστονοτιο οστιττο τοο. οτιιοι

ιιιιτ οιοοιιι. 'Ετ τοεμοοοοοιι

Τοετιε ιΠ:ετι ΠΠ. Βιιττριτιοτ οτι

Τ)οοοοτιιο οοιιιο τουτο οιΤσιο.

Με οι ΠΠ τιοΠ απο”.

9 Τῖι ιΤτιιιἰι ΠΤτιτο το Ποτοποι

Τοιο οι ειιτιτοι οτιοι εορττι οιο

οιτιο οποιοι. οι απο ΠΠ, ετ

ΠΠιιτ οι αν. ιοτιιο το ΤΠοο ιΤο

οποιο: Τ" 5οττοιτιοτ οτι οοτιο

φωτ! ιιοαοΠο τοτε τοιιοοιοοι οτι

ιο τι: οοο5οτνοιιι ιο. " οι ιιτιτα

το ιοιιοΠοιε ιοΠοοι το οτι ίοτ”

οποιοι.. "τι οιριοοιο ροτΤοιο

ιτιτιτο. Η Το τοεροοιιοιιιτ Τοετιιτ

 

, 6. 7, 8. οσοι νετ. 12. οκτώ!. | Οοοιτιι.,

ντο. (α.)ε# α. Μονο το νοτ. 5, Αι)

τΤααιι οιττο ΤΤιοττιτοΤοτο οι ειιτιτοι οτιτο

'οριο. τοοοατο οποιοι, οι σιιιοοιΠι ΠΠ

στοοια του” στΙοτ. οιο.

5. αναγαγιιιν] αγαγων 8.

-αυτον] μια. ι διαβολος €. Α. το.

τους. 6.οφ ενττ.(Ρει.“ Βοιαοττε")8ιΤΤοΤ.

(Μοτοτοι.Ψ. οι Μο. πο. ραπ σρ. τι.)

Οσοι. Ει.Τι. ΠΠ. 499. (νἱο.Μιιιι.ἱν.8.)

Τ στο. ΒΤ)Τ.. Τ. α.(ντο.ιιτιρτο)ε. Μειοτοι.

δουν. που. Απο. (οσοι αυτον το·

ι:ττοιΤο ο. ἰτοττιτο ο.(_/ῖ) τι μια. τιστιοιι

τις ορος υψηλον ς. ΔΤ). το!. ντοα.α.

τ:.(ο.)_|'.#ἶ 8γττ.Ριτι.8ιΤΤοΤ. (Μοιοτοι.)ν.

οιΙ"δ.τεο.) Οσοι. πιο. Ποιον. (ντο.

Μοι.ι.ιν.8.) | στο. ΒΤ.. Αν. Ενω. ο.

991· ΜοτορΤι. 'του. (ντο. α εορτιτ. στο.

ἰιψ. ο.) ||αιΤιΤ. λειαν Τ). 69. Ι. Δια!. Τ

Οσοι". ΠΠ.

- της οικουμενης Οτἰο. τν. 967Τ.(οίτ.) ο

πιο. Οι. οι (.)σαοι. Εἰ!. 499. Τ του κοσμου

1). 1: Οτίο. ἱν.οοτιι. (τἰιΤ.Μαιι..)

-ιττιγμη] οτιγμα ο. ι στιγματι Ι.

8. αυττρ ντο;.τ.1: | προς αυτον Τ). α.ο.ι:.

Εἰ!. 49). [ο]

- την εξ.] της εξ. Β..

- ταυτην] αυτην Δ.

- αυτων] τουτων Τ).

- ·ιταραδειΐοται] παραι)ιδοται Τ'. Τ παρα

ιδεδονται τι.

αν ΒΤ). ' :το τον τῖ. Α. τοΤ. (Τι.33.)

7. τον] Μι!. "των 1. Αντ. α.ο.ε./.27.ρ'.

Απο. Ιτεττ.8Τ9.320. (ντιΤ.Τοιοι.ιν.9.)

Ι Οσοι”. νοτια. Ενω. οιο. ο.

7. προιτκυνησης] -ιτεις ΜΒΑ.

-εμου ΒΒΞΔ. Τ. ΕΝ7οι.οντΤρι |

:μου 9. ΑΤ). τοΤ.

- πασα ΑΒΤ)στ.Τ.ΞΔ. Τ. 33. 69. ΒΕ ΒΤ".

οτικοευντιτ. στοοοο ο. Τ :παντα

ετ. (Μπι.) Απο.

8. αυττρ ειπεν ο Τηοους (Β)ΔΒ(ΗΤ8ΤΠΤ).

(στο. ο Β.) Τ ειπεν αυττρ ο Τηιτους Με

Μι". α.ο.ο. (ΑΜΠ. στο. αποκρ.) ' ο

Τηιτους ειπεν αυττρ ΕΞ. Τ. 33. 69. ΕΜ

πι9.Τἰι.τιτοτ. ντο8. ]:-π:η'·'· Μοτοτ:οι.¦

αυττρ ι) Τηαους ειπεν ΒΙΤ. 8τττ.Ητο.

στο. Απο. | .Πειτε ιΠτοι ο. Μοτοτοι.

ΜΒ. (τοιτροοοιι ιιτιιοτο .Τοττοε οι ιΠιοι

ΠΠ 8ντ.Ρει. (σιο.ιιτιιοιο ΜΒ.) .Τοετιε

τετρσοιΤοοιι ιΠιοι ΠΠ ΤΤιοο.)

- γεγραπται] `Πιι·ιτοιο. ι)παγε οττιοιιι μου

ιτατανα το.. Α. τοΤ. οι. εντ.Ηιο. Μοτοιοι.

Ψ.οιΜ8.ιιιαιι.τεο. Πάτμο. (τουτο τοιτο

ο.) οι. Μπιτ.. τν.10. ' στο. ΒΤ)Τ)Ξ.'. Ι. 38.

ντο. ατο/17.995· 5τιτ.ΤΤει. Μοιοτοι.

δουν. 'Για. Ποιο. Διοτι. απο. (το.

Οτο). ΤΠ. 5409.) "γοιΤιΤ. γαρ ετ. Δ. 89.

ΤΙΑ. ο. (ντο. Μαιο) | στο. ΛΒΤ)ΤΞ. 1.

33. ΒΒΒΤΤΚΜ8νΓ. ντου. α.ο.εώι]:

@Η 8ττττ.Ρει.&ΤΤοΤ. Μοτο”. 'Νιου.

στο.. Απο. του. ()τιο. Πι. 967'.(ο τῶι.)

στο). ΙΜ. Πι.989·.

- κυριον τον θεον σου προο·κυνηιτεις ΒΤ)

ΕΞ'. Ι. 83. 89. ΓΔ. του. Μιτου-οι.

Βνττ.Τ)ει.8τΤ:ΤεΤ. Μοτο”. Οσοι. απο.

Οτ·ίο. ΤΠ. 96790: τοΤι.) Οτίο. ΙΜ. οι.

Φορτ. 2". Τ Σπροοκυνηοεις κυριον τον

θεον σου €. ΔΔ. το!. (ο.) ΤΤιοΤι. Απο.

(·ιτροττκυνησης Τ'. ιΠΠιςοε ο.)

9. ηγαγεν δε ΒΤ.Ξ. $γτ.ΤΤιο.τοπ. Νοτη”.

(Ποιο.) (ιτοοιιιοι οτιτο του. ΙΜ. ΤΠ.

9689) [ε[ Ποιο] | 1:κατ ηγαγεν ς.

οι). το!. (Ι.ιτιι.) 8_νττ.Ριτι.8ιΤΤοι.ικι.

Απο. απο.

-Ίερουοαλημ] .Τεροιτολυμα Ι. Μοιρ.Τιι.

"το

-αυτον "οι" εστησεν) ΔΤ). το. στο.

ΒΤ)Ξ.'. ο. Αττο.οο. οι·ιο.Ιιιι.ΤΠ.9689.

- επι] ὐπο Λ.

-αυτιρ] στο. ΕΞ. ε. Οοο. ΙΜ.ἱΠ.

- Μος] ·ιοτιτοιο. .τ 9. Τ στο. ΑΒΤ)Τ)ΞΔ. 1.

33. 69. 1ττοιικτ_ροευττνιο.

-ει] εις Δ.

- του θεου] τουτου θεου Β'.

--εντευθεν] σοι. και. (ουιτ 1.) Οοο.

ΙΜ. ΤΠ. | τοσοι κατω 69. πιο.

- κατω] οτο. α.ι.·.Τ. | ()σοιτα. πιο. Τι.ε.τζ

το

το. αυτου] στο. 39.

- διαφυλαξατ ιτε] Μο. εν παοαις ταις

Ματς σου Τ. .τΤΣοτ.α.Τ8.

Η. ότι ΑΒΕ. το!. τοις. ενώ-παο· Πτι.

Πιο. ΜοιορΤι. στο. αν... οικον (ο

 

5. ααα. “το”. ιΠτοιοΙτιο) το τοσοτιιτο οκοτοοττο:ι

οι. Τ τι. οτι ΠΠ οι. | Τ. ιο οτι;" μυστικο.. ατο. |

9. ττιρετ οι. Τ το. τοιτιιιιοντι οι.
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117.· 18. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

 

ν11.1.8. α. ο. ι:.ο.

@τα Ρ. Ε.

Ποιο”. ι '1'1ιο1ι.1

9οι1ι.Δ.τιιι.Ει1ι.

1 .1)οιιι. ο. ιο.

ιο;·20.

.1 '1'1ιο1ι.

· Μιιιι...ι: ιο.ι:ι. α

Ματ. ι: 14.15.

του.

16. Ναζαριθ Τ

γνῶναι. 1

.Βιιι.6ι:ι.α.

9 το Η ν τ 9 9 | Ι ` ,

1ηαουο οτι Ειρηται, ουκ εκπειραο·εις κυριου του θεον

28 1" Καὶ σνντελιἔο·αι· πάντα πειρασμον ὁ διαβο

-ῖ λοι` απάτη απ' αὑτοῦ ἄχρι καιροι1.1
Η 8 καὶ ὑπέ

Π , πιο . .- | .ο Ι '

ο·τρεψεν ο 1ησουο εν τι) δυναμει του πνευματα· εκ

τὴν Γαλιλαίαν, καὶ φήμη ἐξι]λθεν καθ' @Με τῆ9

περιχώρου περὶ αὐτοῦ· 15 καὶ αυτοι` ἐδίδαο·κεν ἐν ταῖ9

συνα·νωναῖο αὐτῶν, δοξαζόμενοο υπο πάντων.

.211 1” καὶ ι)λθεν εἱο 1 Ναζαρέτ. οί] ήν τεθραμμέ·

νοο, καὶ εἱο·ῆλθεν κατα το εὶωθοο αὐτῷ ἐν τῇ ήμερα

τῶν ιταββάτων άι· τὴν ο·υναγωγήν, καὶ ανέστη ανα

7καὶ ἐπεδόθη αὐτῶ βιβλίον :τοῦ προιρήτου
ε .ι. ιι ` ξ ο ι ΙΙ Κ '' ι τι ` 1

Ηιταιου· και. ανοιξαο το βιβλιον ευρεν τον τοπον

οὐ ήν ·νεγραμμιἔνον, ω'Πνευμα κυρίου έτι.: ἐμέ, αν

*ένεκεν ” ἔχριο·έν με 3ει.1ου·νγελίσκιο·θοι.ι” πτιοχοϊς,
ο - Ι ' - ι

απέαται.κέν με 1 κυρυξαι αιχμαλώτοις οἴ.‹ρεο·ιν και

ιιἰι 1111. 1)1οιιιπι ο". Ποπ ιαπω

Με ι1οπι1πιιπι ι1οιιπι ιιιιιπι.

'1 Ετ οοπιιιπιπιιιτα οπιπἰ τοπι

ιιι.ι.1οιιο ι11α1ιο1ιιε ι·οοοοιιιι απ 111ο

ιιειιιιο ιιι1 τοπιρι15. '1 (11· 1·) Ει

καποιοι” ο" Ιονιο πι ιι1ι·ιιιιο

ερἱτιιιιε πι Οα111οοιιπι. οι (Μινι

οι‹11ι μοι· ιιιι1νοι·οαπι ι·οι;ἱοποπι

Λο 111ο: '1 οι ποιο ι1οοο1ιαι πι

ιι)·ιιο.κορειε οοι·ιιπι, οι. πιιιΒιι111

οιι1ιι.ι.ι.ιιι· πο οπιιιι1ιιιο.

1. 091191 192 τσιπ Νιιιιιι·οι1ι,

ιι1ιἱ οι·:ιτ πιατα”. οι. ιιιιι·αι·1ι

ποοιιιιι1ιιπι οοιιιιιοιιιι11ποπι οιι

ιιπι ι11ο ιιιι1›1ιιιι1 πι ευπιιαοαππι.

οι επιτοκιι 1οςοι·ο. 1" Πι "...11

πιο οπι. 1111 “Με ιιτορ1ιοιιιο Βεα

1:18: οι οι τονο1νιι111ιι·ιιπι. πι

νοτια 1οοιιπι ..οι εοι·ἱρι.ιιιιι οι·ιιι,

1. Βριι·ιιιιε ι1οπιιιι1 ευρω· πιο.

ρι·ορι.οι ιιιιοι1 ιιιιιιἰι πιο οιιιιιι

μο11ιαιο ριιιιροι·11ιιιο. πιἰεπ πιο

1” ρι·ιιοι11οιιι·ο “απο ι·οπιιοε1ο

 

που.) ι οπι. ιιΔι:ιιοπεπνι·ι. ...οι

$χτ.1)ει. Τ1ιο1ι. ν1Σι1ι.

11. ποδαν 11.

12. ειπεν αντιρ ο 1ιισους ΑΒ. το1. α.(ι.ε.

(30111. | ὁ 1ηαους ειπεν αυτοι 1)Ξ. 88.

νιι1ε. ρω! 8)·ι·τ.(1'ει.)&11ο1. 111οιιιρ1ι.

(Δια.) 1 ειπεν ο 1ιιαους αυτω 1.. το

οροιιι11ι αιιιοπι @πιο οι ι.1ικ1ιο1 ενι·.Ρει.

('Ι'1ιο1ι.)

- ο Μπους] ο κυριος 69. 1 (οπι. 91.)

- ότι α. 8_γι·.11ο1. 111οπιμ1ι. Τ1ιο1›. (ΙΕι1ι.)

'οπι. 1). νιι18. Ιι.ο.ε$17ζρ'. 8]·ι·.1)ει.

Απο.

- ειριιται νιι1ιε. 1 ινεγραπτιιι 1). α.Ιι.ι:.ε.

Λας". Οτίρ. ΙΜ. 111. 96811. (ν1ι1.111ιιι.ι.

1ιι.7.) 1 (ιιι1ι1. οτι Λι·πι.)

18. αχρι καιρον οτι... ιν. 161.. 1 αχρι

χρονου 1). (εις καιρον £(ι·ιιι. 1901. 1009.

ιιοιιιιο ιιι1 ιοπιριιε ριιοο1οιιιε πριν.)

14. ὁ 1ηαους ΛΒ1)1.'.Ξ.'. ι·ο1. (να. 1ι°.161°.1

οπι. ο ΔΕΕ(1111ίνΛ. (Οι·ἰρ.111.970'.

ο πιο.) 1 ὁ κυριος 69.

- καθ' Οια.. 1ιι. | εξ 69.

- της ο"... ίιι. 1 οπι. Δ.

15. αυτος αν.. 19. 16111.

9709. 1 οπι. Λ. ο.

- εδαακεν 1)..

- αυτων] οπι. 1). α.1ι.1. 1 Οοπιι·ιι. νιι18.

ι:.κ[11ζ Οτι!). Ν. Ο"... ΙΜ. 111.

- υπο Οτίρ.1ν. 1 παρα κ.

16. και ηλθεν] ελθων ο. 1). ο.

1ιιαους 1`(.11'11 πιρ.Τ_|:

- εις Βια. 19.15. 44211. 1 οπι. Δ. 1(ιι18.

(να). Ια!. 111.

" πιω. ὁ

 

16. Ναξ.] ]·ριιιοπι. την 9. Δ. ι·ο1. Βια.

11.19 1 οιπ. Β.Βι.·Ιι.ι1Ιαἱ.1)1.ΞΔ. 1. Δ.

0τιρ. Η. 1619.

- Ναζαρι.τ δι. 8. @3.Ι1ΙαΒ1.1ἱ8.ι. α. 1

...οι ΕΙ:.(Β.ι.Ι.1Ην.ΒοΙΟ1. ου. πικαπ

ιιυνι·.ι. που. ἰι.ι:.|ἱ 11οπιρ1ι. Οοι1ι.

Οται.Ιιιι. 1119709. Ειι.ι.1).Β. 1 -ρεδ 1).

]ντρατ Λ. ραθ Δ. | ρω. 88. ε. Οι”.

-- ου Οι·ἰρ.1ν. Ειι.ε.1).Β. 1 όπου 1). 69.

(ποπ 1.)

- τεθραμμενος ΑΒ. το1. ΟΠ!. Η. (τεθ

ρεμμ. Δ.) | ανατεθραμμ. ΕΞ. 1. 88. 69.

Β. £ιικ.1).Β.

- τεθ. και εισηλθεν (να. Η. 0ι·ἰρ. ΙΜ.

111. Ειπε. 1119. 1 οπι. Β'(Ιτ. (οπι. και οι

1)ικαιι. και. οι ιι.)

- αυτοι] οπι. 19. α.ι:. Μοιπρ1ι.118. 1

Οοπιτιι. να... Μαιο-ι- ι·ο1. [ε.] θεῷ.

1ι·.169.. Βια. 11.19.

-- και απατη αναγνωναι] μια 'Πα. προ

@που (ι·οι·.17.) 1. 8)·ι·.111οι·. Λεια. 1

Οσοι”. Οι·ἰρ. Ιιιι. 111.

17. βιβλιου του προιρητου Ήααιου Β.ΒοΙι.

.1Ιαι.1.Ξ.88. 69. Δια. α.(ι. 0ι·ιρ.Ιιιι.111.

9799. 1 1βιβλιον.11α.του προφητου '5.

Α. 201. νιι18.01. ΜΜΜ.. 8]'1'1'.Ρ$1..&

Ηο1. 111οπιμ1ι. 00111. Απο. ΙΕι1ι.1 ο

προοιητιις Ήααιας 1).

-- ανοιξεις ΛΒ1.Ξ. 88. 8)·τι·.11ει.8ι11ο1.

1'11οπιρ1ι. Διπι. αΕι.1ι.· (ιιι.1ι1..1οοιιο Με.

1381.)! 1:αναπτυξας 2. 192. 1°ο1. 11.911..

8)·ι·.1:11οι·. (10111. Ειι.ι. 11.19. 4491,. -'το

ι·ο1νοιιε.ο Οκἰρ.Ιιιι. 111. (ι·1ι1. τοι. 20.) 1

απτιιἔας 11..

17. το βιβλιου] οπι. 1). 1 Οοπιι·ιι. Οι·ἰρ.

Ια!. 111. (την βιβλον Βια. 11.19.)

- τον τοπον] οπι. ο. 1 οπι. τον Ι.Ξ. :18.

- αν] οπου 69.

18. ε1νικεν ΛΒ1)1.Ξ'.1. 11. 88. 69. ΠΕΠΗ

κιιουνι·.ι. ΙΙι)ιρ.1π1)ιιιι. ρ.107. ει”.

1).19.4-199. πι Εε.868-. 1ιι 11ε.2989.529-.

68-19. | Σἱνεκεν 2. στα. 11. 6861'. Η. 1811.

Ευα. 1ιι Η. 5959.

- ευαγγελισασθαι ΛΒ.Ι1Ιαι.Β1.Ξ.'.119ΐο

111ἱΜ 7]ἱ$Π 77.1' ΓΔ τ): οτι... 11. 686..

που. Ευα. 1119. 111198.868..541.. 1π

Ρε. 59511. 599-.68-19. | Σεναγγελιξιοθαι

ε. 1.ι. 88ο. 69.:. Ευα. 1π Η. 998.. (εν

αγγ.....απεατ. με οπι. ΙΙι1.99°.)

- απεσταλκεν με Οι·ἰρ. 11.686'. ιν. 189.

Οι·ἰρ. Ιιιι. 111. 970'. Ευα. 1).Β. πι 198. Με.

πι Ριι.οοαιετ. (ποιο ενα”. Μοπιρ1ι.)

1 απεσταλμαι 1).(?τ. "ται.1ι.1.ιασασθαι

τους αυντετριμμενονς την καρδιαν ε.

ΔΔ. ι·ο1. νιι1ε.()!. _ι: 8]·ιτ.1'ει.8ι:11ο1.

(30111. Λι·πι.οι1. ν1·)ι1ι.α. Ικα. 260.

(ΠΠ. 57711. οκ Εκο.) νἱι:1. Ευ. ΙΜ. 1. 1

οπι. Β1)Ι.Ξ. 88. 69. Δια. α.1ι.ο.ε#

31οιιιρ1ι. Λι·πι.1155.ιιιιι1ιι. ΙΕι.1ι. 0ιι9.

11. (1869. Η. Η”. Ευ... 1).Ε. 4129. 111 198.

868.. 5411.. 1ο Βεροια". ΙΙἰ1. 99·. (Να.

(ΙΙ-19. ΙΜ. 111. 970.)

1.1. οαι·οοιιι.ιο και. 1 17. Σκοπια ιιτοιι1ιοι.ιιο Ο!. 1

18. απο”. πιο. ααα. απο” 001111110- οοιιι1ο Η.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΠΙ. 19.

Α Β [01 Β [6].

Ι· (ε) [Σ] Δ.

1. 68. 69.

:οτοτττοιουντι.

Η Βετο. 68 : 6.

Ί Ξ _ _

20. έν το συναν. οι

ι1ρθ. ησαν

6 Χ

ιτε]

22. υὶός έστιν Ίω

στ” οι1τοι·;

Π

6

 

.1 Μου.. το : 67.

26. Σαριιρθα

18,19.αποστ... . . διιιτον] στο. Οτίο.1τ.189.

[ 119.11. Οτία. ΙΜ. 111. 970". Γ.

18. τιθραυσμινους Ειι.ι.Β.Β. “99. ¦ τιθ·

ραυματισμινους

1)..

- κηρυξαι ινι.] ρτιιοτο. και ΙΙ'. Μοτορ1ι.

19. δικτον] ααα. οι ι11οτο τοιτἰ1ιιτιἰοοἱο

το”. ο.ο/.πο'.Ι. Λττο.Πιο. Ιτοτι.147.

(τοι: 1Ξεοἰ.) Ροι. ΔΙ.τ.(αρ.Ψιοι.) οι ι11οτο

τοι1οτοριἰοοἱο α.

οι τ1ἰοτο τοιτἱοιιιἰοοἰε 1)οο Μοτο 6”.

του. (νἱι1.Βο.Ικἱ.2.) ¦ Οοιιιτιι. 1188.

8)·τ.Ρει. Μοαιρ1ι. Οσοι. Αττο.Ζο1ι.

ΙΒι1ι. Ευα. 19.16.

20.ιται πτυξαι; (Οττρ. ιν. 189.) Ευ... 1).Β.

οποιον. (12ο. Ποιο.) το τα. απο.

(1ο Ρο. 6.34..) | και πυξας 19..

- οἱ οφθαλμοι ιν

1.. 88. Γ. (ο.) (που.) (στο. Ιτιι. 111.

9?69.) Εντ. 19.19. 19899199. 1 ιν το

συνα·,. ησαν οἱ ορθ. ΑΚ. ο. Μοτορ1ι.

Ποιο. ' Φιν το συναγ. οἱ οφθ. ησαν 8.

1). το1. σου..)

(στο. Οττττ. ἱτ.18".)

- αυτοι 0τίο. Η. 169. Εντ. 112. ' τις

αυτον 69. 1.88.

21. ότι £ιι.τ. 19.16.

Απο. Οτίο. ιν. 189.

92. ιπι] ιν 69.

τυφλα. ἀνάβλεψιν, *1 ἀποστεϊλαι τεθραυσμένους ἐν

οὶ‹|›έσει, 19 ›ιπρύξαι ἐνιαυτὁν κυρίου δεκτό. 20 Καὶ
ν λ ν ο λ το τ τ ο | Έ

πτυξαι· το βιβλιου αποδουι· ται υπηρετη εκαθισεν,

καὶ πάντων *οἱ 6 θαλμοὶ ἐν τῇ συυαγωγῇ " τ]σαν
τ τ ο οι 21 αν ι ν ` ι `

ατενιζοντει· αυτοι. ηρξατο δε λεγειν προι· αυτουι·

ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ή γραφῆ αι”ἔτη ευ τοῖι· ώσὶν
· Α Α . |

υμων. 22 καὶ πάντα· έμαρ:τύρουν αυτοι, καὶ εθαυμα

, ` Η .9 Η ,

ζου επι τοι; λογοιι· τοι· χαριτοι· τοα· εκπορευομενοιι·
ο σου τ η ο Ι

εκ του στόματοι· αυτου, καὶ ἔλεγον, ὶΟυχὶ|| οιἶτοι·

› τ σ` ο τ 28 κ τι· ι τ τ

εστιν [ο] υιοι· “στη” και ειπεν προι· αυτο",
. στο | , λ

Πάντειο· ερειτέ μοι τὴν παραβολὴν ταυτην, Ιατρε

θεριίπευσον σεαυτόν· ὅσα ήκούσαμεν ·νενομενα “ο”

δΚαιραρναούμ,|| ποίησον καὶ α]δε ἐν τῇ πατρίδι σου.

24. 9 τ ο ι τ τ τ- οτ Η 0 κ τ

ειπεν δε, Αμην λενω υμιν οτι ουδειι· προτρηττμ·
ι › ο Α τ τ -- 25 τ τ ν τ

δεκτοι· εστιν εν τη πατριδι αυτου. επ αληθεια
δι τ ο το γ κ το ο ο οι τ τ

ε λογω υμιν, πολλαι χηραι ησαν εν ταιι· ημεραιι·

'Ηλίου εν το Ίσραήλ ὅτε εκλείσθη ὁ ούροινοι·9 Ι ἔτη

Ι χ κι ιν ο ,ο ν λ | ο ` το

τρια και μηναι· ε , τοι· εγενετο λιμοι· μενω· επι πασαν

τον γῆν· 26 καὶ προι· ουδεμίαν αὐτῶν επέμφθη

!Ηλίαι·, εἰ μὴ άι· Σοίρεπτα τῆι· *Σιδιονίαι·|| προι· νυ

29.ουχι 1319194 :ουχ ετ. Α. το1.| στο.

- οντος ιστιν 6 υἱοι· 1ιοσηιρ ΑΧΑ. 1. 116.

το!. νο1τ.τ. (ιο/#9'. 8τττ.1)οι.6: 11ο1.

Μοτορ1ι. (Μια. Απο. Ι.Ει1ι. | υὶος ιστιν

1ιοο·ηρ οντος 1311. (69.) (α.) (ρταοοι. ο

Β.Ι1ιζν.Βο|ι. 69.) (οτα. ο Β.Ι1Ιαἰ.1.Β

τοι-το.) | υὶος Ιωσ. ιστιν αυτος 1). ο.

98. γινομινα] γιινομινα 1). (αυτοι Ιοοἰοιἰ Ι

1).. | τιθραυμινους

οι ι1ιοοι τοι1ι1ἰιἰοο1ο ο. $ντ.1)ει.)

- ιιι· Β1)11. 69. (666. την Β.) | ιν ΑΚ

Λ. Ι%1:ιν τν 9. Χ. (Μοτο. το1. Μοτορ1ι.

(8τττ.Ροι.δι11ο1.)

- 1ίαοαρναουμ 131). 38. | :1ίαπιρναουμ

ς. ΑΕΧ. 69. το1. ¦

Πο. τισ. 1.02'.

9-1. αμην] Με .1).

- λιγω υμιν Β1)11. "11. 81121358. το. |

υμιν λιγο» ΑΒ(ΙιΗνΓΛιἰο. 8)ιτ.Ηο1.

Οσοι.

- ιν το πατρ. στο. 1τ.969-. [ στο. ιν Ι..

(Ιιαοοι 1ο νοτ. 98.)

- αυτου] ὶαυτου 1).

95. οι 11131.. το!. _|ῖ 8)·τ.Ι·1ο1. το1. 1 οτα. Π

Κ. 1.οιι.οτιο. 11 του. (οο111ι 8)·τ·.Ριτι.

1 Οτίο. Ια!. 111. 9ΐ1-.)

1 - υμιν] 11.661. ότι ΒΧ. 1. (Η. 69. Α. ε_|ὶΙ.

87ττ.Ρ8ι.&Πο1. (Μοτο. Απο. Οττο.Ιτιι.

το.

- ήμεραις] 01ο. Λ..

ριιρθαν

το συνα·γωγρ ησαν Β

 

διττ.Ρει.8ι1·Ιο1. Απο.

τυπου. ι στο. 13.

τιοτο οι οτιοοιο ι·ἰοιτττι. ι1ιτοἰι.ιοτο

οοοι”ταοιοο ἱο τοτο19:10οο111,

τιτοοι1ιοατο αιιοιττο ι1οτοιοι οο

οορι.υοι οι ι1ιοτο τοιτι1οιιιοοιο.

,ο Ετ. οι1ιο ρ1τοιοοοοι 111ιτιιτο,

τοι1ι11ι11ι τοἱοιοιτο οι οοι11ι. οι

οτοτιιιιτο το "ακομα ωτα

οτοοτ. ιιιιοοι1οοιοο το οιιτο.

"' Οοοριι :οποιο ι1ιοοτο :το “Με

«μου. Ποι1ἱο 1τορ1οιιι οτι: 1ιιιοο

τισ-οποιοι οι οιιτι1.οιο »απο

21 οι" Μ 19ι οτοοοιι ιοοιοτιοο1οτο

1111 ι1ιιΙ.ιιιοι. οι το1το1τοιιιιιτ το

"του ιττοιἰιιο τοπιο ιιτοοι·ι1ο

1ιοοι ι1ο στο φοτο. οι ι11οο1›ατιι.

Νοοοο Μο Ποιοι οιιι 1οοορ1ι?

Η ΜΜΜ Βι ιιἱι 11118, υιιιτοο

ι1ἰοοιιιι το11ο 1ιιιοο τοιο111ιιτι1ιοοιο

Μοι.11ι:ο. ουτιι ιο τροπο: ιμιιιοιο

οοι1ιν1τοιιο ιιιοιιι το βορ1ιιιτοα

ατο. Πιο οι Μο το 'ποιοι μια

2' (199) Αιι αυιοττι, Διοοο οοο

νο1ιἰιι στοα ιιοτοο ρτομ1ιοιτι ιιι·

οοριαιτ οοο οι ματια οοο. ” (9·

"Μ 1ο νοτιιαιο ι11ι:ο του”. τοιο

πιο νιι1ιιιιο οτοοι οι ι1ἱο1›ιιο 11ο

1ἰιιο το 1ιιτιι1ιο1. οιτοοι1ο ο1ιιιυττι

οτι οιιο1ιιοι ιιοοιιι ιτ11›ιοι οι ιοοτι

Μοτο εοκ. οιιτο 11ιοιο οοι ίιιτοοο

τοτι.ττοτι το οττιοι ιοττο. ΙΙ. οι ιιι1

οιι11ιιιο 111οτιιτο οιιοοιιιι οιιι 11ο

1ιιιιι οοο το Βιιιορι1ιο 8)·ι1οοιιο

95. Ήλιου] ιιι1ι1. Γτοτι1ιοιιιο δ)·τ.1]οι. 8".

του. (0τίο.1.·122".)

- ιν τιμ Ισραηλ] στο. α.

"ιιιιιο αν ἡμιρ. 8_ι·ι·.1.'ει. Μοτομ1ι. ν1·1ι1τ.

1 (Σοοιτιι. 8_γτ.ΙΙο1. το!.

- τη] τροποι. ιπι οι. ΔΟΕ. το!. α.

Βιιτ.1Ιο1. Ποιο. ι στο. 1111. πιο. !ι.τ.·.

ο$ 8ιττ.11τι. Μοτομ1ι. ()τία.Ιτιι.111.

- μιγας] μιναλη 69.

- πασαν] οτο. Γ.

- τον τον] να· να 1'.

96. Σαριπτα ΛΒ.ΙΙΙ.Ι1Ιαἰ.ο1)Χ. το1.

νο18.α. α.(ο.)ο.οώ Οσοι. απο. στο..

του... τ.)

Οτο). ΙΜ. 111. 9711.. (Σαραπτα

ΛΤ_|2) $ιιτορι1ιιι Αντ. Σιριβτα Μοτορ1ι.

] Σαριιρθα 112. 1. :18. 69. .1ἱΜ8. (Σα·

Οτιο. Οτο. Οττιττιοτ. 1ο 1οο.)

Αριφθα 1.(οττι. Σ :οι “οι οσοι ας.)

- Σιδαινιαι· Αικ:(1))Χ. 1. 69. Γ. ]Ια1ις.

Ο!. (α.)ο.ι.·$ λΙοοιτι1ι. Ποιο.

Οτίο. 1. οι Οοι.Οτιιτο. οπο. Ιιιι. 111.971".

(Σιδονιας 11125.) 1 Σιι1ιοναι· Ια. Δια. ο.

1 ΣΣιι1οιι·οι· επ Δ. το!. 8_τττ.Ρει.δι1.Ιο1.

Εν· ο. 1.]

97. ιν τιρ Ισραηλ ποιο ιπι Ελ. του προφ.

ΒΟΙ)11Χ. 1. 88. 69. Ι.ιιιι. 8)ιτ.1.'ει.

του.

 

' . Μο οοι. 1111τ.ιο 61. ' Μονο οοοοι. οι. 1 '26. Βα

τορι.ο οι.. Β1ι1οιοοο οι.

240 ι





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.  

··τστοοι·Μαιου-:ταπεινατ>

?ν

'ἐ"ὲΐ.$.ΐ° κανω »των

Π2:21ιέω Ίσραηλ|| ἐπὶ

'αΒο8.5:ι.ι.

27 "καὶ πολλοὶ λεπροὶ ·ησαν *ἐν τῷ

ΦΈλισαίου|| τοῦ προφήτου· καὶ ούδεὶο

ο Α ' `

αυτον έκαθαρίσέη, ει μη τΝαιμαν|| 6 Σύρος. 28καὶ

. ' Η Α , |

επλησθησαν πέντε; θυμου, εν τη |συναγω·νη` ακου

Α Χ ο ο ο

οντα ταυτα· και ανασταντε9 εξεβαλον αυτον ἔξω
Α | Α

την πολεακ,Α καὶ ·ηγανον. αυτον ἔωι` 3 ὁΦΕύοιηρ τση

ορο” εΦ οὐ η πολι: 8οοκοδομητο αυτων, ωστε

τ ο | 80 τ ` ` Χ ` |

κατακρημνισαι αυτον· αυτοι· δε διελθων δια μεσου

.

αι! ιτιαΙἰετεπι νἰάιιααι. "ΒΕ

τιιαΙιἰ Ιορι·οοἱ εποι. ιι: Ιεταιιο!

παο ΠοΗειιοο ρι·οριιοι.α. οι πο

πιο εοτιιιο πιιιοαιιιιιο αει ΠΜ

ΜΜΜ 8)·τιιο. 3. Η τερὶειἰ

ειπα οποιοι ἰιι ονοααομ σε

Μα: αιιοἰοοιοε, 35' οι αυτοκο

τοιπ οι εἱοοετιιπι. Μαιο απο

οἱνἰτοιοπι. οι ιὶιικοτατιι Μαιο

ιιοαοο ΜΙ ιιαροτοἱΠαιο πιστών.

αποτο' οποιο οἰνἱτ.οο πιω-ω

οι" αοιΠῆοιιιο.. οι ρι·οοοὶρἰι.α

και απο; ω ἰροο “των πιο·

.Μια ρω· πιειΠαπι ἰΠοτιιιο ιο”.

αὐτῶν επορεύετο.

,, 7739 Γαλιλαία9°

82 Έ σάββασιν·6 82

ιτῖ

η

50.

ινών;

:ιο.ιωο.ιε
ἔξελθε 2 απ' || αὐτοῦ.

80 81 *καὶ κατῆλθεν εἰι· * Καψαρναουμ|| πόλιν
` 9 | ο λ

και ην διδασκων αυτο”

καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ,

οτι ἐν ἐξουσία ην ο λόγοι· αυτου.

για” ην ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ακαθάρ

του, καὶ ανέκραξεν ακοή μεγάλη ώ [λέγων] 9"Ιω,

ρ τ Α ` | ο Α | Φ ο ν

τι ημιν και σοι, Ιησου Ναζαρηνε; ηλθετ απολεσαι

' .κ Α

οἶδα σε τί: εἴ, ὁ αγιοι· του θεου.
έπετ| ' Α ' Ί '- λ| Φμώθ `

ιμησεν αυτῳ ο φτου;; εγων,` ι ` η", και

και ριψαν αυτον το δαιμονιον

38 ι· ··
και.εντησυνα

8' ο.. '0 Ει άοοοοπάἰι ἱιι θα·

ριιο.ττιο.ιιπι οἱνἱιαιοιιι θαΙἰΙιιειιο.

Ματια: ι1οοοοιιι Μο: "Μαιο"

.. αν!» οι οιιιρουιιοι. ιιι Ματι

τια οιο., αιιια ιο ροι.οοι.αιο "οι

οοταιο φαω.. "ανω Β: ια

οχιιααοαιι στο.: Μαιο ΜΜΜ

αιιεπιοιιιαπι ιιιιααοοιιαι. οι οι

ι:Ιααιιινὶι Μα: πια.ει·ια Ν ι!ἰοετιο,

Με. (μια ποοἱο οι Με. Ισια

Νιια.ατοοο? "Μπι Μάο" πο. ?

ια.. ιο αιιι οι.. "οποιοι ἀεὶ.

"ΙΧ ὶποτορανἱι ΠΠ Ιοοιιο οι.

σου.. Οιαπιαιοοοο οι ω οι: Πιο.

Ε: απο ρτοἰοι:ἰιοει “απο Μο

αιοιιιααι ια ΜΜΜ απο" ιο

ἐν τοῦ

35 καὶ

εἱτ το μέσον, ἐξῆλθεν απ' αὐτοῦ μηδεν βλάψαν

Μετα”. Απο. Μια. Οτἰο.!ιιι.ϋἰ.97Ι°.

¦ :ροκ προοητου 9. Α. το!. 5.ττ.ΗοΙ.

(Μια. (0111. ται Λ.) ¦ στα. Οτία. ί. 422..

27. Ελιααιου ΛΒ.Μαι.Μ.Δουν. 2Ελια

οαιον ετ. ΟΧ. το!. Οι·ἰ9.ἰ.

- εκαθαρισθη 0τἰο. ι. | -θιρ. Δο[ι.ἶ.

- Ναιμαν ΛΒ7:[Μαι.οΒ'Ε. Ι. 69. Κ.

¦Ναιιμαν Δ. | Νεμαν Χ. Δια. Ω!.9'.

Μοιιη›Ιι. Ποιο. ] Ναιιιας 1).. ' :Νοι

ιιαν 9. Βε.ΒιΙν. το!. Οτίο.ἰ. | Νειιιμαν

ΟΒΙ". Νοαπια.π τοπια. |ι.ι.·.ο,. θα!.

ΙΜ. ἱἱἰ. ι Μοτο" α. (ιιἱειἱιιετποπ.) ] Νο

αοιιιαι·ι 1:

28. και ιπλ.] οἱ οι επλ. Π. ε. (παοκ ιν τη

συναγ. στο. Μοιιιρο.)

- ακουοντες] -οαντις 1)(ἴτ. 1. ο. 8νι·.Ροι.

29. αναστατες Δ.

- πως] μια. της 9. 1).. Απο. (πιω. του

1)'. Θείο.) ¦ στο. ΛΒ.|Παἰ.0ΕΧΔ. Ι. 88.

ΠοιικΜευνι·.ι. Οτἰο.ἰν. ΜΡ.

- εφ' ()τίο.ἰν. ¦ αφ' Λ.

- ον Οι·ἰη.ἰν. | Χ.

- οικοδομητο αυτων Β.Μαἰ.].ι. 33. 69.

(οικοδομηται αυτων Π. α.ι:.ε.) ] :αυτων

οικοδομητο επ. ΛΟ(Δ). το!. πως. Ιι,|-!: ¦

9'·'· (()ι·ίο. ιν.) -μιιτο Δ. | αυτων ιικο

δομηθη Χ.

- ώστε οιπ. 1. 83. 69. Μπι”. απο.

ιν. | :εις το 9. Α0. το!. [α.]

29. κατακριμνησαι Β.Β!Ι_ι,ι.ο. ιι! »ΜΗΝ

(ΠΑ. (Οοιιιτα. Βαρ.!ΟΙαἰ.)

οι. ιιατηλθιν] Με!. ὁ Ιηαους (ΞΗΓΔΜ

"91% ' απατα. Οτίο. ιν. “Η”.

- Καοαρναονμ ΒΙ)(Χ). 38. Οτἰς.ἰν.

Ι62-.170'. (Καφερναουμ Χ.) ' :Κα

περναουμ 9. ΑΟ. τοΙ.

-- Γαλιλαιας] Βάι!. την παραθαλααιτιον

εν ὁριοις Ζαβουλιον και. Νεφθαλειμ Η.

(νἰά. Μπα. ιν. Η.) ] Οοιιτ.τα. Οτι!. ιν.

Με.

- αυτους Οτίη.ἰν.ἰιἰα. ] αυτοις Ι. Ε

- εν τοις 0τἰ9.ἰν.ἱιἰο. ' οιπ. Δ.

32. τηδαχη Ια.

- ιν εξουαια] στο. εν ν.

33.και εν τη συναγωγη ην νιι18. απο'.

8ντ.ΙΙοΙ. Μεπηοιι. (Μια. Απο. (Μουτ.

Π”. | ην δε εν τη συναγωγη .1). ε. ι

οι στα'. οιο. α.Ιι,|ὶ εμ”. απο.

- δαιμονιου ακαθαρτου Οτία.ὶν. | δαι

μονιον ακαθαρτον οι». ναι”. αν...

]1)ζη'. ιΙαοιοοιιιιιαι ο. (μπακ. πνευμα]

οιο. Μια.)

- ανειπραξεν] -ξαν Λ.

- φωνη μεγαλη Οτίο.ιν. ' οιιι.88. (Μια.

84.λιγων ΔΟ!). τα. Μια. @τα απο.

Απο. (νἰιΙ. Ματ. ι. 24). ] οιο. 1π.Ξν·.

Μοπη›ιι. Οτίς.ἱν.Ι7Ρ.

- ια ΑΒΟΟΣ.Ξ. ι·οΙ. ΥΜΕ. ρω· δ)·ι·ι·.Ρει.

ΙΙ

 

8ι:ΗοΙ. Ποιο. Απο. Οι·ἰς.ἰν. Ειιο.1).Β.

18.3". 272°. ιο 1.38. 555.. ¦ 0811. 1). 88.

αιωνα 87ι·.Πἰει·. Μπι”. απο.

Το". ων. Μαιο. ιν. 7. (τω. Μαι. ί. 26.)

84. σοι] αν ΠΕΗ. (σου 88. Γ.)

· - Ναζαρηνι] Ναζορηναι 1).. (ΠΟΔΟ

"Π0 ο.) Ναζωρηναι Β'.

- απολεσαι ημας αφ. Η. Τα.. εαν.

Μοτο. ' ημας ουδε απολεααι 1). (χοτ-.0111.

ααα: “απο” Ιι.ο.ε.)

- οιδα] οιδαιιιν Απο. Εν.. ίπ Ρο. Η".

555.. Τα". οι”. ΓΗΣ. 20 (ι:οτιιτα, οι".

Μακ.) Μι. 188.!. 20!..

85. εἔηλθε Αντονι..

-- απ'(ροοι. εξιλθε) ΒΒΕΞ. 1. 69. ν. μια.

Οτἰ9.ἱν. ΠΙ'. | Σεξ 'Ξ. Δ0ΩΜια. το!.

μια. Με". ι. 25.)

- βιψαν] μειψας Π..

- εις το μεσον] στο. α.ἰι.ε=π ' Οοιπτα.

νιιΙι;. οψη'. "οιπ. το υΔΒΡ(ΗΠ(8].Ι

ντι. Οι·ἰη.ἰν. ¦ Οσοι”, ΛΒοο1..α:Χ.

το!. μια. ανακραυγασαν τι 1).

-· απ' (μαι εξηλθιν)] εξ ΜΓΤ_/ζ

- βλαψαν] βλαψας 1). ' 001πτο, Οτἰ9.

ιν.

 

22'. Ν:ιιιιααο Ο!. ' 29. παρω· Ο!. ' 34. αι. Οι.

 

, πιο (οκι οι. που. νο.) ' 3.5. Μαιο οι. 'ο ω οι.

| “Μια Δαοαιοιιιιιαι Δια.





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ιν. 88.

ιιιοι›ια›ιιι1 86

1ι(ε)Σ Δ.

1. 83. 69.

Πϋ)Ψ$"Γ

.ι Ι

αυτον.

 

θ' κ·:

7 ΜΜΜ. 8: ια. ι6.β

"Μ". παο-ω.

52.

89. καὶ ιταραχρῆ

να

-"Μιιιι..8:ιθ. Ι'

"Μ". Μπι-8..,

40. Ιἱιταντις

- έιτιθεὶς

- έθεραιτινοιν

4|.ὶξἡρχοντο κζ

τι

-- κραυγαζοντα

ε` 4- Α

υιοι· του θεου.

να· ην συνεχόμενη

αυτον περὶ αυτί-τι.

* ι Ι ΙΙ ι

εθεραιτευεν αυτό”.
Α |

από πολλων κραζοντα, καὶ λἔ·χοντα ότι Συ εἶ * 0

καὶ έιτιτιι.ιιον ουκ εἴα αυτα λαλεϊν

κ τ Ι Ι ι ` Ι `

και εγενετο θαμβοι· επι ·ιτανται·, και συνε

λάλουν ποδι· άλλήλουι· λέγονται Τίι· ο λόγοι· οιἶτοι·,

ότι ἐν ἐξουσία καὶ δυνάμει επιτάσσει τοῖι· ακαθάρ

τοιι· ιτνεύμασιν, καὶ ἐξἔρχονται;
τα , Α

ηχοι· περὶ αυτου εὶι· παντα τοπον τιμ· περιχώρου.

81 88 7 )Ανασται· δὲ *απο| τῆι· συναγωγῆι· εὶο·ῆλ·

θεν εἱι· την οὶκίαν Σίμωνοι·· ' ττενθερδι δε τοῦ Σίμω
Α |

ιτυρετῳ μεγαλοι, καὶ 9 ἡρώτησαν
, ,39 κ κ ι!

ι ιιέ

οι ιι κ κ ο κ ιι·

οτι ηδεισαν τον Χριστου αυτον ειναι.

πιο... ι : 36-89Τη

',

86. θαιιβος] οδό. ιιιγας· 1). Μι'. Βιιτ.ΡΜ:.

Μ88. Μοαιρο.(οκο.Ι ΜΒ.)

- προς αλληλους] οιιι. Λεια.

- τις] ααα. ιοτιν τι. Μι.. Μοιιιρὶι.

·- πνιυιιααιν] δαιιιοαιν Γ.

87.ιξεκορευττο ηχος (ιχος 8)ιτ.Ηι:1.ιιι8.

οτ.) Ι ιξηλθιν η ακοη 1). (ο.) νὶά. Ματ.

ι. 28.

- παντα] ·ιταιιαν Βιἱο.

88. απο Β00ΩΙ..ι.··.ι.:ιο.οο. Οτἰο. ἰτ.Ι?μ.

Ο' δε" πως.) | :εκ €. ΑΧ. τω. (τω.

Ματ. ι. 29.)

- αυνα·γωγης] και. ο Ιηαους ΑΜ. (8)".

Ρα.)

- εισηλθεν Οτἰο. Η. | ηλθιν 1).

- Σιιιωνος Ι°.] .μια και Ανδραιου Ι).

Ιι.ο.ι(ροει οιιιἱωἰοιιειιι)πο'. (για. Ματ.)

' οοιιιτιι, νιιΙε. ο). (να). ιν.

- ·ιτενθτρα δι του Σιιιωνος] οιιι. Χ.(ιιι8.'.)

Δ.(ἰιι ιιι8.'.) | ος (πιο) ιιιιιιιιιιι ΜΜΜ. 88.

- ττενθερα δι] τρτιιοιιι. ή ε:. Να.

Μειιιριι. ' οιιι. ΑΒΒΩΙ.ΞΧ.Δ. 69. ΕΓΟ

ΠΚΜευνΓΔ. ' η δι ιιινθ. ().¦ (νία.

Μαρια.)

- του Σιιι.] Ροιτἰ 8_ιτ.ΗοΙ.ιιις. ' οιιι.

του Χάο.

-· αυνεχομινη] κατεχομενη 1).

89. ι·ιτιστας] ιιτισταθεις Η.

- αυτης] αυτου Β..

- τιμ] τν Β. ιιι νία.

38 42 ** Γενομένηι· δε ημέραι· ἐξελθιὶιν ἐπορεύθη εἱι·

89. ·ιταραχρημα δι ΑΒΩΒΞΧΔ. 1. 88. ο!).

το!. ιι. Βγι.Βο!. Μοιιιρὶι. Οοιιι. Δτιιι.

| και ιταραχρημα ΟΙ.. νιιΙ8. ακα/Εβα'.

5]τ.Ρει. (Σια.) ' ·παραχρημα ιιιιιιιιιιι

1). (οοιιιιιιιιο οι ο.)

- αναιτταοα διηκονιι] ώστε αναοταααν

αυτην διακονιιν 1). (αναστας Δ.)

40. δυνοντος Μπόκα. Μινι. το!. α.

(δυντος Οτἰο. Η. ΗΡ.) ' δυναντος· ΠΑ.

[δυοαντος Ποτ. σας. αιμα/#9'.

Ι.)

- παντα; ΑΒΩΠ.'Ξ.'. τοι. Οτἰο.ἱν.Ι7Ι',.|

αιταντις Β.λίαἰ.Ο. Ι.

-- όσοι α.ι:.ι. Οτἰη.ὶν. ¦ οἱ Π'(.ἱ'ι·. καις.

στα

- ειχον Οτία.ἱτ. ¦ ιιχαν Ι).

-- ττοικιλαις] -λοις Η.

- ηγαγον] μπαι. και Δ.

Λτιιι. (ηγον Οτίο.ιν.)

-- ο δι] ουδε 69.

- αυτων αι. Οι·ἰο. Η. [ αντιο Ο.. ' οιιι.

1). νιιΙι;. Ικα/Σπα'.

·- ιιτιτιθιις ΒΙ)ΩΞ.'. Η. ' Σιιτιθιις €. Λ

(σοι. το!. Οτἰο. Μάο. Ι (ποιο τας χει

ρας Ο. Μιιιοριι. και.. ' (Μαιο, στη.

ιν.)

- ιθιραιτινιν αποφ. πω. α.ο.ι:.ο. .

#9'. 5)·τι.Γει.&Ι·Ιι:Ι. Οτἰο. ιν. οι!. ι

Σιθιραιτευοιν ς. Λο0ΠΞ. το!. Οτι!).

και.

Η ιοιρον 1).

7 καὶ ἐξειτορεύετο

και εττισται· επανω αυτι-ιι· επε

τίμησεν τῷ ιτυρετῷ, καὶ οἱΦ·ῆκεν αυτήν· παραχρῆμα

δε αναστασα διηκόνει αὐτῶι.

82 “ω 'Δύνοντοι· δε τοῦ ηλίου πάντα· όσοι εἶχον

οὶιτθενοῦνται· νόιτοιι· ιτοικίλαιι· ι7·ναγον αυτου; ττροι·

αὐτόν· ὁ δὲ ένὶ έκαστο: αὐτῶν ται· χεῖραι· *ἐπιτιθεὶι·"

ξήρχετο δε καὶ δαιμόνια

Πιο ιιιιιΠιιιιο ἱΠιιιιι ιιοοιιἱι. "Η

ίιιειιιε ετα μποτ ιιι οιιιιιΠιιιι. ει.

ι:οιι|οαιιουιιιιιιιτ αδ ιιινιοι:ιιι οι.

ι:οιιιοι, Ωιιοιι οι: Με: νότιου",

«μια οι ροιοιιιοιο οι νιτιιιιο οι.

ρότα: ερἱτιιΠιιιε ιιιιιιιιιιιΠε οι.

σκοπια? 8' Ει ιΗνιιΙΒιιοοιιιτ

ι'αιιιιι οι: ιΠο ιιι οιιιιιοιιι Ιοι:ιιιιι

Μπακ.

Ή (πω Βιιταιιιιι ιιιιιοιιι δε

8ΣΗΜΒο=ιι ὶιιιτοινιι ιιι ιΙοιιιιιιιι

Βιιιιοιιιιι. Βοοτιιιι ιιιιιοιιι Μπιο

ιιιιι ιιιιιευιιιιιι απο” ΜΜΜ",

οι τοιςατετιιιιι ιΠιιιιι υιό ον..

"' Ει "Με ευρω Μαιο υποστο

νἰι ίουτι. οι ιιιιιιιιιι. Μαιο: οι

ι·Ιιἰιιιιιιιιο οιιτΒειιι ι:ιιιιιιιιτιιοαι.

ι ιο.

” Οιιιιι ιοΙ αιιιοιιι οιιοἱιὶἰικοι,

οιιιιιοι ιιιιἱ ΙιιιιιοΒιιιιι ιιιιιιιιιοι

νιιτιἱιι Ιιιιηζιιοτιιιιιο ιΙιιοοιιιιιιι

Νοε αδ απο: οι Με εἱιιειιΠε

ιιιαιιιιι ιιιιροιιοιιι οιιταιιιιι οσε.

" (πω @ΜΜΜ οιιιιιιι Φιο

ιιιοιιιιι ο ιιιιι!ιιε ι:Ιιιιιιιιιιιιιι οι

ιΠωιιιια ασια ιιι οι Μια ιΙοιι

οι “καιρο” που Μισο" οιι Ιο

ιιιιιι ασια "καιω ιριιιιιιι οιεο

(Πιτιιιιιιιι.

"(..···) ?απο αιιι.οιιι Με

οετοιιιιιι Μαι. ιιι αι:ιοτιιιιιι Ιο

 

4!. ιξηρχιτο ΛΒΠΟΠ. τοι. ' -χοντο ΟΣ.

1. 88. Οτἰο. Ν. Ν”.

- απο] οιιι. Ι.

-- ιιραζοντα Βοιιι.:Χ.ι.ο:ι.ωι. | κραν

·,αζοντα Λυ(ΩΤ_/:)Δ. οι. Ε0Πυντ.

Οτίο. ιν. (κραυαζ.

- και λεγοντα Οτἰ9. ιν. ¦ οιιι. 1)τ

- ότι] οιιι. α.υ.ι:.ε$ο'. ¦ Οοιιιτιι. νιιις.

_/: Οι·ἰ9.ἱν.

- κι] τωυ!. ὁ Χριστος· ετ. ΔΩ. ΜΙ. _|ῖ

8)·τι.Ρει.8ιΠοΙ. Οοι!ι. ΣΕΦ. ' οιιι. 1301)

ΒΙ.Ξ'Χ. 33. Ρ. σου..) Μαιο”. Απο.

(κι). Η. τω. Το". οι”. Μαιο. ιν. 8.

- ιια Οι·ἰη.ἰν. ¦ ιι Ια

- τον χριιττον αυτον ιιναι Μπακ. το!.

οι. 8ττ.ΠοΙ. (Ηπα. (οιιι. τον Οτι!). Η.)

'αυτον χριστον ιιναι 1). (09 του χρ.)

_|ῖ Μοιιηιιι. μια] ιριιιιιιι “Με (Πιτκ

ιιιιτι νιιὶἐ. 6.9'. 8τι.Γει. @απο ιρ

ιιιιιι εειιο (Πιτιιιιιιιι ο!

42. ημερας] ρτιιιιιιι. της Γ.

- ι·ιτορευθη] ·ετο Κ. (ιιοιι Η.)

- ιττιζητουν ΛΒου(1Β.ΕΞΧΔ. Ι. 88. 69.

1·`Μευνι·.ι. ' :ιξητουν 9. Ι.ἱ(ΗΠἱ.

- κατοιχον] ιιιιιχον 1).

48. 6 δι] ..οι Ιηοους Λ. ε)·ι.Ρει.

 

36. ιιιιιιιιιιιαιο οριτιι.Η:ιιιο Ο!. ' 38. ιιιιιιιιιι .Ιο

ιιιο ιι. ι 40. αυτοι” οοΙ οι. ' Η. οιιιιιιιιιι. "απο

οι.

242.





ν. 5. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

.

Ήι18.α.ο.ι:.ιι. ” |

"τι Ρ. Ε.

ΠΟΠΡὶ1.

Μ. “ιιι. ικα.
ο 0 .ο σκ

εσθαι απ αυτων.

48. δει' με

η Ξ

48. είς τοῦτο

44.” ταῖς συνα

γωγαῖς

- τῆς !ουδαίας Γαλιλαίας.

ν :θ

.ι ο ν
_ _ , γ κ ιι

Ι. του ακουιιν και

Ί ο

2. πλοιάρια

τῶν]

8. καθ. οι

ι.ι'_ῖ

ο

'Μ

Κ ι Λ τι κ

δε εις εν των πλοιων ο

αὐτὸν ἀπὸ τῆι· γῆο επαναγαγεϊν όλίγον, καὶ καθίσατ

ἐδίδαο·κεν ἐκ του πλοίου του: ὅχλουο.
.- ·; ` ` : ο ν .

σατο λαλων ειπεν πρωι τον Σιμωνα, Επαναγαγε ειτ

το βιίθο9,.Η καὶ χαλοίσατε τα δίκτυα ὑμῶν εἱο οἴγραν.

` ε .Υ 2 τ ! || Ο , `

ερημον τοπον, και οι οχλοι επεζητουν αυτον· και

ήλθον ει” αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αυτον τοῦ μὴ πορεύ

“"3 ὁ δὲ εἰπεν πρὸ; αυτου: ὅτι καὶ
- · | | ' | | Α `

ται: ετεραιο πολεων ευαγγελιο·ασθαι με δει την ,θα-

σιλείαν τοῦ θεοῦ,π ὅτι
2 Ώ

1Έγένετο δε ἐν τῷ τον ὅχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ

ακουειν τον λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ αυτὶκ ιἶν

ἔστιὶκ παρα τὴν λίμνην Γεννηιταρἔτ·Ή

δύο πλοῖα εσιτοδτα παρα τὴν λίμν·ην· οι δε οιλιειτ

- “αν Ματ' ιιὐ· 8 απ. αὐτῶν αποβιίντεο" 8ἔπλυνον|| τα δίκτυα. 8 έμβιὶιτ

ὴν * Σίμωνοι·, ὴρώτησεν

Ω

Α

κα ει γ ι ι υ

επι τουτο απεο·ταλην .

84 4.'. ` Ο | 8 Ο ` ~` || τ·

και ην κηρυσ·σων εκ ται· συναγωγαι· της

' καὶ εἶδεν

4' οίκ- δε έπαυ

οιιιιι. οι: απο” ι·οοιιἰτεΒιιιιι

οιιιιιι οι νειιετιιιιι ιιιιιιιιι ιιι1

ιρειιιιιι, οι. ιὶοιἱιιιιυιιιιι ιΠιιιιι ιιο

ιΠεοει1ει·ιιι ου ειο. "ΦΗΜ

ἱΗε ιιιι οιιιιι Ει ικα οἱνιιοιιοιιο

οροι·ιει πιο ενιιιιςεΙαιιι·ο τοι;

ιιιιιιι σει, ιιιιιιι Μινι παπι” πιο.

“ Β: ετα: μηνιαίων” ἱιι "ιι

ιιςοςιε θιΔΗΜ.

'Η.ι"Μ Ι·'ιιι:ιιιιιι εε: οιιιοιιι

ειπα ιιιι·οιιο ιιιι·ιιοτοιιι ια ειπα

ιιι. ιιιιιΙἱι·οιιι. "τουτο οιιι. οι ἰροο

Μακ που. οιιιι;ιιιιιιι θειιοοιι

και: *οι νιιιιι Δυο: ιιιινιιο

παταει που: "οποια". υπαι

ιοτοο ιιιιι.οαι ιΠει:οιιαοτιιιιι οι

Ιιιι·ιιιιιιιιι ι·ι:ιἱιι. .Ακοιιι!ιιιιο

ιιιιιοιιι ιιι ιιιιιιιιι "Μοτο οικω

παι Βιιιιοιιιι, τοπον" οιιιιι ιι

απτο πινακα: ριιιιιΠιιιιι, οι οο

ιΙιιιιο οικω" οι: ιιιινιοιι!ιι πιτ

Ιιαιι. ' αν” Πι "αιωνα οιιιοιιι

Μιμή. .ακα ιιι.! Βἱιιιοιιειιι. .Παει

ἰιι ιιιιιιιιι, οι. Νικαια και κοιτα

ιιι οιιριιιι·ιιιιι. ' Βι τοοροιιιιιιιιε

Βιιιιοιι Διακ "Η, Ρι··οοεριοι·,

Ί ιι 5 καὶ αποκριθεὶ: * Σίμων εἶπενλΙ αὐτῷ, 'Επιστάτα, δι.

 

48. ταις ίτεραις πολεων] εις τας αλλας

πολιις 1). (ο.)

- μι διι Λ(:Ωτ[Πϊ.ΞΧ. το!. Ι διι μι Β

(Π) Μια. δι·τι·.Ριι.8ι.Πι:Ι. Βια. (ιιιιιο

ιιιαγγ. (μια.) 8γι·.Ριιι. ' ρου: ότι 1).

ε.)

- επι τουτο ΒΕ. | :ας τουτο 9. Λου

ΩΤ_|ῖΠ.Χ. το!. (για. Ματ. ἱ.38.) | (ιις

τουτο γαρ Ι). ο.)

- απεαταλην ΒΟΠΕ(Χ). Ι. 83. 69. '

:απειτταλμαι €. ΛΩ?]ἶΒ. το'.

44. εις τας αυναγωγας [δυο. 69. ¦ :εν

ταις συναγωγιιις 05.. Α0". το!. "και

..οι

- της Γαλιλαιας Λ1)Χ. 83. Το!. Η".

@τα Για δε Πο!. πια. Μοιιιριι. Μ8.τει:.

Οοιιι. Λτιιι. βιο. (νεο. Ματ. ι. 2.89.

Μιιιι..ἱν. 23.) ' της !ουδαιας Β.|Παἰ.0

οιιι.. ι. 8)·τ.Πο!.ιιιι. Μοαιρ!ι. .τα

Ι. και ακουειν .ιΣΒΙ.Χ. Ι. (0.) Μοιιιρὶι.

8οιιιν.(ιιιΜ88.) Απο. :Βια ¦ :του

ακουειν '3. ΜΜΜ. το!. (ΕΔΕΕ.) δν".

Ρει..8ιΠε!. Μιιιιιμ|ι.ϊν. Ποιο.

_και αυτος ην Μπος] ίστωτος αυτου

Η. ΜΜΜ. ὁ Ιηαους ΟΠΟΠΜιιιη.

Ό:

-Γεννηααριτ ΛΒ(:ΩΠΔ. 1. 83. 08:11

να.» ιι.υ.ι.·. 8)·ι·.Πυ!.ικι. Λι·ιιι. Ι Γιν

νηααριθ 69. ΗΠΚΜ. Για. διτ.Ηι:!.πι8.

Μιιιιιιιιι.ΜΒ. Οια”. | Γιννηααριδ 1).'

Γινηιιιιρετ Η. ' ΟοιιοοιιτειΙι νους. ο.

Οιιιιιιοιιιι· γι 8_γι·.Ρει. Γεννηξαριθ

Μοιιιριι. (ΔΠΕ.) " Γιν.....λιμνην] οιιι.

Χ.

2. και ιιιδιν] οιιι. και α.ο.ο.ε$ ¦ οπιπο,

νιι|ι;. _/:9'. | ιιδιν δε Γ.

- δυο αιιιο πλω. ΑΜΠ.) Τ_|ἱΠΕ. ι·ο!.νιι!ε.

ων: Εγτ.Πο!. Οοιιι. Δται. Σια. Ι

ροκ Β. α.ο. @και Μοιιιριι.

-πλοια και. το!. ναι. !ι.ο.ο. Βγτι·.

Ροι.8ιΗοΙ. Μοιιιριι. Οοιιι. Απο.

Λιλα. Ι ιτλοιαρια Λο·ατ|:ΒΙα. Ι.. 33.

(κι:

- ιιλιεις ΒΙ.)Π. το!. ¦ αλιως Λουτ_κτι

-αιτ' αυτων Μια αποβαντες Β(.).ΒΙ..

88. (α.) ' οιιι. Β. νωΒ. μωρα. Ι :ροκ

αποβ. €. ΔΟ!) ?:|: το!. ση. εγττ.Ριι.8ι

Πο!. Ποια. Λι·ιιι. και. (Μιμική ιιι

οι” Μιιαιριι.)

-ι·ιτλννον Β.Βιιγ.Βιο.δίαι.Β. Μια.

8νττ.Γ8ι.&"ι:ι. Μι:Ηιρὶι. ¦ επλυναν Β.

Βάι. Ο.Ι.Ωτ/:Χ. ' :αιτιπλυναν 9. Δ

(ΡΒ. το!.

-τα δικτυα] το δικτι.ιον Β.Βιι:.(οοιιιτιι.

¦ιΙαἰ.) Η ΜΝ. αυτων α. 8)|Π.Γ8Ε.&

Παω Μοιιιιιιι.

3. ηιβας οι] Μι!. ὁ Ιηοοιις Χ. Μια απο

ο:‹ οι: Βιιιιοιιιιι ιιι·ιιι Ροιι·ι οι ιιει:οιιιΠι

σου”, πιω ιιι ου. οιο. Βγι·.Ροι.)

-των πλοιων] πλοιον 1). Μια.

8. Σιμωνος] ·ι·ρι·ιιοια. του 'ὅ. ΛοΩΤ_|:Β.

το!. | οιιι. ΙΒΝ..

-ι·ιταναγαγιιν] ιιιιιο απο της γης 1).

α.(!ι.)ο.ε!ζι. δ)·ττ.(Ροι..)διΠο1. Μεαιρὶ1.

(και. αΕιιι. ' οικιαν., Μ58. νιι|ε. 1:

η'·"· Απο. ' επαναγιιν Λ. ι.

-ολιγον] απο: επαναγ. οι απο της γης

8γι·.1,ει. ¦ οιιι. Απο. ' ὁοον όσον

Ι).

- και καθιαας ΔΟΠΗ. ΠΠ. ι". ¦ καθιιτας

δι αφτι.. α. Μοιιιριι. ¦ οιιι. καθιαας

8γι·.Ηιοι·. Ι (ρι·ιιοπι. ιιι ιιιοι·ο 8γι·.Ρει.)

-ιδιδαοκιν ικ του πλοιον Λα.17_κια..

το!. 8)·τι·.Γει.8ιΠοι. (Μειιιριι.) νν. ¦ ιι:

του πλοιου ιδιδ. Β. ¦ ιν τιμ πλοιιμ εδιδ.

1). ο. μαι..) Μαι] απο Ι. 89.

4. ὡς] οτε 1.). α.ε.

- Σιμωνα] πιω. ὁ Ιηαους 88.

-επαναγαγε] επαγιιγι Δ.

-εις ιιγραν Βιι.τ. Ί.Ίιο0ρὶι. ΝΒ. ¦ οιιι. Ι.

5. Σιμων] ···ρι·ιιειιι. .ι 9. ΑΟΚ. το!. ι οιιι.

ΒΒΔ. | ὁ Πιτρος ροοι αυτφ Χ. (ὁ δε

Σιμων ιιιιιο ιιποκριθιις Β. αποκρεις Β..

ξ οιιι. αποκρ. εναι-Ποτ.)

-ιιυτιμ] οπι. Β. ο. Μοαιρὶι.

- ιπιατατα 5γι·.ΗοΙ.ιιι€.στ. ¦ διδαακαλι

1). Μοιιιριι.

 

3. ι·οςιινιι πατατα Δω. '4. Μια Δω..
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ν. 8.

ἐΒ(2ζ ὅλης Ι νυκτοο κοπιοισαντεο ουδεν ἐλάβομεν· επι. δὲ να "πω ΜΜΜ “ΜΜΜ

' .- τ τ τ ι 2 ι τ υ 6 . .. Μαι! οορὶιοιιο: οι "τυο ιιιιιοιτι

1. οι. σοῦ" η.. ρηματι σου χαλασω τα δικτυα. και τουτο ιιιοΙιικοοο απο. .Βιι:ιπ11 οι»

ΕσωΠε τ τ ι κκ . ι. . .

5 "Β .3. Δ· ποιησαντεο συνεκλεισαν · πληθοο ιχθύων|| πολύ, * διε
. ιΜ°ν· ο

ο. τὸ δικτυου

Α Ι

τοι9 μετοχοι9

σαν αὐτῷ.

ΙΒ'

ηι1ιωιο. ως. έ
|

Η. ίδιον δὲ

Ι || δ` Σ ` δι Μ 1 ι- 7 ` ν

ρησσετο ε τα ικτυα αυτων· και κατενευσαν

ἐν τῷ ετέρω πλοίω, τοῦ έλθόνται·

συλλαβἔσθαι αὐτῶι" και ηλθον, και. ἔπλησαν αρ.
να θ

Μ Φότερα τα πλοια, ωστε βυθίζεσθαι αυτά. 8 ὶδων δὲ

Σίμων Πέτρα· προσιἔπεσεν τοῖς γιινασιν * Ίησοῦ
ρ ' ο ν ο Α ιν ο ` ο | ο

λεγων, Εξελθε απ εμου, οτι ανηρ αρ.αρτωλοι· αρα,

κύριε. 9θαρ.βοο γαρ περιέσχεν αυτον
λ Α Α Α

τους συν αὐτω, επι τη οἴγρα των ιχθύων ω

λαβον, ιο ὁμοίως δε και ,Ιάκωβου και. 2 Ίωιἱνην” άουτ

Ζεβεδαίου, οι ήσαν κοινωνοι το; Σίμωνι.

` λ Α - ο η

προς τον Σίμωνα [ο] Ίησουο, Μη Φοβου· απο του

νῦν ανθρώπου; ἔση ζωνρων. 1
η κ λ ι·- ο κ ` ·- ο ν 2 | ν ο ι

τα π οια επι την γην, αιρεντεο παντα ηκολουθη

8 τ

8512οΚ`·# · οιι Π`ι ι...

αι εγενετο εν τω ειναι αυτον εν μια των

"Μου Μαιο- πολεων, και ιδου ανηρ πλήρηι` λέπραι·· και. ἱδων τον

και. πάντα

και. εἶπεν

1 και καταγα·νόντεο

ροοιιιιιτ Μισο πιο αποτο.

Ει. “πατατα κοοἱἰι οια οποια

ἱιι ιι11ιι οανι οι. "τυποι οι Μια

"και οοο: οι "παταω, οι Επι

ρΙοτοτυαι που" οιινἰοιιΙο.ιι πο

οι: ι:οοτεοτοοιιιτ. ' Ο” 'Μ ομοσ

απο νιώσει 8ἱαιοο Ραπ”,

τοι:ἱιΙἰι αδ @Μπακ Ιοιιο αίσιο”,

ΒΔ ιι πιο, ιιιιιο Μαιο ροι:οαιοι·

απο. ι|οιοὶιιο. °Βιιπροτ οπου

ι:ιτουιαι1οι!εται Μπι οι οπιιιοι

ηιιἱ απο Πιο που: ἱιι αιματ

μ'| συνέ_ μια”. οποια ι:οριιτοοι. ω οἱ

των" ουιοιο 1ιιι:οουπι οι Ιο

Ιιιιοποιο Μισο Ζοοι.ιιιοοἰ. σοὶ

οταοι οοι:ἱἰ Μαιου”. αν” Η:

οιι οι! Βιιοοοεπι Ιονιο. Νο!ἰ

"απτο, οιι οοο ἱοιιι Ιιοπιἰοοο

στα οιιριεοο. '' Βι οιιοι!ιιοιιι

οι! “οποιο πανια”. το!ἱοιἰιι οπι

πιο... οοοιιιι ιιιοι Μαιο.

'2 αν” Ετ ίοι:ιοπι οιι πιο

οιιιοι ἱιι απο ι:ἰνἱιιιιιιιο. οι οοοο

νἰτ ρΙοιιιιο Ιορτοι οι πιο.. Ιο

 

5. δλης] °[αιω. της 9. ΟΠΣ. τα!. ' οια.

ΑΒΕ. 33.

-κοπιασαντες] -τας Μάο.

-ολαβοιιον] -αιιιν Δ. ¦ -ινιιεν 89.

_χαλαοιν τ. δικτ.] αν μη παρακουοοιιαι

1).. ¦ ου μη παρακουσοιιεν 1)'. ο.

-χαλαιτιν] χαλασοιιιν Κ. Μοαιρα.Ψ.

(οοιπτο,Βι:οιν.) απο. απο. | -οιηιιν

Ι. Απο.

-τα δικτυα Β(Προιι)Β. 1. ο. Μοιορα.

σου.. απο. (Ι) απο συνικλ. να. 6. ο.)

[:το δικτυον 9. Α0. το!. νους. ιι.Ιι.

βρω· 8τττ.Βιι.8ιΒοΙ. (οια. Απο.)

ο. και τουτο ποιηιταντες] και ιυθυς χαλα

ααντις τα δικτυα 1). ο.

- πληθος ιχθυιον ΑΒ.Μαι.οΒΧΔ. Χ. 88.

69. 1ινιικΜευνοι. 8ττ.ΒοΙ. Μιιιορ!ι.

θυσια. Απο. Εια.'.Πιοορο. 118. | :ιχ

θυιον πληθος 9. 1). Μι. 8ττ.Β.2.

μου]

- διερ. δε τ. δικτ. αυτων Μ88. να (Ενα.

'Ηιοορυ.) ¦ ώστε τα δι.κτυα ρησαισθαι

Β. ε.(_/ἶ) Απο. (απο.)

_διιρησιτιτο Β..ΒΙ.Μαἰ. διιρρησαιτο Β.

Εάν. ΒΙο.=Παι.Β. 83. | διερρητο ο.

ιδιιρρηιτε Β.Βι:|ι. ¦ :διιρρηγνυτο 9.

(Λ)Χ. το. Ειι.ι.ΤΙιοοριι. (διιρηγνντο

Α.)

-τα δικτυα ΒΙ).ιιιρταΒ. Ι. α.ι.·./.]]:Ι.

Μιιιορὶι. (Μια. Απο. Βάι. Ειι.ι.'Πιοορο.

| :το διι.·τυον 9. Α0. κι. νιι18. δ.ο.

ρω· 8τττ.Βιι.8ιΒοΙ.

6. αυτων] αιἱδ. διοτι μη δυναιιθαι αναγα·

,αν αυτο 8.

7. κατινιυο·αν] κατενευον Β(?Β'.). α.ο.

- ιιιτιχοις] ΤΗΝ. τοις 9. Α0. το!. Μ

το!. ' οια. ΒΒΒ. α.

- του] τους Δ..

-- ελθοντας] -τα 89. Π. ' -τος Κ.

- συλλαβιοθαι] βοηθοιν Β.

- αυτοις] αυτους Α'.

-και ηλθον και] κ. ηλθαν κ. Β. ¦ ιλ

θοντις ουν Β. (ο.)

-ιιτληιιαν] ι·ιτλησθηιταν Β. Απο. ' εμ

πληιταν Δ.

-· αιιιροτιρα] -ροι 88. 69. Μ.

-ιἰιστι] οι" 1).. Παιδι!. παρα τι 1).

νιι18.ΟΙ. σας.. 8ντι.Ρει.8ι Ηο1.πιε.

(Μ€111ριι.ιιι υιό.) ΑΠΣΙ. ' εδώ ηδη Ο..

(οια. σ.) 11011 Βου. Δια. Βάι!. Γοτ.

-· αυτα] στο. Β.

8. ιδιου δι] ο δε 1). ¦ ιδιου δι ο 69.

-Πιτρος νιιις. ακα!» Ι οπι. Ι). 69.

α.δ.κ. ' Ροιτιιιι αιωνα 8ττ.ΒοΙ.ι:ιτ.

(5ἰιοοο της.)

-τοις γοναοιν Ιηοου (Α)Β(Ο). τοι.

8ττ.Βι:Ι. ' αυτου τοις ποοιν Ι). ο. ' τοις

ττοιτιν του Ιηιτου Ι. ο. 8ττ.Ρει. Μοαιρο.

- Ιηιτου] τρτοοπ1. του 9. ΔΟΕ. το!. ι

στα. ΒΔ.ΒΕΠίδΪ.ΠΠ".

.__

. ττη.μ .. ἐκ

8. λιγακι] οοο. παρα-διο 1). στο 9.0 ιι.

και: ιο _|ἱ (Μια. πιο. οι! δικια:: οτα

ιο ο. οιι. οι τοπιο το Βοπιἱαο 8_ντ.Ροι..

-ειιιι] ρτιιοαι. :για Ι. Οτἰρ.ϋἰ. Η”. '

Οσοι". Οιας. ι. 8784.

9. και παντας τους συν αυτοι] 0111. 1).

-ι·ιι·ι] ιν ΚΑΤ!

-τη αγριι] απο. τη Δ.

-έιν Β.ΒΙο.1"αἰ.ΠΧ. νἰιΙ. σου.. ' :η

9. Α0. το!. ¦ στο. Β.ΒιΙ_ν.Βι:|ι.

-συνιλαβον] -βιν 8. ο!.

10. ιιἱι: ἱιι 1). ηιταν δι κοινιονοι αυτου Ια

κινβος και Ιιοανης υἱοι Ζιβιδαιου· ὁ δι

ιιιτιν αυτοις. Διυτι και μη γιινισθι

αλιως ιχθυιον. κουμπι γαρ υι.ιας ιιλιιις

ανθρωπων. ιιαυΠιοτ Γιιοτυπι ιοι:ιι .Ιο

ι:οοιιο οι .ϊοΙιιιιιιιι:ο ΠΠ Ζιιοι:ιΙοἱ. Ωιιἱ

.οι κα Βοιωτια:: .Πιο ιιοΙἱιο ουκ: οικο

ιοτι:.ι μια". τω οποιο τοι 'οποιο

τοι Ιιοιπἰιιιιπι. ο.

-- υιους Ζιβιδαιου] στο. Ο.. (οοο ΔΠΕ.)

- προς τον Σιιιιιινα] στα. διιτ.Ρει.ἰπιρι·.

(ΜΜΜ. Μ88.) ' Μια ο |ηιτους δΙτ.Πι:Ι.

- ο Ιησους] στο. ο 1314000828!. ΛΟΛ-οι.

- ζωγριον] πιω. οι! "απο 8γι·.Ροι. δια.

Ηἰοι·. Απο. ¦ Οοιπτο,Ειιι.'.Γ|ιοοριι. ΝΒ.

Η. οιι: ἱιι 1). οι δι ακουσαντις παντα κα
  

'Ι. “ο οι. ροοιι αιοται.π·οοιιιτ οι. ' 11. και”

απο οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

Ἡ'ἔ;]ΕΜ Ίηρ·οῦν, Έπειτα» ἐπὶ προσωπου, ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων,

Μ8::έω Κυριε, έαν` θέλητ, δυνασαί με καθαρίσω.. 18 καὶ

Ί 1· εκτεινακ την χεῖρα ηψατο αὐτοῦ *λἔγων,|| θέλω,

καθαρίσθητι. καὶ ευθειιιο λέπρα άπῆλθεν οτ

αὐτοῦ. Η καὶ αυτοι· παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν,

αλλα απελθοιν δεῖξον σεαυτον τῷ ὶερεῖ, καὶ προσέ

νεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθεὶικ προσέταξεν

3 Μοιυσῆς,|| εἰ: μαρτύρων αὐτοῖς.

_ίὅ 86 15 Διήρχετο δε μαλλον ο λόγοι· περὶ αὐτοῦ·

: καὶ συνήρχοντο ὅχλοι πολλοὶ ακούειν καὶ θεραπευ

2 εο·θαι * απο τῶν οἱο·θενειῶν αὐτῶν· 16 αυτοι· δὲ ην

' πιο". ιιια·Β.-π

μια. οιι-ιο. β

5 Ξ

ιο· Τι;

α

'Η. ἰιἰοθαι αυτον.

Ί ιι

ὑποχωρῶν εν ταϊο ερήμοιο, καὶ προσευχόμενου.

37 17 ο καὶ εγενετο εν μια τῶν ήμερῶν, καὶ αυτοι

,Μ διδοίο·κιον· καὶ ήσαν καθήμενοι Φαρισαϊοι καὶ
κ .κ οι ι ι ι κ κ

νομοδιδαο·καλοι, οι ησαν εληλυθοτει· εκ παο-ι” και·

μι” τῆι· Γαλιλαίας καὶ Ίουδαίαι· καὶ 'Ιερουσαλήμ,

καὶ δύναμαι κυρίου ην εἱο το ὶιἶισθαι αυτού9.] “3 καὶ

' ` Η | , ` Ι γ δ ΐ

ιδου ανδρα Φεροντεο επι κλινηι` ανθρωπου οι· ην

παραλελυμένος, καὶ εζήτουν αυτον εἱσενεγκεῖν καὶ

οιιιιι οι: ρι·οοἱόσιιο ἱιι πάστα

ι·σειιιιιι οιιιιι άκουα. Βοιιιιιιο.

εἰ να, ΡΟΠΣ5 πιο ιιιιιιιιιιι.ι·ο. " Ει

οιιισιιιισιιι ιιιιι.ιιιιιιι ισιιι;ιι ἱΠιιιιι

απο”. νο|ο, ιιιιιιιαιιι·ο. Ει.

οοιιιοειιιιι Μοτο ιιιιιοσωπ :ιο

Πιο. " Ετ ιριιο ρι·ιισσεριι ΗΕ οι

ιιοι·ιιιιιι Μαιο.. κι! ναι:Ιο σε

ιοιιιιο το Μπισάου, οι οσοι· ρτσ

οιιιιιιιιιιιιισιιο ιιιιι εισαι κατοικο

ρἱι Μσιισο, ιιι ι.οει.ιιιιοιιιιιιιι απο.

'8 ο” '·λ ΡοταιιιιιαΙιιοιιι ιιιιιοιιι

οποία "πιο οι; "Ισ, οι. :καινο

ιιιοοιιιιι. οποιο ιιιιιΙιιιο οι. αιιώ

ι·οιιι οι. οιιι·ιι.ι·οιιιιιι· Μι Ματιώ

ιιιιιιιιιο και.: Ν (του απο αιι

τοιιι Μαιου" ιιι @οποιοι οι

σι·ιιιιιιι.

"Ι αν” Ει ιΞιοιιιιιι αει ιο απο

ιΠοι·ιιιιι οι "και ποσοι” οικω”,

οι απο: ?οικιακή ποσοι" οι

Ισα” Μειωσα σοι νοιιει·ιι.ιιι οκ

οιιιιιι οιι..ιιοΠο ΟιιιιΙοοιιο οι Ιιι

ιΙαοιιιι οι Πἱοι·ιιιιιιοιιι. οι "και

στοπ ι1οιιιιιιι και ιιιιιαιιιιιιιιι οσο.

" (πω Β: οπο για ροι·ι.αιιιεο

ιιι Ισσιο ιισιιιιιιοιιι οι" απο ρα.

ωραιο, οι οιιοει·οοοιιι οιιιιι

 

τολιιψαν "τι της γης, και ηκολουθησαν

αυτοι. ο.

Η. παντα ΒΒκιιρταΙι. ' :άπαντα 9,8

ΔΟΠιίο. το!.

Η. και ιγινιτο....πολιων] σαι. Ι'.

- ιν τιμ] σαι. 89.

- και ιδου] ?οτο. και Ο... | "Νικ ΒΥΕ'.

Γ". ' οιιι. απο.

- πληρης λ"τρας] λιπρος Β.

- και ιδιιιν Λο!). το!. να!. (σαι. και

5γι·.Ριιι. Απο.) Ι ιδιιιν οι Β. ο. Μοιιιριι.

απο αιωνα ρ "οι ἱρεο (σαι. οσο. τ.

Μο.) α.ἰι.ι:#ο'·η.

 

Η. προοινιγκι] -και ΕΔ. Μάι!. το διο

ρου Χ. Μι. εγτ.Ροι.ιιιιρτ.(σιτα..Μ8.)

Λι·ιιι. Το". οι”. Μαιο. ιν. 9. απο. Μαιο.

απο.

- Μωναης ΒΟΒΕ.ἶ. Ι. 88. 89. κτ. [ 1 Μω

οης ιδ. Α. το!. (προιταξιν Μποστ Δ.)

- ιις μαρτυριον αυτοις νους. (ι:.υ:ρω·

' ἱνα ιις μαρτυριον ην(Β.. η Β') υμκιν

τουτο Β. (α.ο.)ι:.#:|.

- οι! ιιιι.] ααα. ο οι ιΞιλθων ηρξατο κη

ρυοοιιν και διαφημειξιιν τον λογου,

ώστε μηκετι δυναιτθαι αυτον φανιρως

ιις πολιν ιιαελθιιν, αλλα ιξω ην ιν

! τν. | αυτου διδασκονται· Β. ο.(κ.) |

οι ἱριο εσι.Ιοιιιιι ιΙοοοιιιι νου. που*

"Μιλ ὁ Ιηιτους ο3ΠΛΜιιιο.7]: (8".

Ρα.) ! πιω. ιν μια των ουναγωγων 69.

Η. και ηοαν καθημινοι Φαριοαιοι και νο

μοδιδαακαλοι] ο·υνιλθιιν τους οαριααι

ους και νομοδιδαοκαλους Β. 2. "σαμ

οαιοι] ρι·ιιοαι. οἱ Β8. Μοιιιρὶι.Βο!ιιτ.

Διοτι. | Οοιιιι·ιι. ΛΟΙ.ΞΧ. το!.

- νομοι.ῖιδ.] ρτιιοιιι. οἱ Β.!!!αἰ.

- οι ηοαν] στα. οἱ 88. | ηιταν οι 1). ο.

- ιληλυθοτις Α¦ΒΟΙ.:εΧΔ. 88. κι]

ουνιληλυθστις Λ.Β. Ι. 89. α. Δ.τιιι.

- οποιον] ιπιοιν Β. ο.

- ιδιηθη αυτου] σαι. Β.

- κυριι] στα. 8_γι'.Π01.

- θιλης] θιλιις Ι'.

Η. και ικτιινας] ικτιινας δι Β.

- λιγων ΒΟΒΕΧ.

του κ. Λ. ι·οΙ.

- ή λιπρα απηλθιν απ' αυτου] ικαθα- Ι

ριοθη Β. ε. (απηλθ. ἡ λιιτρα απ' αυτ. ' - θιραιτιυιοθαι] τιιιω. υπ' αυτου €.

69. Απο. ΑΜ.)

Η. αυτος] σαι. $γι·.Γιιι.

- αυτοι] αυτον '.Ϊ.

- αλλα] οι· Χ. ι

- αλλα απιλθων] απιλθι δι και Β. α.ε.

Η (απιλθιιιν] -0ιιν

-- οι αυτοι οι Γ. ' (πιω: ειιοοι·ιισιιιιιιι

Μαιου.)

ιρημοις τοποις. και συνηρχοντο προς

αυτον· και ηλθιν παλιν ιις Καοαρνα·

ουμ Β. Μο. Μαι. ι. 45.)

Κι. οι] σαι. 69.

- μαλλον ο λογος ΑΙΚ) τοι. ¦ ο λογος

μαλλον ΒΜυ. Β_ντ.Ροι. @στα (πιο.)

- ιικουιιν] σαι!. αυτου Μ. Βγτ.1)ει.

Μοιιιριι.

38. 69. Απο. | :ιι

'.).. το!. Βι·ι·.ΠοΙ. Οοιιι. [ απ' αυτου Λ.

ι σαι. 130.ιιΙ.. Ι. (Η). μια.. 8_γι·.Γ8ι. 5

Μοιιιμιι. Απο. ΣΕΦ. '

. Γ. "5. ιρημαις 69.. Ι

- και] σαι. Α.

00'. ('0ΓΤ.!-) - προοιυχομινοις 83.

ΙΤ. και ιγ. ιν μια τ. ι)μερων] στα. Α'.

και αυτος ην διδαοκιιιν ΛΒο. το!. α.ὶι. "κι οι.

- παοης] που!. της Β. | (σαι. κωμης

Μοιιηιιι.)

και Ιουδαιας] σαι. Η.

και Ίερ.] σαι. 1).

και ουν. κυριου ην] στο. ΒΧ.

εις το] του Β.

ιααθαι] ιαααοθ 88.

αυτους ιδου. τοι. Μι.. 8]'Π'.1.)".&

ΙΜ!. Μοιιηιιι. Ποια. Απο. ' αυτον ΒΕ

Ξ. (οι. ειιιιιιτοι και.) ¦ παντας Κ.

18. ιδου] οιιι. εχι·.Ρα. @το

- κλινης] 'ποσοι. της Κ.

- αυτον ιιοινιγκιιν νιιιε. υ,|..$9'. ι ια"

νιγκιν αυτον Β'. -γκιιν αυτ. ΙΡ. α.ι.·.ο.

 

12. οι τοπον". Δω. ' 13. “πιο”. ειιιιι οι. |

16. καλου”. Δημ· ι ασκοπα Διιι..| Η. ιιοιιιι.ιιι
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. κι. 19.

Δ 3 Ο Β [3]·

1. ιι οι Δ.

1. σε. αι.

Μπιτ”.

19 ι
θεϊναι ενώπιον αὐτοῦ· και μι) εὑρόντεο ποία9

εἱσενἔγκιοσιν αυτον δια του ὅχλον, οιναβοίντεο επι το
Α το Ι Α ο ν.

δωμα δια των κεραμων καθηκαν αυτον συν τῳ κλινι

δίσι εὶιι το μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ίησοῦ. 20 και ὶδιον

οι '' ' ι

τον πίστιν αυτων εἰπεν Η Ανθρωπε, οὶΦέωνταί σοι αι

οιμαρτίαι σου. 21 και ιἴρξαντο διαλογίζεσθαι οι
- ` . 4'' | | ι

γραμματειο και οι Φαρισαιοι λεγοντεο, Τα· εστιν

οιἶτοι· ίδο/Καλά βλασφημέαι· ; 'τοι δυμνα;ται 2 αμαρτία·

Α ' (

αΦειναι, ει μη μονοι· ο θεοι` ; - επιγνουσ δε ο
ο Α ι ι ι ο- ι ` ο

Ι·ησουι· τουσ διαλογισμουο αυτων [αποκριθειι·] ειπεν

@οδο αὐτούι·, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖι· καρδίαιο ὑμῶν;
, 9 Α | Ο

τι. εστιν ευκοπωτερον, ειπειν Αφειονται σοι αι
,Χ Α '

=ιζιι"αρτίοιι σου, ιζ ειπαν: Βγειρε|| και πεοιπάτει ;

ινα δε ειδ τε οτι 8ο υιοο του ανθ ωπου ε ουσιαν
Μ || Ο η | ρ

κ Α το ι 0 Ι τ τ

εχει επι τησ η: αΦιεναι αμαρτιατ, ειπεν ται παρα·
λ ι κ τ ιι ο κ Μ ` ι ι

ελυμενοι, Σοι λε)ιω, ε·χειρε και αραι· το κλινιδιον

ιιιι'ιιιτο οι μονοι: ιιιιιο οιιιοι

'9 οι ιιοιι ιιινοιιιοοιοι σου. ροι·ιιι

ιΠιιιο Ξοιοι·ιοιιι. ρι·ιιο οποιο 11.5.

οοιιι1οι·ιιιιι ευρω ιοοιιιιο Ρετ

ιοι.ι·ιιΙιιιι οι ιοιιοοιιιιοι·οοι Ποιοι

απο Μοτο ίιι ιιιοι!ιιιιιι ιιιιιιι Ιο

ειιιο. ” @οποιο ιιιΙοιο οι. νου,

σου. Ποοιο. ι·οιοιιιιιοιιιι· :Πο

ροι:οιιιιι ιιιιι.. ΠΠ. οοοροι·ιιιιι

οοιιιιιιτο “του”. οι. ΡΙιιιτἱεο.οἰ

ι!ἰοι:οιοο. Ωιιιιι οιιι Με σοι 10

ιιιιιιιιι· Μιισμιιοιοιιιε? ιιιιιο ρο

ι.οοι ιΠιοἱιιοι·ο ροοοιιιιι ...ο ιιοΙιισ

Δου" “οι οοΒιιονιι. ιιιιιοοι

Ιοιιιο οοἔιιιιιἰοιιοο ιιοι·ιιοι, το

ομοιιιιιιιιιι .που οι! ἰΠοι. (.)ιιἰιὶ

οοι.οιιιιιι οι οοι·‹Ποιιι ποιοι?

*3 Ωιιἰι1 οι: ιιιοι!ιιιο σου". οι

ιιιιιιιιιιιιιι· πιο ροοιιιιιιι. ιιιι οι.

απο Βιιι·ι.ιο οι ιιιιιιιιιιιι? " Πι

ιιιιιοιο ..Μο "πιο που Ποιοι

"οι μοιοιιιιιιοιο Μια οι “πιο

ιΠοιιιιοι·ο ροοοιιιιι, ιιιι μου”.

ουσ. 'ΗΜ Φου. οικου. ιοΠο

Ιι:οι.ιιιιι ιιιιιιο οι. νιι‹Ιο ιο ιὶοιιιιιιο

ιιιιιιο. Β ΡΗ οοιιιοοιιοι ειιι·ι:οιιιι

ουι·ιιιο “Πε που οι σου @απο

Μι σου, πορεύου εἱο τον οἶκον σου.

οιναστοιο ενώπιον αὐτῶν, οΐραο εφ'

]%

ο λ

'Ο

και παραχρῆμα

|| κατέκειτο,

 

18. θαναι] οδό. αυτον ΒΕ. $νι·ι·.1)ει.8ι

ΠοΙ.+ ' οοιιιτο. ΑΟ!). το.

- αυτου] αυτων 69.

19. ποιας] τρι·ιι.οοι. δια €. Ι σοι. ΔΙΚΗ)

ΜΧΔ. Ι. 88. (89.) ΒΚΜ8ΠνΓΔ. ]

ποθιν 69.

θ ιισενιγκικωσιν Δ'.

- αυτον] αυτιῖι Μιιίου:ίο (οποιο ι·ιιε.)

·- αναβαντις ο. ¦ ανιβησαν 1). γιο.

...ισα Βιιι·.Ρει.

;- δια των κερ. καθηκαν αυτ. σ. τ. κλινι

δυο] και αποστηασαντες τους κιρσ

ιιους οπου τιν καθηκαν τον κραβαττον

συν του παραλυτικῳ 1). (οι Μαυρο

ι·ιιοι·ιιοι οποιοι οι. ιιιοιοιἱεοι·ιιοι Ποιοι

οιιιο Ιοοιο ο. οι ιιροι·ιιιο·ιιιιι οι οιιΙ›ιοι

ποιοι οπο. σ'.)

- του Ιιισου] παντων Β. (Ποιοι Λικ.

Βοοιιιιιιιιι ιν.)~

20. και ιδιου] ιδιου δι 1). (υιό. ο.) (νἰιἰ.

Μοι·.ἱἱ.δ.) Πως!. ο Ποιους (30)). 89.

8. #: 87ι·.Ριιι. Δι·ιιι.Μ88. (νἰιΙ.Μιι.ι·.

ἱἰ.5.) (σοι. ο Β.) ' σοι. ΑΒΙ.Ξ'.. τοι.

(Πιο.) 8)·ι·.Βι:Ι. το!.

-- αυτων] αυτον Δ.

- ιιπιν] λιγιι 1). Μο. Μπι'. ἱἰ. 5.)

Μαιο. αυτοι 9. ΑΧ. το!. 8_γι·.Ηι:Ι.

Απο. | εδά. τῳ παραλυτιιιφ (Η). _|.

- 87ι·.Ρει. Μοιοριι. Οοιιι. (νἰιΙ.Μοι·.ιἱ.

5. Μο". Η. 2.) ¦ ...οι τσι ανθρωπῳ

(οιο.ιος.ανθρωπι) Ι. α.ο.ο.ο.9'.Ι. (ΣΕΦ.

"ΠΠ νου ιιοετοιο.") ι οπι. ΙΣΠ/Ξ. 88.

νιιΙε. _8.

20. αφεωνται] -ονται οι.

- σοι αι αιιαρτιαι σου ΑΙΚ). τοι. Η. |

σου οι ιιιιαρτιαι .0(?τ.ΡΨι.π. (υιό.

Μια. ιι. 5. Μιιι.ι. ἰιι. 2.)

21. γραμματιις] οδο. αυτων Γ.

- φαρισαιοι] οδό. ιν ταις καρδιαις συ·

των 1). ἰι.(ι:!)ρ'.Ι. (οι. Μοι·.ιι. 6.)

| Οοιιιι·ιι. νιιΙε. α.ο.

- τις` ιστιν οἰιτοι· ός] τι ούτος 1). (αδ.)

[οσο Μοιοριι.]

- αμαρτιας αφιιναι ΒΒ(Ι.).'θ.”. (Ι.) 0.2.

(αιριινιιι Ι.. Ι.) | Σαοιιναι αμαρτιας .5.

Α0. το!. νιιις. α.υ.|.(_π.)ο'. 5)·ι·ι·.Ροι.δι

Πο!. Μοιοριι. Ποιο. Διοτι. Δια.. (νἱι:Ι.

ΜΜΜ.)

-· μονοι; ΑΙΜ.. το'. (Βου.) ε_γιτ.ΡΩ.&

ΠοΙ.ιιιι. Απο. πιο.. . “ο 011) Οι.Χ.

ο. 8)·ι·.Πι:Ι.ιος. Ποιο. (απο. Μο.

Μοοηιιι.) νἱ‹Ι. Μπι. ιι. Ι μονον Λ.

·- ο θεος] οπι. ο 1)".

22. αποκριθεις ΑΒΕΞ.ι·οΙ.νιιιι.:. οώ διοτι..

Ρει.(Μ88.)8ιΠι:|. ΜΜΜ. Οοι.ιι. Απο.

Ι οπι. (Η). α.ο.ο.Β.9..Ι. Β_νι·.Ρει.ἱιορι·.

πιο..

- ειπεν προς αυτους] λιγο αυτοις

1).

- οικον] πιω. πονηρα 1). (ο.2.)Ι. που.

(ενι·.Ι·Ποι.ορ.Βου.) ι·ἰι1. Μιιιι. ἱιι. 4.

28. αφεωνται] -ονται οι.

-- σοι οι αμαρτιαι σου ΑΒΕ. το!. (οιο.

οι Ξ.) ιι.υ.ι:.Βοι. Βιι·ι·.Ρει.διΗοΙ.

(Μοπιριι.) (ΣΕΦ.) ' σου οι αιιαρτιαι

1)Οι·. πιο μεσου νι.ιΙι;. οι: Οσοι.

(ι·ἰι|. Μιιι.ι. ο. 5. Μιιι·. ο. Ο.) [ σου οι

άματ. σου ΩΧ. 88. Η ",Ι.ιι.Λ.

28. ιιπιιν 2°.] ιιπιν Ι..

- ι·χιιρι ΛΒΟΙ)Ι.Ξ. Ι. 38. 89. ΕΕ' Ναι.

Κιιονοι | “μου” 9. ΧΔ].Ϊ.

2-9.. εξουσιαν ιχιι] ρου! ο υἱος του ανθρ. .

ΒΙ.ΞΚ. νου. !ι$υ'.#.Ι. ' Φωτο Λο!).

ισ. το!. α.ι·.ο. 8χι·ι·.Ριιι.οιΠο!. (οποιοι.)

θεου. Απο. πιο.. (Πα. Μπιτ. οι.

Μπι.)

- της γης] στο. της ΙΤΑ.

- αφιιναι] αφιναι ςἱ.ο. αοειναι) στο.

- “την ο. το!. ' λιγο 1.). νιιΙΒ. ιι.ἰι.ο.

οι.

- παραλιλυμενοι ΔΒΔ. Ι. το!. | παρα

λυτικιμ ΟυΙ.ΞΧ. 88. ο!). Εινω.Μ.
ο"... (οι. Μιιι.ι.οι Βίοι.) Δ

- σοι] σου ΔΟ:: Πιιι!ι!. δι ΓΤ/.

- ηιιρι ΛΒΟΙ)ΞΧΔ. Ι. 83. 09. 1ιοινω.

κ1ιιεν.ι. ¦ Σιγιιραι 9. ΕΠΙ'.

- ιιρας] ιιρον 1). Ειδα. 87Π.ΓΗ..δι:

ΗΜ. Μοοιιιιι. ΣΕΦ. (ι·ἱιΙ.Μιιιι.ἰκ.6.

Μια. ιι. Η.)

- το κλινιδιον] τον αραβαττον 1). ο.

Μοιορ!ι. (οι. Βίοι.)

- ·ιτοριυου] οποιοι. και 1). μια. @το

Ρει.&Πι:!. Μοιιιριι. α`Ειιι.

25. αυτων] παντων 69. ο. ΑΜ.

- ιο' ὁ ιιατιιιιιτο Απ. Λβο'. Μοιοριι.

 

10. οι μοι· οποιοι.- οιιιοιοιιοι·ιιοι οιιοι Οι.

24. ιιιιυει οοιοιιιιιοιιι οι. ' ι1ιοοιιοιιαι οι.

25. ι:οοσοτοοιιο οι. ' που. “οποιο οι σου οι.
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τι. 32. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

 

ΉιΙα. α. 6. 8.2. ' ·

"τα Ρ. Χ.

Ποταμια 96

“τα Μαι. Σια.

απηλθεν 'Ειτ τον οἶκον αυτου, δοξοίζων τον θεον.
` οι ν τ' ` τ ι `

και εκστασιι· ελαβεν απανταει, και εδοξαζον τον

Ι ο

θεον, και επλήσθησαν φόβου7 λε|·νοντετ ὅτι Εἴδομεν

παράδοξα σήμερον.

τα λη

ηπα". 9: 9-η·.β

Ματ. Μια-απ.

λθ )
β λιπων

ο Ι

παπι'

ο ` ..ο 3 ` ο Ι 8 τ

αποκριθειι· ο Ιησουο ειπεν προκ αυτουι·, Ου χρειαν
.ν ο να ο Α

εχουσιν οι υγιαίνοντεο ιατρου, (άλλα'| οι κακωο

2 ουκ ἐλήλυθα καλέσω δικαίουι·, άλλα
γ δ

εχοντε9.

' παντα

88 27 (1 Και μετα ταῦτα ἐξῆλθεν και ιἔθεάσατο

τελώνην ονόματι ΣΛευειν|| καθήμενον ἐπὶ το τελώ

υιον, και εἶπεν αὐτῷ, υΑκολούθει μοι.

οιναστατ Σήκολούθει|| αὐτῷ.

ἐποίησεν δοχι)ν μεγάλην Ι' 8Λευεὶι`|| αὐτῷ ἐν τῇ οικία

αὐτοῦ, και ,)ν ὅχλοι· 2πολυτ τελωνεία!| και ἄλλων οι

ῆσαν μετ' αὐτῶν κατακείμενοι.

'Η' 3οι 9 Φαρισαϊοι και οι γραμματέα [αυτών]|| προο

τοι)ι· μαθηταο αυτου λέγοντεο, Δια τί μετα .

τελωνῶν κα)~ άμαρτωλῶν εσθίετε και πίνετε ;

30

αμαρτωλουτ εἱο μετιίνοιαν.

28 και κατα

` ο |

και εγον·νυζον

κ

οι απο ἱπ ιὶοτπατπ απατα Μπα·

πἰίὶι:οπο ιΙοπιπ. “κι ειπροτ

πρρτε!ιοπιΙἰι οπιποο. οι Μπιμπ

ποποιιπι Διαιτα: οι πρωτα παπι

"πιστα, ιΠοεπιοα φπα τιιιιιπιιι

ιπιτπιιΠἱα Μαιο.

2' "'20 Ετ Με: παπα ο:κἱὶι οι

ποπ ρποΙα:πππτπ ποτπἱπο Μπι

εοιΙοπιοτπ οι! ιο!οποπιπ. οι τα:

"Η, @αποτο τπο. " Η πιατα

οιππΗ›ιιε επτοοπο παπα” πει:

οπιπ. 2' αν” Ετ. ται. οι αοπ

τινιππι πιπ.τζπιιτπ .Μινι ἰπ ιΙοπιο

πια. οι οτιιι και” τππ|ιιι μποϋ

οιιποτιιιπ οι. ιιΙιοτιιτπ πιο ι:ιιτπ

πιο οταπι ι!ἱει:ιιπιἱιοπιοει. Μ Ει

ιππτπιοτπ.Ι.ιππι. ΡΙιπτικαι:ὶ οι ωτι

Με ι:οτιιτπ ιιιι·οπιοο οι! πιο”.

Με σπιτι. Ωιιπτι: ι:ιιτπ τιπωἱι:απιο

οι. ποοοπιοτιοπι ιπππιιιιαιιιιι οι

ΜΜΜ? 8' ('99) Η: τοοροπ

ιὶοπο Και” ιΙἱκἰι ιι.ιΙ πιο., Νοπ

οιτοπι πιιἰ πιο! παπι τποιὶἰι:ο

απο αυτ πιοΙο !ια!›οπι: 8' ποπ

τοπι νοοοτο Μετρο κι! οικοπ

ιοτοι ἱπ ριιοπιιοπιπιτπ.

29 και

το !|

των

81 και

 

Ποιο. Δτπι. Βῆμα!. (παταω. “ ἱπ ιο"

Δται.) | την κλιινην 1). κ. 8)·τ.Ροι.

πιτ-"παω Ιοοιιοτιοτπ ΜΜΜ νιι!ε.(].

α.ο.ι:. 8ντ.Ηι:Ι. Μπι. τι.

25. ιο' ὁ ΛΒ.Μπ.οι..:ΧΔ. 38. Μπαντ.

| τα· 9. Η. Η. 09. ΗΛ. (ιν 11..

Τα

98. και παταω; ιλαβ. ἐιπαντ. και ιδοξ.

τον θιον (ωτιοιι. το!. νι'. ' οτπ. ΒΧ.

69. ΜΒ. ο. " και ιδοξ. τ. θιον] μπι

και ιπλ. οοβου Λ. ¦ στα. α.

- φοβου] θα).ιβου 1).. θαιιβους 1)'.

- ότι] οιπ. 1).

- ιιδομιν] ιδαμιν Ο. ¦ ιι)ωιιιν 11. 69.

2?. και μιτα ταυτα] και μιταυτα ΣΡΙ".

- και μιτα....ονοματι Λευιιν] πιο Πι Ι).

και ιλθων παλιν παρα την θαλααοαν

τον ιπακολουθουντα αυτοι οχλον ιδι

δαοκιν. και παραγων ιιιῖιν Λιυιι τον

του Αλφαιου (νἱιἰ. Μια. Η. Η.)

- ιξηλθιν] πιω. ὁ |ηαους 69. Α. (λα.

8_γτ.Ριιι.

- και ιθιααατο] και “δεν ΑΚ. | και

ιθιατο 69. | οπι. Λ..

-- Λιυιιν ΑΒ7]:|Παί.(ΠΠ.Ξ ΜΙ'. ' Σ Λευιν

π. ΧΑ. το!. | Λιυιι Πιιιρτα. ' Λιυϊ Κ.

νιιΙα. α.(ι.ι3./. $τττ.Ριει.&ΠοΙ. Μι:τπρπ.

'μια. καλουμινον Ο.. (ο.)

-- ιιπιν α.ο.κ. ' λιγα Ι). 69. νπ)ι;. απ

17.9'. Λττπ. (τω. Μπιτ.. τα. 9. Ματ. Η.

Η.)

28. καταλιπιιιν Β01)ΙῖΞ.'. το!. ¦ -λιιπων Λ

Μ. 88. .ΕΓΔ.

98. παντα παπα.: 88. (παντος (ΡΜ

νἰά.) ¦ Σάπαντα 'ὅ. ΑΧ. το). [ απαν Μ.

- ηκολουθιι ΒΠΙ.Ξ'. 69. α. ' Σηκολουθη·

οιν π. ΛΟΒΧ. το!. (Μπι.) 5)·ττ.Ριι.

8ιΗι:Ι. Μιππριι. (τω. Μπα. τα. 9. Ματ.

ἰἰ. 98.)

29. Διυιις ΛΒ7]:λίαι.0Β.Ι.ΞΧ. (Ποιο.) ι

:μανια 2. Ι. 88. το!. ' Λιυιι Ι). μια.

[οιπ. 6.] 8)·ττ.1°ιι.8ι ΙΜ. Μοπτρπ.

(Λινει δοχην αυτῳ μεγαλην 1).)

"···ρτιιοτπ. ο 9. Ι οτπ. ΛΒΤ/ῖΜαἰ.ΟΒΒ

ΣΞΧΔ. 1. 88. 69. Β? ΨΙ.ιι.κΜ$υνΓ

Τ_|ἶΛ.

-- αυτοι] στο. Δ.

- το οικια] τιμ οντα: κ.

- ην] οιπ. Ρ πω.

- πολυ;; τιλιιινων ΒΟ1)11Ι.Ξ. Ι. 88. 59.

Η". 8_νττ.Ρει.&ΗοΙ. ΑΜ. ' Στιλιιινων

πολυ;; (Ξ. Α. το!.

- αλλων] αμαρτιολων Χ. (ΜΜΜ. Η).

απ..)

- οι ηοαν ιιιτ' αυτων κατακιιιιινοι] ανα

κιιμινων 1). Ο.

- οι] οσοι Η.

-· μετ. αυτων] μετ' αυτου Ι. εκτ.Πι:1.τπε.

] κατ' αυτον 159.

- κατακειμενοι] ανακιιμ. Α.

80. ιγογγυξον] ·ζαν Η. Η ποιο προς τους

μαθητας Η. (ι:.)ο.

-- οι οαριοαιοι και οι γραμματιις αυτων

130σηιι1.Ξ. Ι. 38. νιι|ι.τ. α.(ι.ο.ε.(1:)π

9'.(Ι.) 8)·τ.Πιοτ. (Μοτπρπ.) Λττπ.] :οι

γραμμ. αυτων και οι φαριοαιοι ε. Λ

(ΒΔ. τι:Ι. 8νττ.(Ρα.)&Πι:Ι. (και.

(2801.) " αυτων] στα. 1)ΧΕ. ΒΥΕ.

Ροκ. Μοιπρπ. απο.. ' Οοπιτπ. ΛΒΟΠΞ.

το!. μια. 8_γτ.Πι:Ι. (Μα. οι: σο Λτπι.)

80. αυτου] οτπ. 0. τι! υἰιὶ.

- λιγοντες] ατι" προς τ. μαθ. αυτ. ναιι:.

Μια 8)·τ.Ι'ιιι.. Δια. ' Οοπιτο., ο. Β)·τ.

Πο!.

- των ΜΜΕ τιλιιινιιιν ΛΒ0ΠΒΠΞΧΔ. Ι.

69. ΒΡΚΜΠΓΔ. Λτπι. ' 'στο. 9. (Με.

αν.

- και α).ιαρτωλων ΛΒΟ'Β. τοΙ.τν. ι οπι.

0.0.

- ιοθιιτι και πινιτι των; 9'. 8)·ττ.1)ει.

διΠι:ι. ' ιαθιιται και πινιται Η”. @ιιι.

τποποπιιιιι οι πιει α.ο.ι:.ι·./.8.Ι. απο.

(ππιο μιτα Μοτπμπ.) ' πιω. τππΒιιιι:τ

νοοιοτ πιο.. (τω. Νικαια. Η.) Μπι.

και πινιτι Κ. | (ισθιιιι; και πινω;; μιτα

των αμαρτωλων (πιο. Η. 0879.)

Μ. και αποκριθιις] αποκριθιις οι Ι).

- ο Μαιας] οτπ. ὁ Β.

- προς αυτους] αυτοις Η. 83.

- ἰιγιαινοντις 0ττ9.ιπ.αοε=. | ιοχυοντις

69.

- αλλα ΛΒΞ. ' Σαλλ. €. Ο1)ΙΙΙ.Χι.

το!. Οτ·ἰο.ἰϋ.

82.ιληλυθα 0τι9.π·.:ιεο·.. ' ηλθον 021).

1. (ναι. Μπα. ια. 18. Ματ. Η. 17.) (πιο.

οπιτπ Μοτπριι.) ' ηλ|ληλυθα τι:: Ξ.

- αλλα Οτ·ἰο.ἰν. | αλλ. Ξ. Ι. Α.

 

32. κα ποοπτιοαιιιιτο οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. τ. 88.

Α Β «ο 11 Β.

1ι(.)1 Δ.

1.. 88. 89.

ιατ›εικιιεσττι.

9 Η

84. νηατεύεινι

ραις.

Ούδεὶς επίβλημα

επιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν·ἱ1 εἰ δε μη νε, καὶ τὸ

καινδν τσχίσει,|| καὶ τῷ παλαιῷ οὐ ξσυμφωνήσει||

καὶ ούδεὶς

πιο

86. σχίζει

- αυμφωνεῖ ο ρο `Ι|

το

` 9 ` Α σε

επιβλημα το απο του καινου.

βάλλει οἶνον νέον εἰς ασκους παλαιούς· εἰ δε μή γε,

89 83 6 Οἱ δε δεἶπαν'| προς αὐτόν, [Δια τί] οἱ

χ :ο | Η | 1 ` ι

μαθηται Ιωανου νηστευουσιν πυκνα και δεησεις

ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δε σοὶ

εσθίουσιν καὶ πίνουσιν ;

` ο ν 1 Ι 1 ο ` .ο .

προς αυτους, Μη δυνασθε τους υιους του νυμφωνος,
τ ο Α .. __

έν ερ δ νυμςὐίος μετ αυτων εστίν, ποιησαι * νηστευσαι||;

85 ελεύσονται δε ημεραι, καὶ ὅταν άπαρθῇ απ, αὐτῶν

84

ο νυμερίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν εκείναις ταῖς ημέ
86 .γ ` κ ` κ ο ` ετ

ελεγεν δε και παραβολην προς αυτους οτι

. σχίσας||
.Ο `Ι| ε 2 Η

απο ιματιου και.νου

87

ε κ ο ο ι-. ΙΙ '1

ο δε Ιησους ειπεν

ΒΑΕ ΠΠ δἱ:ιοτοτιι οι! πιο,

οιιιι.το ι.Πει:ἱροἱι Ιοἱιο.ι:ιιιἱε ἰεἰο

που: ιτεηιιοιιιοτ οι οοεςοτοι.ἱο

Με ίιιοἰοιπ., αποκω- ι:ι Πως

ειιοοτιια1, τοι ιιιιιοαι ειὶιιιιι οι

ΜΜΜ? 2· ()ιιἱοοει ὶρεο αν.,

Νιιιι.ιαιιιιΙ ροιοοιιιι Μισο φωνα

ααα: απο “Με εεε οροιιεοε ία.

απο ἱοιιετιατο? " που" αιι

ιοαι οι... απο “που” “και οι.

ΗΜ ερωτα”. “πιο ἰοἰαιιιι.οιιαι;

ἱιι Μις Μάτια. 88 Πιοοοιιι αιι

ιοιο οι εἰτοἱΙἱιιιι1ἰποιο ειδ Με).

ιμιἰο :τοπιο οοιοιοιοεατοιο ο

νεοιἱαιοτιιο πονο ἱιπτιὶιιἱι ἰιι

νοειιιοατιιυπι νοιιιο: Μαρια

οι ιιονιιτο πατησα. οι νοιετι οσα

οοτινοτιιι οοπιιιιιιιοιιτο. ιι πιο".

:" Ει Μαιο πιἱιιὶι νἱτιιιπι ποναει:

ιο αιτοι καπου: 8ἱ10η11ἱιι1°11111·

ρἱι "αυτο ποναει: οικω, οι. ιρ

ειπα οποοδἰιοτ οι ιιιτοε ροή

οιιιιι.: 8σκι!. Μαιου ιιονοιει με

ο ν Σ 1 '¦ 2 Ι || ` ο Ι χ .ι Κ ι

ρηξει ο 01.1|09 ο νεος τους ασκους, και αυτος εκχυ

| Χ ' ' ` 9 σε

θησεται, και οι ασκοι απολουνται· 88 αλλα οἶνον

 

88. ειπαν 00Β1..τ..ο:ι. ] τειπον €. Α.Β. τα.

- προς αυτον] οιο. προς Χ. "αιἰιἰ. οἱ

δε ειπαν αυτοι αν: 69.

- δια τι ΑΟ.1)Ε. τοι. τν. (νἱδ. Ματ. Η. 18.)

' οιο. ΒΙ..'Ξ.'. 88. Μειορ1ι.(οοοιτα.οοα. τες.)

- 1ιιιανου] Βάι!. και οἱ μαθηται των φα

ρι.ιτα.ιων 1). (οι. Ματ. ἱ1.18.)

- δμοιως και οἱ των ψαριιταιων νι118.

ε):(_8:)ς'9· Ι στο. 1). Οι" Ρἱιατἱειιοο

πιο" μια πυκνα α.(δ.)ι:.Ι.)

- οἱ δε σοι ναἱε. που" το!. | οἱ δε μα

θηται σου 1). δ.ι:.ει|:$ Μειορἱι. (90111.

(τω. Μινι. ἱει. ιι.)

- εαθιουοιν και πινουοιν] ουδεν τουτων

ποιουοιν Σ). ο.

84. ο δε 1ηιτους Β.Μαι.01)ιπ.::Χ. Ι. 88. 89.

1: 8ντ.ΗοΙ.εος. Μαιο”. Στα] 'στο.

1ηιτους ς. ΑΔ. το!. σου..) 8]·ιτ.Ρει.

8ιΒι:ἱ.ικι. Οοι1ι. Απο.

- μη· δυναιτθε τους υἱους νως. [Ι. ]

μη δυνανται· οἱ υἱοι Ι). α.ο.ι:.ιι#ς'.

απο. (Τοτε. οι”. Μοτο. ἱν. 11.) οι.

Ματ. Η. 19. Μοτο.. Β. 15. Ποιοι “εροιιεἰ"

Ιου. Μοαιρἱι. Το".

- εν ο νυμοιος μετ' αυτων εστιν νιιἱε.

α.(δ.)ι:ώ (Τοτε.) ] ιο' οσον εχουοιν

τον νυμοιον μια ειιυτων 1). ο.

-- ποιησαι νοΙ8. 1: το!. ] οιπ. 1). α.δ.ι:.

απο'. 21:81. Το". (νἰδ.Ματ.ιἰ.)

- νηοτευοαι Β'Ξ.'Χ. | Σνηιττευειν 9. Α

ΟΙ)Β. το!. (για. Ματ.)

85. και ι:ιταν ΑΒΒΒΞΧΔ. 88. 1231. Ρα. ιι.

(.ἶ01ἱ1. ¦ στο. και οι. 1. 69. ΕΜιι:ι.

ναΙς. δ.ι:.εαΞας'.Ι. εχττ.Ρει.&Ηι:Ι.

Μειοριι.

85.απαρθ·ς] αρθη 1. Απο. Βια. (νἱδ.

11181. με. 15. οι Ματ. ὶἱ. 20.)

- τοτε] οποιο. και Δ. 1. 69. ΕΜ. (μας.

_|ἱβς'.Ι. Ποιο. Αττο.Μ88. Μια. ] στο.

τοι. νιιἱα. α. 8τττ.Ι.)ει.διΠοΙ. Μοαιρἱι.

Ατιο.ει1.

- νηοτευιτουοιν] -ευουιτιν

-ευοωοιν Δ. 159. Α.

- εν] 0111. Χ.

86. δε και] οιο. και Χ. ι:.ε.

- παραβ. προς αυτους] προς αυτους

παραβ. Χ. 81111811. .ΑΒΕ ] παραβ.

αυτοις 69.

- επιβλημα απο Β1)Ι.Ξ.Χ. 1. 88. 69.

νιιἱε. δ.ο.ε.1ἰς'.ἱ. 8νττ..Ρει.8ιΗι:|.

Μουτ”. (Απο.) ] 'στο. απο π. ΑΟΚ

το!. αφ 00111. 219111. !τειι.276.

- οχιοας αυτο επιβαλ. ΒΠΙ.Ξ. 1. 88.

8]τ.Ριιι. (οσοι ουδεις Μοαιρἱι.) ] 'στο.

5.. Α(:ΒΧ. τοΙ. μια.. Β_γτ.Ηι:Ι. (308.11.

Απο. 215111. Ιτετι.276. (νὶιΙ. Μα1ι.ίτε.

16. οι Ματ. ἱἱ. 21.) | πιο:: επιβαλει Χ.

- ἱματιον παλαιον] ἱματιω παλαιω

ΜΙ'.

- οχιαει 130012( 88. α.ε. ] Σοχιζει 9.

Α. το!. νιιἱις. δ.ι.·,/Σ_$ς'. Βχτι·.Ρει..8ιΠοἱ.

Μοπιρἱι. 00111. Απο. Βάι. (...ιζεται Κ)

- ιτυμφωνηοιι ΑΒ(:ΠΙ.Χ. 88. α.ε. :

:συμφωνα π. ΚΔ. το!. νους. ασ):

Με το!. [ΖΕιἱι.]

- 'το" επιβλημα Βοιωτοι. 1. 88. 69.

Δ. νιιἱ8. α.δ.ι:.εω δ)ιττ.Ρει..8ιΠοΙ.

Μειορἱι. Απο. (το ΜΜΜ Β.ΒΙι·.Μαι.

[ει1εοιΒαν.Βο!ι.]ΟΕ.ΐ. 1. 88. 69. Δ.

δίωρο. ] .οιο. ετ. Β.) | οιο. ΜΔΕ!

απο. ι

1111188111”. (30111. 2818. | 1.105! καινου

Π. (οιο. το.)

87. βαλλει] επιβαλλει Ο.

- ει δε] η δε Η.

- δειξει ΑΒΒΒ. τοι. νιιἱα.(:Ι. α.ι:.ε#

ο'. Απο. ] ρηοαει ΟΛ. Δια. οι 87ττ.

Ρει.8ιΠοΙ. Μοαιρο.? (Μια. Απο. ι οι'.

αει 1'.

- ό οινος δ νεος 1301311129 1. 88. ΝΠ

Α. Με”. | .τό νεος οινος 9. Α. το!.

- αιτκους] Με. τους παλαιους 1.).

Μειιτρ1ι. Απο.

88. αλλα Α1)Β.Ι.. το!. | αλλ' 110. 1. 69.

ΗΠΑ.

- βλητεον] βα.λλουοιν Π. α.ο.ι:.ε._|,ας'.

8]ιττ.Ρει.8ιΠοἱ. 21:01. | Οοτιιτο, πως.

- και αμιροτεροι ουντηρουνται Λ(.:(1))

Β.. το!. Μα. 5_γττ.Γει.8ιΠοἱ. Μοαιρἱι.

Με. Ποιο. Απο. ΣΕΦ. (νἱιἱ. Μου.. Η.

17.) ] οιο. ΒΕ. 1. 88. Μειορἱι. (απο.

ως. πιο.) "ουντηρουνται] τηρουνται

1). α.ε.

89. νοτ.] οτα. Ι). α.ἰι.ι.·.ε.#"1. (?Ειι.ι. ἰτι

οιιιιοτιο: Μο οπἱπι νοτια. που ἱοςἰιιιτ ια

τοἱΙ.Βττ.: πιο οπιτιἰο. Ποιο ο. νετ. 81

αδ 11η. αφ. ιιιιτοετο β' ιιοι.κοι.ιιτ ιαπ

. ομοια ιο στο" πρωτο.) ] Οοοιτα.ναΙε.

_|Π|'..9'·'· τιν.

' - και] 0111. Β.

- θελει] τρωω. ευθει.ις ε. Ασπα).

88. ν11ἱε._|ἱς'·'·τοἱ. (ευθυς Χ.) ] 0111.

130.12 1. Μοιιιρἱι. Απο. πιο..
  

| 86. ο πονο οινοι.ιτοοοι.ο 61. ' 81. τιιιοροι 01.¦

ο81ιοδοι.ιιτ 1.1.
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ν 1. 5. ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ.

2%3~€:~°~ νέον εἰ; οὶο·κου; καινου; βλητέον9

Μινι- τεροι σ·υντηροῦνται.] Λο καὶ ούδεὶ; πιων παλαιον

0001. ΑΜ. ΜΒ.

89. [ευθέως] θἶλει

- τιποτα έστιν!"

Ί ιι·

τις Τι; 40 1 εΈγένετο οι έν ο·αββάτω ' διαπορεύεο·θαι

. " Μου.. ια: ι-8.

"Με". ακα-αι!. 2

1. ααββάτιρ [δευ

τεροπρώτιμ]

- τ. ιτταχ. και ι)ιτθ. + + 8

έξεο·τιν τοι; ο·άββαο·ιν ;
8. ό 'Μα. εῖιτεν πρ.

αὐτούς

' ι Βιιιιι. οι:θ.

8. μετ' αὐτοῦ [όν
ι επ τ ε τι ε ` 3 Α οι

"ψ αυτου 9; 4' [ω;] εισηλθεν ει; τον οικον του θεου,

` ` Η Α | 8 ` || , Κ

και του; αφτου; τη; προθεο·εω; λαβων εφαγεν και

Ί· ινε ο: .ι - ε ε ·. .κ ε τι Α .

ο εδωκεν τοι; μετ αυτου, ου; ουκ εξεστιν φαγειν ει

μι) μόνου; του; ἱερεῖ;; 5

Φθέλει νέον· λέγει γαρ, (Ο παλαιό; ξχρησ·τό;||

ι Κ ! 4 Ι κ .Μ ε ` ε τι

αυτον δια ο·ποριμων, και ετιλλον οι μαθηται αυτου

καὶ τ7ο·θιον του; ο·τιἱχυα;,|| ψώχοντε; ταῖ; χερο·ίν.
Ι) ” .- Α

- τινε; δὲ των Φαριο·αίων εἰπον ,, Τί ποιειτε

καὶ ἀποκριθεὶ; προ;
τ ` τι ε ε ε·- τ 1 Α ο κ

αυτου; ειπεν ο 1ηο·ου;, ουδε τουτο ανεγνωτε.
ι τ ι ε τ ει 2 τι ΙΙ 8 τ ο κ ` τ ο

εποιηο·εν · Δαυειδ, οτε επειναο·εν αυτο; και οι μετ

καὶ έλεγεν αὐτοὶ; [ότι]

ιι

0

|

[καὶ άμ.Φο- ιιιτεο ιιονοε ιιιἰιιειιε1ιιιιι αει. οι

ι:ιτιιαιιε οοιιεοττοιιιιιτ. 1' Η.

ιιοιτιο ΜΜΜ. ιιοιιιε ειιιιιιιι ι·ιι1ι.

ιιονιιιιιι ι1ι‹:ιι ειιιιιι, νοιιιε πιο

1ιιιι εει.

' αν” Γιιοιιιιιι ο" ιιιιιιιιιι ἱιι

ειι1ι1ιιιιο εοοιιιιιιο ρτιιιιο. απο

ιτιιιιειτοι ικα απο. ι·ο11ε1ιοιιι.

ι1ιτοιιιιι1ι οι” ηι1οιιιι οι ιιιο.ιιι.1ιι

ι·ιι1ιαιιι. εοιιίιιι:ιιιιιοε ιιιοιιι1ιιιε.

2 φαω". ιιιιιοιιι 1,1ιιιτιιιιιοοτιιιιι

ι1ἰιιιι1ιιιιιι πιο. (ζωο "Μια φαιά

τιιιιι Ποιοι. 1ιι ΜΝΗΜΗ ·' Ετ

τοηιοιιι1οιιε 1ι:ειιε ιιι1 νεοι ι11:ιἰι..

Νεο 1ιοο Μπιουτ ιιιιοι1 Γιαπ

»Με απο οιιιτιεεει ἰρεο οι

"οι ι:ιιιιι ου ειναι? ^ αιιοιιιοαο

Ματια" ιιι ι1οιιιιιιτι δώ οι ματια

ιιτοροιιιιιοιιιε τυπικα οι τιιιιιιι.1ιι

κανα.. οι ι1οι11ι Με αιιι οιιιιι

1ρεο οτιιιιι. (μισο που Παει ιιιιιιι

ι1ιιοιιτο οια ειιιιιιιιιι ειιοοτι1οιἱ

Μια? ·· “δω κι ι1ιι:ο1›ι.ιι 11.118

Π

ουκ

κι

 

89. γαρ] ιιι1ι1. ότι Κ. Βγτ.11ο1.

·-- χρηστος Β1ι. 8)”. Για. Μοιιηι1ι. ι

2χρηιττοτιρος σ. Ασια. τι:1. 8)ιτ.11ο1.

1. εγενετο δε] και εγενετο 1). α.(ε.) 21%”.

-- αι·ιββατιρ] μια. δευτεροπριιιτιρ €.

ΑΟ1)(1ἱ)ΧΔ. 69 της. το!. (δευτερω πριν

τιν ΗΡ.) νιι1ι;. α|.πυ'·"· Βιιτ.11ο1.

ικι. Ποιο. (Ατιιι.) 5:11ι1ιιι.10 τι γιαυτο!

ειι1ι1ιιιιο ιιιιιιιο ε. ι οιιι. 111.. 1. 88. οιιι.".

δ.ι:./".Ι. 8)·τ.1'ει. (“οιιι. ιιι οκοιιιρ1ιιτι

Με ιιοιιιιιι11ιο" 8γι·.Πο1.ιιις.) Μιιιιηι1ι.

8:11ο1. Ποιο. Ατιιι. λαο. 1 ιιι1ι1. αυτιρ

1). (νία. Μα”. Μι. 2. Ματ. ιι. 24.) 1 οιιι.

110.1.Χ. 1. ιι.ι.·.υ. Μιειιιμ1ι.

τι ποιειτε....ο·αββαο·ιν] ειδε τι ποιου

σιν οι μαθηται σου τοις ιταββαοιν ό

ουκ εξειττιν 11.

_εΞεατιν] τιιι1ι1. πιιιειιι 2. Α0. το!.

8ι·ι·.11‹·1. Μι:ιιηι|ι. Ποιο. Απο. (τια.

ΜΜΕ. και.) 1 πιω. 'πιει ιταββαι:τιν 1..

8)·ι.1'ιιι. 1 οιιι. Β1).ειιρτιι)11. 60. 1.ιιιι.

Λτττι. Μιιι1ι1.ροδιοιι εν τ. Λο. το!.

ο

Απο. να”. ρω· Ποιο. ι οιιι. Β1)1Π.. 1. ιο.

- ι)ιαπορευεαθαι] πορευειτθαι Ο.(ι:οττ.2.) 1.1. α.υ.ι·.ε./#Ι. Απο. (Αιι1ι1.ιιιιἰο αιιιε ό

Χ. ουκ α.ό.ι:.ι·.|.#ἶ)

- αυτον] οιιι. 38. 1 που: εν οαββατιρ -τοις οαββ.] οιιι. τοις ΔΔ.(ιιι1ι1.'.)

υ 8. και αποκριθεις] αποκρ. δε 1).

-προς αυτους ειπεν ό 1ηαους (Β)().Δ.

το!. (Μια: 11Ιἰιι .Μαιο α.ο.ο'.) Ι προς αιι

τους ό 1ηα. ειπεν 88. Ποιο. Ατιιι.

(οιιι. ό 11.) ' ό Μπους ειπεν (ελεγεν 11

Οι.) προς αυτους Α(Ρ(1))ΒΧ. 69. Η

τι] μια των ετ. (31111. Με. τω.

Μιιιιηι1ι. Λτιιι. (ι·ὶι1. Μιιιι. οι. 1. Ματ.

11.23.) 1 οιιι. Α111.Δ. 1. Α".

- σποριμων] οπορηματιιιν 69.

-και ετιλλον οι μαθηται αυτου] οἱ δε

μαθ. αυτ. ηρΞαντο τιλλειν 1). ό. (για. Μ. δ)°τ.1>".. (2011.) (ι11Χἰι.ιιι1 11105 ε.)

Μιιι.ι.οι Ματ.) Η και ετιλλον] ετιλλον Ι | ό 1ηο. προς αυτ. ειπεν 1.. Μιας. 8)·τ.

δε 1. (ο.) | και ετειλον 00. ' ΙΜ. Μοιιιμ1ι. 1 ό Μο. ειπεν αυτοις 1.

_ και ηιτθιον τους αταχυας Βο'1Π.. ¦ ) ενω:

:τους ο·ταχιιας και ηιιθιον ς. Α1.)"Χ : -υυιῖε] ουῦεποτε 301.11.

Δ. 1. 88. 69. το!. να”. (ι.ι:1|'_9ι.2. : -τοιιτο] οιιι. 1.11. Απο.

8)·τ.11ς1. «και ¦ (τους οταχυαι· και --ότε 1.101)1.ΧΔ. 1. (Η). | :όποτε τ. Α

ψωχοντες ταις χεροιν ηιιθιον 1). (ο )ε. ι 11. το!. (1ιιιιι 88.)

τ 8)·τ.1'ει. Μειιηι1ι. Αττιι. (.1·:ι1ι.) · ι-μιτ' αυτου] ουν αντιο 1). "]·ιιι1ι1.

οντες τῇ. ΔΕΗ.» το!. 5)·τ.11ο1. Ποιο.

διτ.1'ει. Μι:ιιηι1ι.)ν. .ι1·1ι1ι. ) οιιι. 111)1.Χ. 1.Γ.18.69. 8ττ.Ρει. Μειιιιι1ι.

2. ειπαν (ειπαν Χ.) $)·τ.11ι:1. Ι ελεγαν 1). ΑΜΙ.

1.ιιιι. 5)·τ.1'ει. ΜΜΜ. αυτοις π. Α 1 4. ὡς .Μεσοι το!. (Βου.) 8).τ.11ε·1.

011. το!. Μιας. (6)/~]|.9'~"· 8)·τι·.Γει. 1 θα" ο.) ι πως 1ἰ.ιἰι:1.Χ. 1. 88. 69.

-Χιροιν] ιιι1ι1. αυτων 1'Μ[.τ[]. δ.ι:.ιι.
ι

ι

ι
1

 

ι

Μιιιιιιι1ι. Ατιιι. (ιδιωτικα. Ποιο. ΣΕΦ.)

οι. Μιιιι. :61. 4. Ματ. ιι. 26. αιιιιιιιιιι1

ιιιοι1ιιιιι |τειι.237. 1 οιιι. Η!). (ότι 1ο

ιιιιιιιιιἰιι 8)·τ.1'ει.)

· 4. ιιαηλθεν] ειιτελθων 1).

- τους αρτους] τον αρτον σει.

- προθειτειιις] προοθιαεως 1) (ἶτ.

1-λαβιιιν ασια. ΜΜΜ!. (8)·ι·.1,ει.

1)1ι:ιιη›1ι.ιιιι·ιι1.) 1 :ελαβεν και ετ. Λο,

11. το!. 11ο". 8)·τ.11ι:1. Ωοι.1ι. | οιιι. 1).

1. 69.1ί. 8)·ι·.11ιοι·. Λιιιι. .,1·ἱι1ι. Ικα.

21". (τια. Μπιτ. το. 4. Ματ. ιι. 26.)

-εδωκεν] ·'·ιιι1ι1. και α. ΔΙ)11. το1. 8".

Με!. .ι`15ι.1ι. (νἰι1. Ματ. ιι. 26.) 1 οιιι. ΒΕ..

1. Μα. 8)·ι·.1,ει. Μοιιιρ1ι. Οοι1ι. Απο.

Ιι·ειι

_ους] οὶς 1). ' (οιιι. ουκ Μ.)

- εΞεοτιν] εξον ην ΠΜ. αι· ε! εγτ.Ριιι..

Ιτειι.287. μια. Μιιιι. :οι 4.) Ι εστιν 69.

ΜΜΜ. αυτιρ Μ. ιιι1ι1.111ἰε ΑΜΙ.

-μονους τους ιερεις] μονοις τοις ὶερευ

5.

σιν 1). Ικα. ναι. Μου.. (μονους τοις

ιερεις .τις 09.) "μονους] μονον ΠΑ.

Ρο" τοι. 10 “Μια” 11.; οι Με 1ιιι1ιει

πιάτα ιιιι:ιοι1ιιιιι: τη αυτυ ημερα θεαοα

μενος τινα εργαζόμενου τιμ ιταββατιρ

ειπεν αυτηι. Ανθρωπε ει μεν οιιδας τι

ποιας μιικαριος ιι. ει δε μη οιδας επι

καταρατος κιιι παραβατης ει του νο·

μου (οι. ιι·ιι1ιιιτἱοιιι.οτ Μαιο.)

- αυτοις] ιιι1ι1. ό 1η·τους Χ.

-ιιτι Αυ”. 1.01. | ΜΗ. Β. 1. ΑΝΤΙ. ΠΜ".

 

ι

ι 11. απο 111ο οι.

' 1: τι 249
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. νι. Ο.

Α Β 1) τοι (Β).

1. Χ Δ.

1. 88. 69.

Ε(Ε)Χ.Π8ΠΉ"Δ;

ΙΕ' μβ

Ε "Μιιιι.ια:ο- κι. β

Η Ματ. 8: ι-6.

7. κατηγοριαν

'Η τι.

'Η τι

| Ι ο Ο ε` κι ο ρ ` .- |

κυριοι· εστιν ο υιοτ του ανθρωπου και του σαββα

του.

41 6 Β Έγένετο δε λ εν ετιἔρω σαββάτω εἱσελθεῖν
ι κ . κ ε ι "κ τ ι ` τ

αυτον εις την ||συνα·γωγην και διδασκειν· και ην
, τι ` ` τ τ· ε ε

*ανθρωπος εκει, και η χειρ αυτου η δεξια ήν ξηρα.

7 *παρετηροἱ)ντο'| δε * οι γραμματεῖτ καὶ οἱ Φαρι

σαἶοι εἰ ἔν .ο σαββάτω ξθεραπεύει,|| ἶνα εἱἔρωσιν

: .- η ·' τ τ 8 τ ` ε οι Κ

κατηγορειν αυτου. αυτου δε ηδει τουι· διαλο

ισ οι) αὐτῶν 8εἶπεν δὲ" ..ο ξανδ δη .ο ξ αν
2: μ 9 ` , σε! τι ι κ - - ρ κιεχοντ;ι την χωρα3 ' Εγειρε. και στηθι εκ το μεσον.

:και αναστατ εστι).

αυτούς, 3'Επερωτῶ|| ι)μαι· Με" ἔξεστιν δή) σαβ

Α ε- ` Οι

ιἱτω|| α αθοποι σαι ] κοικοποι σαι ; υ ν σωσαι
ι,

ε9εἶπεν δδε” ο Ίησουι· προτ

φαει ιΙοιτιἱτιιιε σει οι... ποιοι

πιο ειιιιπι οποια".

° Ροοιιιπι σει ιιιιιοπι οι ἰτι του.

ποιου.. οι ιιιιτιιτοι τη αντιπο

;::ιπι οι δωσει: οι οτιιι ΠΠ

ιιοπιο. οι πιιιτιιιιι ουτε. Διαιτα

που... ΗΝαοτναι›οιιι ιιιιιοπι

παιδια: οι Ι'!ιιιτιειιοι ο ειιΜ›ιιιο

απατα, πι ιτινοτιὶτιιιιι τιι:οιιειιτο

Ν|ιιπι. ' [ρω "το πιο... εο

ι,τιιιιιιοιιοτι οοτιιπι, οι οτι ὶιοιιιιιιἰ

φα |ιτιι›οιιιιι πιιιτιιιπι ιιτιιιιιπι,

αυτοι: οι επι πι ιτιοιιιιιιτι. Ετ

κιιτι:ιιιι8 εισαι. 9 Λιι ιιιιιοπι οι!

Νιου Πειτε.. Ιιιιοττι›;:ο το: εἰ

Παει ειιι›υιιιο Μαιο “Μοτο οτι

τοπιο. ιιιιιπιιεπι Μιινιιιιι ιιιι:οτο

οτι ροτιιι:το? ΜΒ οἱτοιιπι

Μαι.. οιιιιιιυιιιι .και !ιοιιιιιιἱ,

Εκιοιιιιο ιιιιιιιιιπι ιιιοιτι. Η

ὴ ἀπολε|σαι ; 10 καὶ περιβλεψάμενοο πάντοιι` αυτους
`Ο 2 τ αν

ειπεν αυτερ ,

ο!

Εκτεινον την χωρα: σου. 'Ο δὲ

 

5. τι υιος του ανθρωπου] οπι. Λ.. "ποιο

κ. τ. ααββ. .Λουκ το!. .Βιιιι. 8".

Πα). απο. ΑΜ. ι μια και του σαβ

βατου (Β.) 8)·τ.Ρει. Μεπιριι. που..

τα!. Μποτσια (οπι. και Β!!!αί. 5)·τ.

Ρα. Μεπιριι.ΐν.)

6. 'οτ. εἰι: ιιι 1). και ειοελθοντος αυτου

παλιν εις την ουναγωγην ααι3βατιρ

εν η ην ανθρωπος ξηραν εχων την

χωρα.

- εν] τοπικη. και τ. ΑΠ. το!. β. πιο..

εγτ.ΠοΙ. (Μια. ' οπι. Β.Πθυ.|Παι.Τ.Χ.

1. 88. 69. α.υ.ο.ε._/:_πη'.Ι. 8ττ.Ρει.

Μοτο”. Απο. του.. "οπι. εν 6ο. ι.

- διδασκειν] -κεν Ι'.

_ικει ροκ ανθρωπος ΤΠΠ.. Ι. 38.

Μοπηοιι. ' τοπιο εκ. Α. το!. Τα”. τν.

(οπι. ο. πιο..)

- ἡ χειρ] στα η Δ.

7. τταρετηρουντο ΑΒΒΙπ.ΧΔ. Σ. 33. Ο!).

Μ. | (ιπαρετηρουν 9. Ε. τα. (οι.

Ματ. ιιι. 2.) ¦ τιτιιοπι. και 69.

- δε] τε Η] οπι. Ι). 69. Μοτιιριι. ΜΜΜ.

αυτον ς. ΒΙΠ..ῖ. Με. 69. 8τττ.Ρει.8ι

Πι:Ι. Μεπιριι. Ατπι. και. απο. Ματ.

ἱἰἰ.2.) ] οπι. ΑΠΔ. 1. ΕΕ” Ψι.ιι.ΗΚΜ8

ΠΝΓ”. Ι.ο.ιι. Φωτ.

- ει] η Ε.

- εν | οπι. ΒΚ. τινι. α.ιι.ο.2.89'.Ι.

-θεραπευει ΔΙΠ.. ι :θεραπευσει 9. Β

ΣΔ. Η. Με. 69. το!. Μοιτη›ιι. (ι·ἰι1. Ματ.

ιιι. 2.) (Μπι Η.) μια. αυτον Χ. 88.

69. Μ. (τω. Μιιτ.)

-κατηγορειν Β.Β|ο.δΪαἰ.Χ. Ι. 8. τινι.

του. η'. 8_τττ.Ρει.&Πι:Ι. απο. ι κατη

γορηεται Ι). ] $κατηγοριιιν π. Αϊ.. το!.

Οι. Β.) Μοπιριι. Ατπι. οοοιιεἱοτιοιιι οικο

...του 1: οι ιιοι:ιιειιτοιιι ως. ιιιιιιο αο

οιικοτειιι νοτια. (ὐ.)ι·=ῇῖ ΣΕΦ. μου.

κατ' ΤΠ.. 83. 1·`””ιει.Κ. 8)·τ.ΠοΙ.πιτε.

Μοπιιιιι.(ιιι ντα.)

Τ. αυτου] αυτιρ Λ. (Μαι) θα.)

8. ηδει] γεινωετκων 1). ο.

-·ειπεν δε ΒΕΧ. Ι. 33.'69. α. ¦ :και

ειπεν €. Α. το). 8)·τ.Πι:ι. (30"Ι. πιο..

[Βιιτ.Ρει. Ατττι.] ι λεγει 1). δώ (8".

Πι.) Μοπιιιιι. (οι οτι νιιις. 1|ῖη'·'·

οι Μάι Με.)

-τιρ ανδρι ΒΤ.. 1. 88. Ειτε. ] :τιμ αν

0ρωπιρ έ. Α. το). Σα”. το). στο. Ματ.

ἱἰἱ. 8.) "οπι. Ι).

- τιμ 2°.] πιω. την Α.

-ξηραν εχοντι την χειρα] την χειρα

εχοντι Ξηραν 1). 83. ιιιιἱ Μουσικα πιπ

παπι ...που πιο. ιι.!ις/!η'·'· Η”.

Πο!. Ιιοικιιιιι πιιιιιιιπι ειτἱιΙ. ο. "ξηραν]

εξηραμμενην ΚΜ.

-εγειρε ΑΒ[.ΧΔ. Ι. 88. 6!). ΕΕ Μακ

οι Ι.”ἴΑ. ι εγειρου Ϊ). Ι :ξεγειραι 9. 8.1'.

-- και] οπι. Λ. 8ττ.Γει. Μοπιιιιι.

- οτηθι εις] στηθειαις Ι.αρ.Τ_|ὶ

-εις το μεσον νιιι8. αββά· ι εν τω

μεσω Ι). αν!!

- και αντιιττιις ΒΠΤ.Χ. Ι. 88. Ι.ιιιι. @για

Ρα.) Μοτιηιιι. (πιο. πιο.. ι το δε

αναιττ. ο. Α. το!. δ)·τ.ΠοΙ. Λτιιι.

-εοτη] ειτταθη Ι). ¦ εστην Δ.

9. δε ΒΙ)Ι.. 83. 69. Μια. Ποια (ΣΕΦ.)

ιζουν 9. ΑΧ. το!. 8_γτ.Πι:Ι.ι οπι.

8ττ.Ρει. Μεπιριι. Ατπι.

-ἰι Ιηοους] ροει αυτους Κ. ντιπ. θα

9. επερωτω ΙΙΙ.. νιι!ς. ακί. Μοπιριι.

θα”. ] 1επερωτησω εἴ. Αυ. τοι. α.(ι.

ι:@η'. 8τττ.Ρει.δεΠο!. Ατπι. ΣΕι):ι.|

ερωτησω Ι.

-ει ΒΠΙ.. τους. ιι.ο.ε./.πη'.Ι. (8)τττ.

Γει.8ιΠοΙ.ιιινιιι.) Μοπιτιιι. ι :τι ε. Α.

το!. ιιιιιο ἰηιας Απο. (Ποιιι.? απο?)

[Μαι υ.]

-τιρ εταββατιρ ΒΠΪ.. .απο Βια'. τα!

9'. 8ττ.Ρει. Μοπιριι.8οιιιι·. πιο.. |

[τοις σαββαοιν ετ. ΑΧ. το!. Μπα.

ο). 8)·τ.ΠοΙ. Μετιιριι.Έν. (Μπι. Απο.

Το". ιι.ιΙν. Μοτο. Η. Η. [ο. ιι.]

- ψυχ. πωσ. η απολεσαι] οπι. 38. ] οοπ

ιτιι. Το".

-απολειται Π))Ι.Χ. Ι. 09. Ι.ιιιι. Οι. α.]

8τττ.Ρει.&Πο!.πιιτ. Μοπηιιι. (Μπιτ. Απο.

Το". ] αποκτειναι ΑΔΗΓ"'ιοι.ΚΜδυ

ΥΠΑ. ο. 8)·τ.Ι'ει.Μ8. 8ττ.ΠοΙ.ικι.

που. (τω. Ματ. τι.. 4.) "ιιιΙι!. οι δε

εαιωπων ])(Λ -ουν). Μυπηιιι.ΜΒ.(ικαιι.

τισ.) ι·ιιΙ.Μιιτ.

Ι0.πειντιις αυτους ΑΒΙ.. το!. ως. 5ττ.

Πει!. ] αυτους παντας ΒΧ. (κο/(8:

8)·τ.Ι.'υι. [πιο. Λτιτι.] "ιιιΙιΙ.ιν οργη

])Χ. Ι. Α. α.(ι.(ο.)(υ.)!(ιιμ.Β|ιιιι.).ἰ.

8ττ.Πι·Ι. Αι·ιιι. ΣΕΦ. ι που. μετ' οργης

Οι!. (κια. Ματ. ιιι. 5.) 1 ιιοπ ιιι...." ΑΒ

Ι.. το!. νιι!ε. 'Σπορ. Βιι)›ιιι.).υ'. @τικ

Μοπηιιι.

-- ειπεν] λεγει 13. (τη). Ματ.)

- ειυτηι ΑΠΔΕτ' πω.ΚΜ8ΠΥΓΔ. @τα

1'ει.8ι.ΠοΙ.ικι. ΠοιΙι. Ατομα!. [ Στις

ιινθρωπιρ (3. 1)Ι.Χ. Ι. 3.!. Ο!). Μις.

Λας'. Βιτ.Ροι. ν1·)ι!ι. ι Ουιιιτιι, το!. ιι.ι.·. ..

8)·τ.ΠοΙ. Μοπηι!ι. Ποιο. Απο.

ιὶ Π.Βι|ν.δίαἱ.

ιι οπι.
0. αυτή”. οττιι :ιτιιι:ι Π. Ι Τ. οι Πι οψιν. Οι.

¦ ιιιιι.Ιο οοοιιιιατοιιι ΜΗ” οι. ι Ο. .πωπω ιι.
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πιο. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

να”. α. ι.. ι:.ι:.

8τττ. Ρ. Ε.

Και".

και. Απο. και..

50.

·ῇΜιιτ. 8:ια-ιοῖγ

Μαιι.ιο:α-.ι. β

Γί Ή

ο

'Λα. μια

14. [και] 'Ιιικ.

- [και] Φιλ.

15. [καὶ] Μαο.

16. [και] Ίουδ.

ι
(ι ι ι ` ι ς #9 κ ο α

εποιησεν · και απεκατεσταθη η χειρ αυτου

[ο. η ἄλλη] Η αυτοι δε επλήσθησαν οινοίαι·· και

διελάλουν προς άλληλουι·, τί αν 2ποιησαιεν|| τω

Ίησοί).

4-2 Η Η Έγε,νετο δε ἐν ταΐο ημέραιτ ται.;ταιο, λέξ

ε~ ι ` ν ο κ ν τ ` ΐ

ελθειν αυτον αν το ορο;` προσευξασθαι· και ην

διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ του θεου. 18και ὅτε

ε ε|νετο ' ε, α π οσε ω σεν τοι)ι` αθ ται· αὐτοῦ·?οι τ |

Χ Ω | ' Β Η .- | λ ` '

και εκλεξαμενος απ αυτων δωδεκα, ουι` και αποστο

λουκ ώνόμασεν, 1.' ' Σίμωνα δν και ὡνόμασεν Πέτρου
κ ι ν κ ο ` ο οι . κα 8 | `

και Ανδρων τον αδελφον αυτου. και Ιακωβον και
Σο τ η ο Π) Ο κ ι!

Ιωανην, και

τ

και|| Φίλιππον και Βαρθολομαι.`ον,

:Μαθθαἶον|| και. Θωμιἱν, Ίάκωβον * .Αλφαίου και.
Σ! ` Ι 2 τ Ο κ|| ,Ι Ιδ

ιμωνα τον καλου'ιιενον ηλωτην, και ου αν

Ίακώβου, και Ίούδαν =Ίσκαριώθ.|| οι· [και] ἐγένετο

αιωνια. οι: τε:τἰτιιια ετα πιο

ιιιιι οι”. '' [μοι ο.ιιιοιιι τερΙοιἰ

ειιιιι ἱοοἰρἰετιιιο. οι ι:οιιΙοοιιο

Ματια· ιιι1 ΜΜΜ. ι1ιιιιιιιααι

Γοοετοιιι Ιων.

'2 αν ω Ευρωπη οι: αυτου: ἱιι

ΗΜ οι»... .τω ἱιι ιιιοιιιιιιιι

οτιιτο, οι. οτο.ι. ροτιιοοιιιιιι ἱιι

οτιιιιοιιο δια. Μουτ) Βι απο

Μινι απο” οοει:ι. νοοονιι .οια

ριιΙοο εποε, οι οπου. ιιιιοιΙοοιιιι

οκ ἱριιἱι. ιιιιοιι οι ιιροαιοΙοο

ιιοιιιιιιανιι, Η8ἰιιιοιιι:ιιι ιιιιοαι

οοι;ιιοιιιἱιιιινιι Ροι.τιιιιι οι Διι

ιΙτοο.ιι "οποιο οιιιιι. Ιιιοοοιιιιι οι

Ιο!ιιιιιιιοιι. Μπορω... οι .Βοτ

ι!ιοΙοιιιοιιιο. Η Μο.ιιιιοιιιιι οι

Ήιοιιιιιιι. Ιιιοουιιιιι ΑΙο!ιοἰ οι

Βιιιιοιιοιιι ηιιι νοοιιι.ιιτ Ζώσα”.

" Μάιου Ι.ιιοουἱ οι Διαιτα: οοο.

 

α.ο.ι.·.ο.|. 8ντ.Πο!.ιιητ. Μαιου”. Απο.

Μ58. .Ειιι. (οι. Μαη.. οι 1.3. Ναι.

ἱἱἱ. 5.)

10. χιιριιν Δ..

- ο δι 8)·τ.Πο!. Μιιιιηι|ι. τοι. ι και 1).

Μι. 8τι.Γιιι. (οι. Μιιιι.οι. Ματ.)

- ιιτοιηιιιν Λ!.Π.Δ. 233. το!. 8_γτ.ΠιιΙ.ικι.

Ιιξιτιινιν ΠΧ. Ι. 0!). ΜΗ. 8]τιτ.Γιι.

οιΠοι.ιιις. Μι:ιιτρ!ι. (.ιοι!ι. Απο. .Βια

(νἱιΙ. Μο". οι. Ματ.)

κ | οια. ΑΒ.ι"ιιι.|Π.ΧΔ: Ι. 83. Μι. Ε

νινι.ι.ιιευντ.α [να. 8)·τ.Ι'ει. Β_γτ.

Η. ι ιιιτοκατιστη Ι.

Η. ταυταις] εκειναις Ι). ΜοΠη:ιιι.

- ιξιλθειν αυτον ΑΒΒΕ. 38. ε. (απο.)

ιιξιλθειν Χ.| :ιξηλθιν 9. Ω.λ. Ι.

το!. (Μια.) τν. (.Βιιι.) [!ι. α.] αν”.

14. 21ο.

- ορος] πιω. ὁ Ιηιιους ιι. εγτ.Πο!.

(μτοιιιιι. 8)·τ.Ρει. Ποιο.)

- προοευξασθαι σω.ιτ.Ν.2Ι3.¦ και προο

ιυχισθαι Ι).

- του Οιον] οπι. Π. | Ουιιιτο, Οτἰς. ἰ.

να.. ι:_ημ·.ιι.οι:ι.

Η!. προοιιρωνηοιν] ιοι.ινηιτιν 1). Ι. Ειι.τ.

Η μου. ουτως 9.

και Μοιιιμ|ι. Ποιο. Απο. .Ι·.ι!ι. Η.Β.120.'.

-- απικατισταθη ΛυΙ.ΧΔ. 88. ου. Εκ -- τους ιιαθητας Βιι.τ.Β.Β. ¦ τοις μαθη

ΜΜΜ. ¦ Σαποκατισταθη 9. Β..”ιιί. ταις Γ. θα”.

- ωνομαοιν Βιιο.Β.Β. ἱιι Ρ5.4Ι8',.682°.

ι ικαλιοιν Ι).- χιιρ αυτου] μια. υγιης 9. 69. Β.

τα!. @οποια οιι ΔΗΜ.) τω. Ποπ. το.

Η!. | οιπ. ΛΒΙΝ..Π.Χ77.Δ. Ι. 83. Κυ.

μια.. 5νττ.Ι.'ει..$ιΠο!. Μι:ιιη›|ι. Ουι!ι.

Απο.

- ..ο η αλλη Μουτ. ι. οι». το. ων:

ρω· 8)·ττ.Ι.'.ει.8ιΙ.!ι:!. σου.. Λτιιι. Λάο.

(τω. Βίαια. κιτ.) | οπι. οι. 83. νιι!2.

σας”. Μι:ιιηι|ι. | (ως και η αλλη 1). οι

Ιιιρ. Μα. ?)

- οι!. ο". Μι!. νετ. 5 Π.

Π.διιλιιλουν] ιλαλουν κΤ)ῖυ.ι συνι

λιιλουν :κι [ διιλογιζιιι·το 1).

- αλληλους] ...οι λιγοντις ΑΜ. Στ.

Πι:Ι.·.·

- τι ιιν ττοιησ. τη» Ιηοου] πως απολι

σωοιν αυτον Η.

- ποιηιταιιν ΠΙ.. Ι. 83.ιἰι:. 69. Α. Ι -ιιιιιν

Λ. ι ζ-οιιαν 9. ΔΕ. το!. (-ιτιαν ΩΧ.)

[τω. Πιιιιμιο.] (ιμιιιΙιιιιιιι “Η ιιιοοιιιιιι

ι'.)

Η. ου οι". οδο. Πρωτον Β.

- Σιμωνα ον και ιιινο)ιαιτιν] στο. ο!). ο.

(οιπ. και να.. δ.ε)Μς'·"·Ι. Βγτ.Γιιι.

Ποταμια ι (1οιιιτιι, α. 8)·τ.Πι:Ι.)

- ιονοιιααεν] ικαλισι Ειιι.υ.Ε. (ον και

Πιτρον ι·ιτιονομαοιν Η. Απο.)

- και Ιακ. ΒΗΜΑ. 88. 69. Η. νιιιι;.Μ8.

α.υ.ο. ΜΜΜ. Απο. ' .οπι. και 9.

ΛΩΧ. Ι. το!. Υιος. ε./_βη'·λ'· 8)·ι·.ΠοΙ.

Μοιιηι!ι. απο. Λάο. Ειιιι.υ.Β.Ι20°.

- Ιωαννην] πιω. τον αδελφον αυτου,

' ους επιννομασεν βοανηργις, ο ιιττιν

. υιοι βρυντης Ι). | ΟιιΠΚΠΙ. Ειιο..υ.Ε.

Ι (πιω. Γτιιιτοιιι οριο Δω..)

' - και Φιλ. ΕΝΠ.. 88. ιι.ἰι.ο.Ι. 5)·τ.Γιι.

Ροκ.)

Λτιιι. .Ει|ι. Ειι.9.1).Ε. Ι "οιπ. και τ.

Α(.)Χ.Δ. Ι. σου... το!. νους. α/.1,”η|-2·

8γτ.Ηι·Ι. Μαιου". Ωοιιι.

- και Βιιρθ.] πιω. Πετιιιιι και Ιιοαννην 69.

1.3. και οι» Μι. ΙΩΝ.. ιι.υ.ι:.Ι. ο) τ.Βιι.

ΔΩ”.

Μοιιιριι. Απο. απο. Ειιι.1).Ε.Ι20°. |

"οπι. 9. ΔΩΣ. Ι. 88. 69. το!. πως.

ΜΗΝ'

Ι5. Μαθθαιον και θινιιαν] οιπ. Δ. | Οιν

μιιν και Ματθαιον Χ.

ιδίου!). Ποιο. ¦ :Ματθαιον 9. ΑΝΩ.

το!. | Ματθαιαν 69. "και θιιιιι.] οπι.

και 59.

-- θι.η.ιαν] ενω. τον επικαλουμενον διδυ·

ναν Ι).

- Ιακωβον] οποιο. και 13%. 33. 09.

α.ιι.ι:.Ι. 8)·τ.Γιι. ΜοιιφΙι.ῖν.8ι8. Απο.

..Βια ¦ ()οιιιτα. ΑΒΙ)"ΩΧΔ. Ι. Κ. τι".

γιος. ιι.|1%ς'. Βγτ.Πο|. Μοαιρ!ι.ΜΒ.

ο". Πο!. Οοι.ιι.

" Μαθθαιον Β.

ε. ρτο αποτο.

- Αλιραιου] Τρτιιοπι. τον του 9. ΑΠΩΧ.

τα. Ποιο. (νιιΙ.Μοτ.ἰιἰ. 18.) Ι οια. ΒΕ..

1. 88. 60. ΛΠΠ.

- Σιιιιιινα] Τιιιιυνα Μαιο.

-- τον καλ.] οπι. τον Ι..

“3. και !ουδαν Ιακ. ΒυΩΤι. (Η. Σπιτι.

Ποιοι. ιι.δι.ι.°!.Ι. 8γτ.Γει. Μιιιιιριι.

Απο. του.. ' 'στο. και 9. ΑΧΑ. 1.

88. τινι. ιι[9'. Βγι·.Ηι:Ι. (Μια. | (οιο.

Ιουδαν ιιικιοβου Α.) (Μαιο δικ. 8γτ.

- Ισκαριιοθ ΒΕ. (Η. ' .Ἑκαριιυθ Ι). εώς'.

Ι. Βοαι·ιοι!ια ο. 8)·ι·.Ρει. Ι :Ιιτκαριιοτην

9. ΔΩ. το!. νιι!ι.:.α. .Ιβ 8_γι·.Ηι:!.

Μοιιιρ!ι. Οοιιι. Ατιιι.Μ$5. Ι Βοατιοι

Δια. 8οιιτιοιοιι Αιιιι.οιΙ. Ι οπι. οι.

- ος και Δυο'. το!. εγτ.Πι:Ι. Ποιο.

(τω. Μπα. κ. 4. Ματ. οι. 10.) | οια.

και ΒΕ. Ι.ιιιι. 8_γτ.Ρει. Μοιιιριι. Απο.

 

κι. Μι .Ιιιι.Ιιιοι ιι. ' Ιοοοτιοιιοι ιι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. νι. 17.

Ι 17 ` ` ι ι οι ν ι κ

προδοτηι·· και καταβατ μετ αυτων, εστη επι

τόπου πεδινοῦ. καὶ ὅχλοο μαθητιΪιν αὐτοῦ, 1 καὶ πλῆ
κα Α ι , κα

θα· πολυ του λαου απο πασηι· τησ Ίουδαίαι· καὶ

.Ιερουσαλημ καὶ τῆι· παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνοι·,

οι ηλθον ἀκοῦσαι αυτου καὶ ὶαθῆναι απο τῶν νο·

2 ενοχλούμενοι|| Α απο!| πνευμάτων

19 ι ο ‹ ιι

και που ο οχλο9
8 ι κ ιι Η .ι κι ετ τ ι › τι

εζητουν απτεσθαι αυτου, οτι δυναμιο παρ αυτου

ιιιιιιαι›αιιΈ

σωμα.

“πιο

1111108017”.

ἱΜιι.ι·. 8: 7.ειιο.

Μιιιι..ιια5. οσα.

18 ο ο·

στον αὐτῶν, καὶ οἱ

. Ω # ι 9 ι ι

Η. ακαθαρτων εθεραπευοντο .

19. ἐξήτιι

Ο τ ` ,Η κ

εξηρχετο, και ιατο παντα.

12' μι·

1· "Μιια.5:8-ια.

θα.

Η·

θα

43 20 Καὶ αυτοι` ἐποίρατ τουι` όψθαλμουσ αὐτοῦ

είε· τουσ μαθητιἱιο αὐτοῦ ἔλεγεν, Η Μακάριοι οἱ πτωχοί,

ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 6 21 μακάρια

οἱ πεινῶντεο νῦν. ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάρια οί

κλαίοντει` νῦν, ὅτι γελάσετε.

44 22 Μακοίριοί έστε, ὅταν μισήσωσιν ὑμίὶο οι

ανθρωποι, καὶ ὅταν οἱΦορίσιοσιν ὑμιῖιτ καὶ ιἱνειδίσω

σιν, καὶ έκβοίλωσιν το ὅνομα ὑμῶν οι: πονηρὶιν ἔνεκα
η ο σα ι.. ο τ 28 6* κ τι ι ι ι τι

του 121.01) του α1|θρω7ΤΟυ. χαρητε εν ΕΚΕΠ|117 'η,

ι·ἱσι σαι βια ρι·σι1ἱιοτ: '7 ("ι'-)

οι ι1ι·ιοοικ1ιιιιο απο 111ἱι ασια

ια “και οιιιιιιιστατι. οι ιιιι·1ια οι.

οἱριι1σι·ιιιιι οἱιιιι οι ιιιιι1ιιιιιι1ο

οιηιιιιιια ιι1ι:1ιἱ›ι ασ οιιιιιι 1ιιι1ιισιι.

οι 11ἱι·ι·ιιιιιι1οιιι οι. ιιιιιι·ἱιἱιιιιι οι

'βιο οι. δωσαἱιι, "σαι νοικι

του: οι αιιι11ιοιιι. οιιιιι οι αιτιο

ι·σιιιιιι· :ι 1ιιιιαιιστι1ιιιο ασια. οι

φα νσκιι1ιιιιιιιιι· ο ερἱτἱιἱ1ιιιιι

ιιιιιιιιιιι1ιο ι:ιιτιι1ιιιιιιιιτ: ω οι

οαιιιι·ιι ιιιι·ἱια ηιιιιοτο1ιιιιιι οιιαι

ιιιιιαιιι·ο. ιμιἱιι νιι·αιο ι1ιι ἱ11ο σκ

1ιι1›ιιι. οι. οιιιιιι1ιιιι. οιιιιισιι.

Β" (Νιν) Ε: ααα ωστοσο οσα

1ἰι ιιι ιΙἱουἱριιἱσο ιιιισε ι11οιι1ιιιι.

Βοιι.ιἰ μπαμπα. φαν. νοαιτιιιιι

σει ι·οι;ιιιιιιι ιἱοἱ. " μου) 11ιιιιιἱ

«μή ιιιιιιο ο.ιιιιτἱιἰιι, φα.. »ακατα

1›ἱιιιιιιἱ. ων” Ποσα φα ιιιιιιο

που. ιμιἱιι τιιἱο1ιἱτ.ἰε. @ΜΜΜ

Βιιιιι.ι απο οιιαι και οιἱοι·ἱιιι

ἱισιιιἱιιοι. οι οιιιιι ιιορατιιι·στιια

του οι οιιρι·σ1ιτιινοτιιιι οι σαπιο

ι·ιιιι ιισιιιοιι νοιατιιαι ιιιιιι‹ιιιιιιιι

ιιιιι1ιιαι 'παρισι "Ποια ἱισιιιιιιἱε.

2' Οιιιιι1ια.σ ιιι πιο .κι οι σκια

 

17. καταβας] μεταβας ικειθιν 89.

- ιατη] σαι. Α. Αι·ιιι.

- τοπον] του Δ. 88. Σεντ.

- οχλος] ααα. πολυς ΒΕ. 1. Βγτ.Ροι.|

Οοιιιαι. ΑΠΟ. ι·οΙ. νν.

20. ιλιγιν Οι·ἰο. ιν. 872). ' λιγιι Χ. Οτίο. ἱ

ιν. 252... (οι οσοι ο.)

- οἱ πτωχοι] ααα. τιμ πνευματι (17]ἶΧ.

1. 83. 69. α.ι:_/ζ διτι·.Ηἱοτ. Μοαιρ1ι.Μ8.

τιιαιι.τεο. Οοιἱι. Δται.ιιρ.θ1ι. (νἱι.ι.Μιιι.ι.

- ἱνικα

22. ονιιδιοωοιν Οίκοι. ' -οουιτιν ΣΔ.

- ικβαλλωοι 09.

ΑΒ”. το!. Ποια. | -κιν ΒΕ'

Ε "Ή1.1'. (ἱι. Ω.)

28. χαρητι πιατα:τιΜαιο. ι.

- του λαου] σιιι. 1.

- της Ιουδ.] σαι. της ΒΕ' Μα.

-,18. Ίιρουοαλημ οἱ ηλθον] αλλων πο

18

λιων ιληλυθοτων Β. 11 οσοι. '1ιρ.] ααα.

οι "απο (καιω α.ἰι.ι:!ἱΙ. 1 ααα. οι οι:

ἱΠιι ι·σεἱοιιο Αι·ιιι. "Τυρου] Νασαι.

“οι" Υιος. ο'. "Σιδωνος] ιιι1ιι. οι.

αΙἱατιιιιι οινιιαιαιιι ι·.(ι.) θοι.ἱι. "ηλ

θον] ηλθαν Β.

.ενοχλουμινοι ΑΒΕ. 1. | 1οχλουμενοι

€. ΒΩΧ. το!.

-- απο ΑΒΒΩΙ.ιΔΕΕ` ΨΜ.Μ8ν1"αρ. 7):

Αορ.Τ_/: | :υπο ια. Χ. 1.ι. 88ο. 69. Κι

Πο

- ιθιραπευοντο] +ιιτιιοαι. και Β-. ΣΔ.

Επι.

Η

20

1. 69. ι·οΙ. 8_γτι·.Ρει.διΠοἱ. Ποια. | σιιι.

ΑΒΒΩΕ. 88. Μια. Μιιαιιι1ι. Ατιιι.

μια. άπαντα; 69. Ι.

. ιζητουν ΒΕ. Δια. (κι): δια-1,58. Οοι1ι.

' :ιΖητει ετ. ΑΒΩ1ἱ. το!. νιι18.(,'Ι. ο.

ι:#ο'. 5)·ι·.Βο1. (ιξητιι Δ.)

απτιοθαι] αψαοθι (Μι. -αι) Β.

. αυτος] σαι. Β. 6. Βυτ.Ρει.

ιπαρας στα. απο.. 879. ι ιτιορας Β.

αυτου Η. Οτἰο. ιν. ιο. ' σαι. Βια.

ιι.8.) ¦ σαι. ΑΒΒΒ. το!. νους. δ.ε.ῇἱ

ρω· 8γι·ι·.Ροι..8ιΠο1. Μοαιρ1ι.Ψ.8.:8.

Μα. ααα. Οτἰο. ια. 171”. Οτἰ9.Ϊιιι.

ἱἱἰ. 88.5'. Επι. ια μια. 168. Το". οι”.

Μιιι·ο.1ι·.14οίι. (1ο Ριιςιι 12.

- του θεου] των ουρανων Χ.. 6ο. τω

απο. 1 Οσιιιι·ιι. Οτίο. ἱἱἰ. Επι. ιιι Πιο. 1

Οτιο. Μι. οι. (για. Μπα.)

21.οἱ ·ιτιινωντις νυν] φα ασια: σειιι·ἱιιιιι

οι οἱιἱιιιιι αιμα. φα οιιιι·ἱιἱιι ιιιιιιο οι

απο. α.(ι: )(Ι.) σαι. ιιιιιιο ι·.!. αι1ι1.]ιιι

ιἱι1ιιιιι ο.ιι.Ι.

- χορτασθηοιοθι] -οονται Χ. 09. Αι°αι.

οι!. /Ειἱι. Το". ιιι1ν.Μιιτο.ἱν.14.

- μακ. οἱ κλαιοντις νυν οτι γιλαιιιτι]

σιιι. Β. 1 (που: μακ. οἱ παν. Βι·ι·.Ι.Ιἱοι·.)

ι σοι-ατα. ()τἰη. ἱἱ.ῦἴ . ΐ0·1-. ἱἱἱ. 2691..

822-. 323... ιν. 812-. Η γιλαοονται .Δι-αι.

σα. Ξι.1ι. .()τις. 11. 704'. ἱἱἱ. 828.'. Η.

812.. Ειι.ι.Β.Ε. Η”. ιιι1:'ο. 1081. ἱιι Ρο.

ιηι.Μιιἰ78. παπα. Μιιι·ο.ἱν. 1468. Ι

(:σιιιι·ιι, Οτἰο. ια. 822-.

22. μισηαωοιν ΛΒΩΠ.. το!. σου. 582. 1

- αουοιν ΒΡΧΔ.

-- αφορ. ιιμας] σαι. υμας Β.

88. 69.Η Μ.α.ιιιιιισυνι·.ι. 1 χαριτκ

Ριιιι. ποιοι. (χα . . . . Ω αρ. Μαιο.) ι

:χαιριτι ετ. " και!. 'πορτα 1ἱ1ἱιιιιι |ισ

ιιιἱιιἱι Διοτι.

- ιδου γαρ ο Φορτ. 91.185. ¦ στιν Β..

(ότι ο σαιτ.) 8)·ι·.Ροι. ΞΕι.ἱι. | σαι. γαρ

Κ. | σαι. .ι ου.

_ πολυς] πολλοις Β.

- τιμ ουρανιρ ΑΒυ..Π.Ξ. τοι. ¦ τοις ου·

ρανοις Β.."αἱ.1ἱ. οι. ο): Οοι1ι. ευρα

91.185. ?272.8ι0.? (ναι. Μαι. ν. 12.)

- κατα] και οι.

- κατα τα αυτα ΒΒΩ)Ξ'Χ. 88. (α.ι:.ε. 8".

Ρα.) Μοιιιρ1ι.ιιινἱι1. Λται. οποιο" ο.

Βγι·.Γκι.. οιιι1οιιι ο. μοι· οιιι1οιιι ο. 1 Σκα

τα ταυτα σ. ΑΡΠιἰι:. το!. (ταῦτα 1ιοσ

ιιοοοιιιιι α. Ι.ΕΚΜΠ1'Α.) 0τίο. ἱἱἱ.

413611. εοοιιιιι1ιιιιι Μισο λι”ιι1ε. ίι$ 8)·τ.

Πο!. Τι·τι.ιιι1ν.Μιιι·ο. ἱν. 15. εοοιιιιι1ιιιιι

1ισο (Ξσιἱι. Με ηιιοιιιιο απο.

- γαρ Οι·ἰη.ἱἱἱ.460. 1 σαι. σου. αβ

Λ1'1'1'1.

24. πλην] σαι. Α.

- υμιν] ημιν 69.

 

ακα. ο.

- μαθητας αυτου

αυτου Β. οτ Οτἰο.ἱι·. 25214.

- ονιιδ. και ικβαλ.] ικβαλ. και ονειδ. Β.

α.ο.ι·# ευρι·.91. 185. 272.810. ¦ Οπα..

νιι18. αρα-ι Το". οι”. Μαιο. Η. 14.

Οπα. ἱν. 8721,. | σαι.

Μι. (1

18. ι·οιιοτιιιιι οι. 1 10. οιι:ιοι·οἱι:ιι. Ο!. 1 οκἱ
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ΚΑΤΑ ΔΟΥ-ΚΑΝ.

  

..6'@ΗΜΜΜι<Η*Η”

1"ο
ιι

!·

25. Επιἱντις]

ι ο ι κα

|Μιιιι.5:.ι.ι-."π

Ε

Α

σιν υμα9,

ἶ
88.προσεύχ. περι ι

- Μιιιι. 6: :οι .ιο.

λ |

μη κωλυσησ.
Η Μιιιι.5:.ιο.

80. [τῷ] αι'τ.

8τα αυτα να

πατέρα αὐτῶν.

46 27 Ν'Αλλι3.'| υμιν λέγω τοῖι· ιὶκούουσιν, ,Αγα

πατε πιο' εχθρουι· ὑμῶν, καλῶο ποιείτε τοι-ι· μισοῦ

πολυο ἐν τῷ οὐρανῶ· κατα 2τα αυτα

τοῖο προςὐηταιο οι πατέρα· αὐτῶν.
- :ει ` › ` τ τι ·. τ

40 Πλην ουαι υμιν πιο πλουσιοιο,

την παράκλησιν ὑμῶν.
' ι ο το ο ο! ν

πλησμενοι Ε νυν , οτι πεινασετε.

να λῶντεο νῦν, ὅτι πενθήσετε και κλαύσετε.

ὅταν καλῶο υματ εἶπωσιν πάντεο οι ἄνθρωπον κατα]

εποίουν τοΐο ψευδοπροφήταιο οι

ημέρα και σκιρτησατε· ιδου γαρ ὁ μισθο9 ὑμῶν

γαρ ἐποίουν
` ο `Ι|

2.3 ,

' `

ουαι

28 εύλογεῖτε τουο καταρωμένουι` 2υμοιο,

προσεύχεσθε υπερ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμίἰο.

τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα, πιέρεχε και. την ἄλλην·

και ἀπὸ του αἶροντόο σου το ιμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα

?| 8 Ι

οτι απεχετε

ουαι ὑμῖν, οι έμπε

ι

οι·

ιιιιο: οοοο οιιἱιο ιοοι·οοιι και”.

ιιιιιΙιο. ιιι Μι.. : ιιοοιιιιι!ιιιο

|ιιιοο οοιιο Βιοιουιι.ιιι ρι·οιιιιοιιιι

ματια ουι·ιιοι. Ή (Μ "Ν νοι·ιιιιι

ιιιιιιοιι υπο νοιιἱε ιΙἱιιιιἱοιιι. ιιιιιο.

Ιιιιιιοιιο οοιιιο|ιιιἱοοοοι ι·οοιι·ιιιο.

Β αιμα) νοο "πιο σοι ειιιιι

ι·ιιιι οω... απο οειιι·ιοιιιι. νικ:

νοοιιι οιιι ι·ιιιοιοι τοπιο. ηιιιιι

ιιιαου.ιιιιι οι. ΜΜΜ. '6 νιιο οιιοι

Ιιοιιο νοιιιο «Μοτο οποιοι ιιο

ιιιιοοιι: 5οοιιιιιιιιοι ιιιιοο Με...]

Γιιοιουιιιιι ρεοιιιιορτοριιοιιο ρο

ιι·οο ουι·ιιιιι.

οι γε

ουαι *

2, (πω $οιι νο!ιἱσ ιἱἱοο ...ο

ποιοι”. ΜΜΜ ιιιιιιιιοοε νο

Ντου, ιιοοοιιιοιιο Μο ιιιιι νιιιι

οι|ι:ι·ιιιιι. "ΜοοιΠοιι.ο ιιιιιΙοιιι

οοιιιιιιιιο "οι... (ποιο μπι οιι

Ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιτ. να.. Π (Πιο) Η:

σοι το οι·τοιιιἰι οι ιοοκιΠιιιο

ιιιοοιιο οι ο!ιοι·ιιοι. οι Μι ου ιιιιἰ

ιιιιίοι·οι του ι·οιιιιιιιοοιιιιο οιιιιιο

ιιιιιιοιιιο ιιοΙἱ μτο!ιιιιοι·οι Η οιο

ιιι ιιι.ιιοιο [καποιο ιο "Ποιο, οι

οι ||+

29 ιο_Γῷ

47 30 " Παντι [δὲ] τῷ αἱτοῦντί σε δίδου· και ἀπὸ

 

25. υμιν Η] οπι. ΕΞ. οι. Τοτι.ιιι1ι·. Μοτο. '

ιν. 15.

·- οι εμπιπλησμενοι] τοις εμπιπλησμι

να;; Β 'Πο. Ροδο!. νυν ΒΩτ|.|Π.Ξ

ΧΔ'. Ι. 88. αι. Λ._/. 8)·τ.Πο!.. Μοιιιιιιι.

Οοιιι. Απο. 128". (οι. ικα.) | οπι. ο..

ΑΠΡ. το!. ΥΜΕ. σ.!ι.ο.ι.ιβ. ΜΜΜ.

Ιτσιι. 202. Το".

- ·ιτειντισητε Μ 7!.

- ουαι 2°.] μοι. υμιν Θ. ΑΒΒΩ7].Β.

88. το!. Οι·ἰ9. ΙΜ. οι. 8488. Η". 888'.

|οιο. ΒΪ.Ξ'Χ. Ι. 69. κε. |ι·ι:ιι.202.

υπο. οι. οτα. του. ποιοι. (πιο. Απ.

Η. ΗΜ. οι. 880€. "(ουαι....νυν] οπι.

8. | οπι. νυν ο. ΠΠ. (ΠΙΝ.)

-- και κλαυσιτι Οτίο. Μου. ο. (ΗΡ.

0.ι9.1..ι.ιοου. ] οπι. Χ. !τοιι. 202.

ΠιΙ.898[.

26.ουαι] μια. υμιν :. ΒΔ. ο!). ο. ο”.

Ρο. Μοιοιι!ι. Απο. .οω. Ιττιι.202. '

οπι. ΛΒΡΟΒΕΧ. Ι. 88. ιιοινω.ιικ

Μ8ἱ.ΪΖἘΥΓΔ. Ποια.) Βιι·.Ποι. (υπο.

οτι). [οι. ιι. 0899 78". οι”. Μοτο. ο.

1.5.

- υμας μια! καλως (Β)ΡΩΒΞ.Χ. 1.

το!. ' απο: καλως Β. | ραπ οπω

σιν ΛΣ.. 88. Η. Βιι·.Βιι. !τοιι.202. .

'υμιν 1). @στα καλως). ¦ οπι. ίμια; ι

09.

- παντιι; ΑΒΡΩΒΞΧ. Ι. 88είο. Ο!).

Κιἰο. το!. .·|ιιι. του. [οτ. ουσια/ω.

ο'.Ι. 8ι·ι·.Πο!. Μοιιιιι!ι. Οσοι. Λι·ιο.ιιρ.

(Πι. !ιιιιι.202. ] οιιι. Ι)Ι.ΔΙ:` ποιον”.

 

νιι!α.()Ι. Βιι·.Ι.Ει. Αιτιο.ιιρ.Πἰοιι. -`Ι·ζι.Ιι.

Το". οι”. Μοτο.

26. κατα τα αυτα Β!)Β..'Ξ'Χ. 88. Η. (ιι.ο.ο.

8)·ι·.Ρει.) ΜοιομΙι.ιιι ω. (σου.) Απο.

ιιιιιι!ἱιοι· ο. 8)·ι·.Γει. Ποιο. οιιι!οιο ο.

μοι· οιιιιοιο ο. . *κατα ταυτα 9. Α!).

το!. εοοιιιιιιιιιιι ιιιιοο νου. Μη: 8)·ι·.

Πο!. [του. Το". ιιιο ιιιιιιιιιιο υΒι¦ι.

- γαρ] οπι. Π. Αι". [Μα. Πιτ. ιι.υ.ο.ο.

_/!.υ'.!. Το". ' (Ἑοιιιι·ιι. ποστ. Ποπ.

- τοις ψιυδοπροοηταις νιιΙΒ.(:Ι. το!.

Ιτιιι. Το". ι ρι·ορ!ιοιἰε τι”. Πιο!. Γοι·.

σου.

- οι πατιρις αυτων Ηταν.) Το". ' σοι.

Β. " αυτων] ἰιμων αι. Ικα.

27. αλλα ΑΒιιΡιιΙ.Ξ.ι.ο:ι. 6ο. ΕΚΜΠ.ιίο.

¦Σαλλ' 'ο. Μπα..

- ποιητι Α.

28. υμας “και ιιαταρ.) ΛΒ..ιω.υΡΙιε:Χ

πιο. Ι. 88. 69. ΗΒΗ'. ...σου (οι.

σου. 605.) 0ι·ἰη. ιιιι. Οιιιιο. οι ι Ποτ. τι.

88. Ειι.ι.Ι.'.Β.65μ. (ἡμας (.'|ονι.807.)

ιζυμιν ο, _Ι..ι. το!. πιο οφ Φου.

Λικ!. ι. που... ι. πει. Η ι ...οι και

π. νιι!ι;.(:Ι. Ή: Βιι·.Ροι. .·1·:ι.|ι. (οι.

Ποιον-Μ.) ' οπι. ΑΒΒΡΒΙ.ΧΞ.Δ. 1.

83. 69. ΒΙΠἱΜ$Π 7]:)”ΓΛ. του. Ποιο.)

Βιι·.ΠοΙ. Ποιο. Απο.

- υιτιρ Αυ|.'Β.. το!. Μοιιηι|ι. .]ἰιιι.οἰο.

αν". (;'Ιουι.807. Οτίο.ἱ. ΗΡ. Ειι.ι.ιιι

1,82”. Η". 098". ¦ πιρι οι.Ξ.

- επηρεαξοντων] επιριαζοντων ΑΞΧ.¦

ιπηρηαζ. .!)°.

88. ἰιμας] ἰιμων Λ. "ιιι1ι.ι. και διωκοντων

Μαι· 89. Ειι.ι.ἰιι Γι. 699! (Μινι. Ιοοο

επηριαξ. Μοιοριι.) οι. Μο". ν. 4-8.

και αι]ικουντων αυτους £ιι.ι. ιο Ρο.

ΠΠ..

29. τύπτοντι] τίπτι Ασία

- οι] σοι σο. (Οποιοι. Οτἰη.)

- "τι την] Η;; την 1). (Ποιο. 85. 807.

Οτο. ι. ΤΙΣ” οι.. 788'. '' πιω. διΕιαν Η..

Οτο). ι. 7 ΠΑ..τοοιοΙ. (τω. Μιιιι.. ν. 80.) '

Ποιο”. και!. του.

- παρεχι] στιρψον 69. (οοιιιττι. Οι·ἰη.

ἰ.ιι·τ.) "...οι αυτοι 0. ου. α.!ι.ο.ο..

:ικα-Ι. διπλο”. σου.. πιο.. (για. Μου.)

| σοι. νιι!ι;. 1). 8ι·ι·.Πο!. Μοοιμ|ι.

ΟΙι.·ιιι. Οτι!. ἱ.ιιτ. (οπι. εις. και ο.

. Μοιιιιι|ι.)

- χιτωνα] ιιι!ιΙ. σου Αι'. 5Υπ.Βιι.&.Ποι.

Μοιιιιιιι. (Ιτειι. 248.) Οτἰο. ι. 788..

(Μο. Μια.) ' ()ιιιιιι·ιι, οι"... 598.

80. δι ΑΙΝ.).Ξ.'Χ. το!. νιιιο. σ.ο.ο._|ῖσ'. ενια

Που' Μοιιηιιι. Οοι.!ι. ' οπι. Βια.. Ι. Κ.

Μπι Βιιι.Ρει. Λι·ιιι. α`Ει!ι. Βιιτυοοιιι

18. οι"... 528. 858.

- τη: ΛΙΠ.'Π.. το!. Οποιοι. ' οιο. Β.

Βιιτιιιιυιιο.

- ιἶιδου] δος 88. (Νο. Μο". ιι. 42.) '

οποιοι, Βιιτιιιιυα.ι·. (Παπούα.
  

23. οοι οι οποιο οι. Ι 'Μ. ιιοιιοδιποι·ιιιι 'σοι.

ιιοοιιιιοιι οι. Ι οπι. οιιιιο ιδια. ' μαιμου". Δια.

Ι :27. οικου". του (Η. | 28. οι. υι·ιιιο οι. ¦ 88.

ποιοι". οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.
και. 81.

Δ ΠΟΠ)(Ρ)(Β)ῖιἶ
.. ,ι κ ` κ ο ι δι

του αιροντοο τα σα μη απαιτει.
0 καὶ καθεὶιτ Ή ιιιιἱ ιιιιΓοιοι ι·ιιιιιο Μια Μια: ιιο

ΕΕΣΔ. Η _ ,_ . . . αφου”. “ (πω κι Ριου:

138.69- θέλετε ινα ·ιτοιωσ·ιν υμιν οι οΐνθρωποι. καὶ. υμειτ ααα. ιιι. ι.ια.ιιαι·..ιια |ιοιιιιιιο8,
ΒΜ8σΥΓΔ:_ Α · ο ε ια) 82 Ρκαὶ ά ά απᾶ_|_ε Το!) ά α_ οι Πιο ααα πιο ειιιιιιιιοι·.

:ΤΒἑΜΒ7Π8- Η ποιε"Έ αξη-οι9 ομοξ 9: | ' 7| ` 8" 7 Η ανω κι οι @απο οοο ιιιιι

] .- .- __ , - ~ . .
μ ' ' - υ ιν α ι €σ.Γιμ ο και α οι πιο ιιι|ι;;ιιιιι. ιιιιιιο νιιιιιο οει
81. [και ι.ιμεις] 7τω"α9 υξια9,` 'ΙΤ-?ια έ" Χ 8 9 ` ' Ω __ ` Ποιοι? ιιιιιιι οι μοοοιιιοι·οο οι.

Ρ Μιιιι6:40·48· αμαρτιολοι τουι· α·ναπωνταο αυτουο αγαπωσιν. και ομοια οι: ι!Ηιοιιιιι. ο Ει ιι

εαν άγαθοποιῆτε τοιὶ9 ιιὶγαθοττοιοῦυται` ὑμᾶο, ττοία

ὑμῖν χέρι: εστίν, καὶ γαρ οι. άμαρτωλοὶ το αυτο

καὶ εαν :δανείξετε“ παρ' ών ελπίάτε
;» πιο || ε ε Α | ι ε · ` ι ο ο

λαβειν, ποια υμιν χαρα· εστιν, και [γαρ] αμαρ···
.- 8 |

τεολοὶ αμαρτιολοιο δανείζουσ·ιν, ινα απολαβωο·ιν τα
ο· .. ` Α `

"0 πλῆν αγαπα" τσιπ· εχθρουτ υμων και αγα

θο·ιτοιεῖτε, καὶ δανείξετε μηδεν απελπίζοντεο· καὶ
Μ ε ` ο ·- Ι (Ι ` Μ θ ι ` ο ε ι

εσται ο μισθοο υμων πολυο, και εσεο· ε υιοι οψι
| `

στον, ὅτι αυτοι· χρηο·τοι· ἐστιν ἐπὶ τουο ‹ὶχαρίσ·τουο

88. καὶ [γαρ]

84. δανιιιτητε 84'

- [απο]λαβεΐν

στοιουσιν.

ι.ἴσα.

8 Μιιιι. 5:46.

καὶ πονηρούο.

48 86 Γίνεσθε * οιἶιετἰρμονεο, καθιὶιο

'8 ὑμῶν οὶκτίρμεον εστίν.5 ο
ι' Μιιιι.7: ι.ο. β

87. [καὶ] μήκαταὅ.

- ιῖικαζ. καὶ οὐ μή

δικααθ.

μὴ κριθῆτε .

9871·

` ε `

[και] ο πατηρ

καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ
Χ | ` ο `

μη καταδικαὲετε, και ου μη καταδι

ωιιαιωιαι να ..οι νο!ιιιι οι.

ιιοιὶιοιιιιιι. ιιιιιιο “Με οοο! "ιιι

Με ειιιιιιι.ιοιιι οι μοοοιιιοτοο

Μια: ιιιοιιιιιι. Η Η: οι ιιιιιιιιιιιιι

.κοιταω Με ιι ιμιιιιιιιι εροι·αιιο

τοοιμοι·ο. ιιιιιι.ο 'ειναι οιιι και"

ιιιιιιι οι μοοοιιωτοο μοοοιιιοι·Πιιιο

ιιιοιιοτιιιιιιιι· ιιι. ι·οοιιιιιιιιι ιιοιιιιιι

Πα. ” νοτια" ιιιιιιοιι ι!ιιιιςιιο

ιιιιιιιιι:οι νοειι°οο. οι. |ιοιιοιιιοιιο

οι ιιιιιιιιιιιιι “πιο "πιο ιιιιΙο

οροιιιιιιοει οι οτα ιιιοι·οοι νοκ

ιι·ιι ιιιιιιιιι. οι. απο ιιιιι .ποια

ιιιι. ιμιιιι ινα: ιιοιιιι;ιιιιιι ο” ιιι

ροι· Μαιου.» οι ιιιιιΙοιι. Μ Βιιοιο

Νεο ιιιιιοτιοοιιιοιι. :και οι μα

ιοι· ποιοι· "πωπω" οιπ. Ή (Μι

ω Νιι!ἰιο ιιιιιιοαιο. οι. ιιοιι ιιιιιι

οοοιιιιιιιι: ιιο!ιιο οοιιιιοιιιιιιιτο

 

81. ποιωοιν υμιν] ποιουοιν ορια; Λ. (Οοο

ιι·ιι, αοιιι.804.)

- και ιἄμεις ΔΒΡΒ. το!. (ααα. 804.

μια ποιειτε.) Το”. ιιιΙν. Μοτο. ιν. 16.

ο. Οιιοει. Ι0. @μας Οτιο. ιιι Ρτον. αρ.

Μαι. ρ.82.) να!. Μα". να. Η. Ι στο. Β.

αφ'. !τειι. 848.

- ὑμοιως (ιιιιιο ποιειτε Οτία.ἰιι Ριον.) ]

σαι. Ι). ε. Ικα. 248. ΟΙειιι.804.

88. ιι] τι ιι.

- ποια υμιν χαρις....αγαθοπ. υμας τοι.

88.] οιπ. 1.

- οι άμαρτιολοι] σαι. οι Λ. Η ικα!. τουτο

ποιουοιν 1).

88. εαν] ριιιοιιι. για: Β. "ιι 1).

- αγαθοποιητε ΑΒΕΞΧ. το!. | -ειτε 1)?

Δ. 88. ΗΜΓορ.Τ/:Λ.

- χαρις ΑΒΕΞΧ. το!. (Μια. Απο. ] μια

εστιν Ρ. νιι|ις. (υ.)ο.(ε.)(π) (8".

Ρετ.) Μοιιιριι. ΣΕΦ. | ιιιιιο υμιν 1).

(α.) (8)·ι·.Ηοι.)

- γαρ ΛΙ)ΡΙ.. τοΙ. | οιπ. ΒΔ. απο.

- οἱ αμαρτ.] στα. οὶ Δ.

- το αυτο] τουτο 1). Ιιοο νιιια. ο@

Ιιιιοο Ιων: ιιι η›ειιιΙ ο. 5)·ι·.ΠοΙ. (οιπ.

το Α.)

84. και εαν] καν Ι).

- δανειζετε αυιιι.Χ.ι. 88. 69. ΕΓ'Η.π.

ΗΙἱΛ. ε|ιιεΙ.Λροι.ι. Η. ' δανειιτητε Β 2

Ρ
0. Με. ΜΒΜνα· ·.Ξ. ] :δανιιζιιτε

- ών] ώ ΞΓ.

- λαβιιν ΒΕΞ. ἄν”. ' ξαπολαβειν 'Ξ.

ΑΙ)ΡΧ. το!. νὶιΙ. ἰιιίτα.

] 84. υμιν Χαρις εστιν ΛΡΙ.Ξ. κι!. ιν. ι

χαρις ἰιιιιιν ιατιν Ι). [νιιὶις. ιι.υ.ο.]

(τι καινον ποιειτι .|ιι.ει.?) | ἰιμιν χαρις

! Β. Ο.

Ϊ - γαρ ΑΒΕ το!. ' οιπ. ΒΙ.'.Ξ.'. Μοαιριι.

] - άμαρτωλοι] τρι·ιιοαι. οι ς. Ξ. Με. "ο

Η... Μοαηι!ι. ¦ οτα. ΔΠυ|.'.Κ.Δ. Ι. 88.

1:ιιευνι·ι. θα”.

- αραρτιολοι αμαρτιολοις] ιιμαρτιολοις

ιι.ιιιιιιιιι Λ.. αμαρτιολοι ιιιιιιιιιιι Λ".

·- ιιιιαρτιολοις] -λους Η.

·- τα ισα] οιιι. 1). ιι.ιι.ι· Μ”. | οοιιιτο,

ναν;; [ανα

' 85. πλην] πιω. ληιιι υμιν Η. ι|ἱοο ο.

- αγαθοποιειτε] ικα!. τοις μιαουοιν ἰιμας

ήτοι.

- ιιιιέενα Ξιιἰο. 4

- ιιπελπιζοντες ΛΒΙ.ΞΧ. το!. (ΛΙΝΑ

ΠΙΖΙΝ Μοαιριι.) | ιιοελπιζοντες Η!).

- πολυς] πιω. εν τοις ουρανοις Α. 0.

ιιι οιιοΙο ιι.Ι.

- υψιιττου] η[ιιι-Μπι. του εἴ. !ε. 08... ]

οιιι. Λ!.ΠΠ'ΕΞΧΔ. ο:ι.Ει1Μιοι:ντ.ι.

- ιιχαριοτους και πονηρους (Ποια. Η!.

τι!. ιιιΙν. Μαιο. ιν. Η. ¦ ·ιτονηρ. και

αχαρ. Ι. Απο. (παει Ιιοιιοιι οι οι·ι;ιι

. ιιιιιΙοο ΑΕΠ.)

ι88.γινεοθε] μια. ουν ετ. ΑΡΧ. το!.

πως. Άνω· 8)·τι·.Ρει.8ιΠοι. (οι. Μο".

ν. 48.) Οτιο.!ιιι. ι. Η”. ] οιιι. ΒΙ)Ι.Ξ.

Ι. 88. 8.6.8.81,". Μοιιιρ|ι. (Ναι. Απο.

Ξ ιιιΙν.Μαι·ο.ιν. Π. ευρα”.

απο. εισαι. Ι-Η.482. Οτίο. ιι. οσε. Το”. '
 

' 86. και Αυστ.'.'Χ. το!. Μια!. Δρ. ι. !8.

Τα 86. οταν. (πιο. |ιιι. ι. @μια Η.

] οιπ. ΒΙ.Ξ. Ι. ο. Μοιιιμ!ι. .και Το".

(.'ἰοιιι. Μι.

¦ - υμων] πιω. ο ουρανιος 88. ΑΜΠ. ε|ιι.".

Τι·. 06. (Ποια. 482. μια. Βίαια.. ν. Η.)

Ι (Μαιο. .|ιιιι. Αμ. ι. Μ. Ποια. Η!.

στα. ιι. Οτι". Ιιιι. ιιι. Το". αυτια".

87. και Ι°. ενι-.Πολ θα”. .1·.ιιι. ] οιιι. Η.

Ι. ιιι". 8)·ι·.Γ.ιι. Μοιιιιι!ι. Απο. Το”.

οι”. Μοτο. Η. Η. (ιἱιΙ.(,ῖυρτ.8!8.) ιιι!.

Μου. ιιι. Ι.

- κρινετε] κρινηται ι'.

- και ου Ι". Β()ΓΞ. τοι. νιιὶι;. υπο'.

Μοιιιιιιι. ¦ ἱνα απατα. ιιο α ο!!

σαι. .”|·:ι.|ι. Ρο(ιιο. 2.(? Μπιτ.) Το".

των. Μοτο. Η. Η. Ωω”. 818. (οι. Μου..

να. Ι.)

-- κριθιιτε] Μι!. και |Π.ΞΧ5. ενι-.Πολ

'απατα. ΛΟ!)Ι'. το!. Το".

- καταδικαζετε ΑΕΠΙ'. το'. | ἴικαζετε

Β. | καταιῖικαζητι ΧΑ. | -ιτητε Α. "ιιι,

' καταδικ.....καταδικαοθητι οι". Γ.

] - και ου Η... ΔΙΚΗ'. το!. Υιιὶ;;. ωτα. |

' ινα Η. απ [Και. ιιι: ο.ο. Το". ‹ :υρι·.8Ι8.

. - καταδικασθητε] διιιααθιιτι Η.

- απολυθιιαιουε] απολυθιιοεται Α..

88. καλον] ...ιιι. και ν. "ιιιι.:.(,'|. Η”.

Μι. σαι. ¦ (λαικο. Δια. (Βια.) $)·τ.

Πο!. το!. (Ποια. 884. Εκο. ιιι Γε. εκατ.

' Το". οι”. Μαιο. ιν. ΙΤ.

30. :απ'οτι Ο!. ι 8.3 οιιι. οι. αιιιε οοιιοιιιοιιο ι:.
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Ή. 43. ΚΑΤΑ ΔΟΥ-ΚΑΝ.

  

.Μπιππιππι-

..πιστευω.

  

$
έ

γι.
ιι·

ι

  

Η”. α. |». 0.0.

8γτι·. Ρ. Ε.

Και”.

επι.. Μπι. Επι.

κασθῆτε.

|

σεσαλευμευου
Χ Ι τ Α

του κολπου υμωυ.

μετρηθήσεται ὑμῖυ.'Μπα. μα... ι·ζ

Μιιι.τ.ι5:ι.ι. ε

απολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·

καὶ δοθήσεται υμῖυ, μέτρου καλου πεπιεσμέυου

δώσουσιυ εὶι~

κο γαρ μέτρου|| μετράτε. αυτι

09 '' Εἰπευ δε καὶ|| παραβολὴυ

3 τ·- Μ| Ι χ κ ' '

αυτοιο, η τι δυυαται. τυφλα· τυΦλου οδηγειυ ;

ι
ὁ

° υπερεκχυυυόμευου ||
ο Φ κ

, ` π ! π 2 Δ 1 κ (Ι

ουχι αμφοτεροι εκ βοθυυου ° εμπεσουυται ;

'Μπιτ. ιο:α.ι..Τα ι8:ια. γ

·· Μπιτ. τω.

2

ου καταυοεῖο ;

42. ὶιιβαλιῖυ Με!.

τ. εδο.. σου

Ή?

' Μπι. 7:16, ως. ξ

ε
| Ο

49 “ω ' Ούκ ἔστιυ μαθητῆο υπερ του διδάσκαλου * ·

κατηρτισμέυοι· δε του ἔσται ώ; ὁ διδάσκαλοτ αὐτοῦ.

Ρο 41 " τί δε βλέπει· το κάρ‹ροι· τὸ ευ τῷ οφθαλμερ τοῦ

άδελφου σου, δε: δοκου που ευ τῷ ὶδί‹ρ οφθαλμερ
η | | Α ,

2 [η] πωσ δυυασαι λεγειυ τῳ αδελ

.. . . -

φαι σουι ΑδελφέξοΐΦεοεκβάλω- το κάμψει; το ευ που

οφθαλμερ σου..Η αυτα` τηυ ευ τα) οφθαλμτρ σου δοκου

ου βλέπωυ ; υποκριτοί, ἔκβαλε πρῶτου που δοκου εκ
σκ ; πιο ι·- Χ

του οφθαλμου σου, καὶ τότε διαβλέψει: εκβαλειυ το

| ` λ #- .` σε

καρΦοο το ευ ται οφθαλμερ του αδελφου σου.

38
δίδο·τε, οι ποπ ι:οπόειππιιὶιἱιπἱπἰ: Μ

ΐ ιιιιιιιιο. οι αιππιπιπιπι: "Μια

οι «πω...- ...υπ ιπαπειιι·ππι

Ι›οπιιπι οοπίοι·ιπιπ οι ι:οιιι.:ἱιιι

Και" οι ειιρει·οπιιιοπιοπι πι..."

πι ειιιιιιπ πωπω: οιιι.Ιοιπ αιιιμ·

'κι ιποιιειιι·π :μια ιποπει που".

τοιποιἱοιιιι· .οιπ. π 07· ω Βι

οοιιιιι. ιιιιιι:ιπ "Πο οι εἰιπἰιιιιιιιἱ

παπι. ΚιιπιηιιΜ μπαι οικου.

οποοιιιπ πασοκ? ποππο πιππο

πι ιοι·επιπ ι:ιιιΙοπι?

"Παω Νοπ ο" αιοι:ιιιπΙιιο

ευρω· ιπιιαιειι·ιιπι: ικ:ι·πιοι.ιιο

πιιιοιπ οιπιιιιι οτ". παπι ιππι;πι

ιαι· ειπα. '' ΜΑ) @πω ιιιιιοιπ

Με.. Μει.ιιι:πιπ ιπ οι:ιιΙο "παπι

ι.ιιἱ. ιι·ιι!ιι:ιπ ιιι.ιι.οιπ ηιιπιι ιιι

οι·ιι|ο πιο ο" ποπ ουπ.Μοι·πε?

" κι. ηιιοπιοιὶο ποιοι: απο".

Μπι πιο. .Ι:`ι·ιιιοι·. ειπα Με..."

Γουιιιαιιιπ αι: ο‹:ι.ιΙο πιο: η,... ιπ

«Μπα πιο ιι·ιιιιοπι που Πάπια?

Π]τροι:ι·ἰπι. ιυα: Ρι·ἱιιιιιιπ ιτα

Ι›οιπ «Ισ οοιιΙο πιο. οι :απο το

"μια ιιι ωπου: ίι·ειιιοιιιπ ο..

οποιο (πια-ια τω. "0999 Νοπ

.κι γ ού ο" οπἰιπ ιιι·υοι· Μπα αιιιιο (ποπ.

γαρ εστιυ δἔυδρου καλου ποιοιῖυ καρπου σαπρόυ·

Μ

88.αιααλ.] οιπ. Ξ. 8].·ι·.Ρει.. Τα". Μρι·ποιπ.

και 9. ΑΠΡ. το!. νους. /. Βγι·.Πι:Ι.

Οοιιι. (Παπ. 954. ' οιπ. ΒΙ)ϊ.. 1. 69.

α.ἱο.ι:.ε.!)ἶρ'.Ι. Μοιπρ!ι. Λτιπ. .)·::Ιι. (ιτε

ααλιυμευου πεπιεσμευου 1.). Ι. Οτἰο.ἱ.

280'. Ευ... ίπ Ρε.. 558€)

- υπερειυχυυυομευου Μουτ-τω. 88.

ΠΠ. Ι ξυπερει:χυυομευου 9. Β.ι.Μαἰ.

Ξ. τοΙ. Οι·ἰ9.ἱ. Ειω.ιπ Ρο. Μπηκα

και ε. Δου. το!. νιιΙα. 8)·ι·.Ροι. (Μάι.

πιο.. Τα". ' οιπ. ΒΙ)Ι.Ξ. ι. 69. [Ιι.38.]

α.Ιι.ο.ε.ῇβο'.Ι. Μοιπρ!ι. Λι·ιπ. ΟΙαοι.954.

ο»... ι. Βια. ίπ Γε.

- κολπου] ι:ολμωυ Ι).

- υμων] υμιν Ι..

- γαρ μετρα: ΠΤ)Τ.Ξ. Ι. 89. ο. ερτ...

(Μειιηιιι.) (ΣΕΦ.) οι μετρῳ σωστο.

ο"... ι. οι πρ. (παπι. ἱιι Παπ. τι. 98.

Οτία. Λι!. πι. ΜΙΓ. Ευα. ιπ Ρε. 558".

(νἰἀ. Ροἰγα.9.) ' :τοι γαρ αυτῳ μετρο.

ῷ ς. Λου. το!. 1.9'. 8)·ι·.ΠοΙ. Οο"ι.

(ΑΜ.) οιιιὶοιπ πιο ιποπαιιτπ ηπα θα.

οιιι!ειπ ιιιιἰρρο ιπεπειιι·π απο να! _ι|.

ειιιΙοιπ ιποπιιιιταιπ (είε) ηπα α.ο. επιπ

Ιι:ιπ οιιιιπ ιπαπαιιι·ιιτπ ο. (οπιΙειπ απο.

ιπεπει ..πω Τσι.) Η γαρ] οιπ. 69. α.ο.Ι.

Λι·ιπ. 6'|ειιι.-Π6. Οτἰρ.ἰ. Οτ'Ϊ9.ΙΙιί.ἰϋ.

Το". Η αυτῳ] οιπ. Χ. πωπω.. ι αυτων Δ.

- αυτιμιτρηθηαεται .ιπτουΙ.ΞΧ.ι. το!.

(Μπι.) τω. Ρώπα. 9. 6'(επι.476. @τα ι.

Επι" 1,8. Τα". ¦ μετρηθ. Β.Μ.Μα.

Ρ. Ιω. Λι·ιπ. που... πιο. Πι. 88.] (ι·ἰιΙ.

Μπιτ. νἰἱ. 9.)

ὶ 89. εστιν] ιλιγου Π. 69. μια.

ι - 8. και ΒΟιιΙ..ε.-Χ. 33. ου. Ρ Μα. Μα.

1 τι"... ι '.οιπ.ιαιι ετ. Αντ): το!. ο...

Πο!. Μοιπρ¦ι. Παπ. [ΣΕΦ] οι. 8ιπιἰΠ

α.(ι.ι:.|ῖ τν. Πι!. Μπιτ.. υπ. 4. (“οι" Δια.

Γοτ. ρω) | οιπ. Β. 8.8:

42.αδελφε ΥπΙ;.:. |'.ο'·¦· ' οιπ. Ι). α.υ.ε·.ε.

για σπασω.)

ιιιιἱἱιιοπι «πωπω πι... ο. οι. ιΙἰκαι·πι ΗΜ Ξ - το ευ τιμ οφθαλμῳ Ρ. _|ῖ 8ι·ι·.ΠοΙ.

οἱιπἰΙ. 8]·ι·.Ριπ.

·- μη το υπ Χ

| - οδηγιιυ] ιδδαγειυ Ι).

- συχι] ουχ οἱ Ο!).

- εμπεαουυται ΒΒΡΙ.. Ι. (69.) α.

' Μειπππ.ιιι Μα. @πιο εις βοθ. 69.) |

' Σππαουυται €°. ΛΟ.2Χ. 38. το!.

. 40.διδαακαλου] ]·πιιιΙ. αυτου ε. ΔΟΞ'.

Ω το!. 8γιτ.Ρει.&Ποι. ..Ιοιππιι. (Μπι.

ΑΜ. πιο.. ' οιπ. ΒΤ)Ι.ΞΧ. Ι. 83. 69.

Πι". Ιτειι. 38!. οι"... 469.(?Μαπ.)

- ()ι·ίο. ἰν.42-8°. Τετε.ιιιΙν. Μπιτ. ἰι·.ΙΤ.

- κατηρτ.....διδασκ. αυτου] οιπ. ΓΔ'.

- καταρτισμευος Η.

- δε σε). ιν. | οιπ. Ξ.Δ. Μοιπρἱι.Ψ.

Λι·ιπ.

- ιαται] εστω Ρ 2.4. Οι·ἰ9.ἱν. ¦ πιω.

"ει .ισ νωε.ε:ι. α.οῷυ'·'· "ιιι: αν·

απ. ' οιπ. Απ. ε. Ιταιι. 881. ου..

ιν.

4!. το 9.'. τι. | οιπ. Π. (Μα.) ΜοιπρΙι.

- 6ωωη 'πιει. οφθαλμιμ υ. 9!). (οφθαλ

μου 89.)

- την για." δοκου] οιπ. 09.

- ιδιοι] απο ΙΝ'. 03.

πιο 69.)

49. η ΛΟ(ε .τριιι.)ΠΡ. το!. ]ἴιιΙα.ΟΙ. Γαβ!.

οοιιΙο :πο Μα. '

ΣΕω. να!. ΜΜΜ-πο. (αφ οφθαλμου ι

Μου”. Ποιο. ¦ ει: του οφθαλμου Η.

(33. απο) ναι. α.υ.ι:.επ Εγτ.Ι'ετ.

Λι·ιπ. πω.. (νιιΙ. Μπιτ.) Μο] οιπ. Ι..

69.

- αυτος τηυ....ου βλεπωυ νιιιι;. [99]·

8γι·.Ηι:|. οι. που:: υπο. 8γι·.!°ει.. ' και

ιδου ή απο;; ευ το. απο οφθαλμιμ υποκει

ται 1). (ιι.ἰι.ε.ε!!.) Πι!. Μπα. οι. 4.

- ου βλεπωυ] μη βλ. 09. ¦ ουκ εμβλ.

Γ.

' ··- τησΙ οικου] οιπ. την Ο.

- εκβαλιιυ μια διαβλεψεις ΛΟΒ. ΜΙ.

ιιν. (ΜΙ. Μπα.) ] πι1ιιιι.ι·οι·. Β. 09. ¦

Ρο:: το καρο” Ι.. Ι.

' -- το ευ τιμ οφθαλμιρ 2). ΑΙΚ). το!. επ.

Πο!. Οοιὶι. | εκ του οφθαλμου Η. ΥΜΕ.

α.υ.α.ε.|Ϊυ'·,· 8)·ι·.Γει. Μοιπιιιι. Λι·ιπ.

(που.) να!. Μπα. Ο.. ποιο το κήποι:

ι·.ιι Με.)

43. ου γαρ] ου.: 1). α. @ιι-.Ρα ΣΕΦ.

Πει". Ι95. ' βοιιιι·π. το!. 8ι·ι·.Πι:Ι. το!.

- καρπου αατι·ρου ΑΕΚ). το!. ΜΜΜ.

Ε Μι:ιιη›!ι. (3ι›Πι. Λι·ιπ. ()|ευι. (Τε·". που.

' Μπιτ. Η. Ι.) Ι καρπουυ σαπρους Ι).

ΥιιΙ=;. α.υ.ο.α.Π7.9'. δι·ι·.Ρει. [.”|·.ιιι.]

9?. οι". .πωπω οι. ι:Ηιπιι.ι.ιιπιπι Λαμ' ¦ 98. υπ

5 ιι:ιιπ οι. αοιιιι:τιπιπ Ο!. ' 39. «πωπω. Η. 40. οτ".

' πι επι. που: οι. ! 49. οι". αιιοιποαο Ο!. γιατη”

¦ οι" 0!.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. τι. 44.

ΔΒεΏω° οὐδὲ .ττάλινΙ| δἔνδ ον ο·ατι· ον ποιοι-ιν κα στον καλόν.

:κοιτα-44., ` , ρ ) η ' | Α |

1·33~89~ επ εκαο·τον οι δενδ ον εκ του ιδιου κα που ινωο·κε·
1:τοποοιτευττ. . .7ρ ρ . ρ. 7...

Δ. ται· ου γαρ εξ ακανθων συλλογουσιν ο·υκα, ουδε εκ

Μ " Εβ βάτου 2ο··ι·αφυλην τρυ·νῶο·ιν.|| '0 '' ὁ αγαθο; ἄνθρω
'' ιι .|2:84.85ιδ λ ' λ οκ το ο .ο

45.τ.καρδ. [αυ- που έκ του αγαθου θησαυρου τω· καρδίατ αυτου

τοῦ] κ ` ο ! ` τ ` + ι Α ..

ττροφερει το α·ναθον, και ο ττονηροι· εκ του ·ιι·ονηρου
Ι ο ` |ΐπροφέρει το ττονηρον· εκ γαρ * ιτερισσευματοο ,

Γτοοιιιο τοπιο!. Μιτου ατυοτ

τοπιο Μοτο” ιι·ιιι:ιιιτο ιιοοιιττι.

" Ποιιιιιιιιι·οοο οοιτο τιττιοτ Με

ουσια ειιο οοαοοοοιιιιτ: “ΗΜ

Μαιο: οιιιτο οι: ορἰοιιι οοΠιιτιιοι

οοιιιι. οικου: οι: τιιτιο Μαιο

ιοἰιιοτ ιινοτο. " αυτή ΠΟΠΗ8

τοποσ οι: ιιοοο "ακουω απο”

"ο τιτοίοτι οοοιιτο. οι τοιιΙιιιι

ιιοτοο οι: τοιιιο τιτοΓοι·ι ιοιιιοτο:

οι: ιιιιοοιιιιοιιιι οιιιτο ποιοι. οι

'6 (αν.) (μια ιι.ιτιοτο

Χ Μιι.π.7:ιιι. Ξ).

'τ'

καρδίαο λαλεῖ το στόμα αὐτοῦ.
2 , ` , - Δ | .

κυριε κυριε, και ου ποιειτε α λογω,

τ

7 Με”.τοι-απ

Ε

Ι ` Η

εστιν ομοια.

ιἔρ·ηξενΙ| ο

Α ο `

σαλευο·αι αυτην

| ||

την.

ἔτι

46 2 τί δέ με καλεῖτε.

4.7 7 σο ι ο ι ` τ τ
50 Πα: ο ερχομενοτ πρωι με και ακουων μου

τῶν λόγων και ττοιῶν αυτούτ, υποδείξω ὑμῖν τίνι

48 ὅμοιότ ἐστιν ἀνθρώιτερ οἱκοδομοῦντι

οικίαν, ?κι ἔο·καψεν και ἐβάθυνεν και ἔθηκεν θεμέλιον

|

ἐπὶ τὴν ·ιτέτραν· :·ιι·λημμύρητ|| δἔ γενομενη9, : προοι

·ιτοταμοι· τῇ οἱκι|α ἐκείνη, και. οὐκ ἴο·χυσεν

*δια το καλιἶιτ οικοδομειοθαι αὐ
49 τ ` τ τ ` ` | το Ι ›

ο δε ακουσατ και μη ·ιι·οιησαο ομοιοο εστιν
` ,ο

άνθρώπιρ οικοδομήο·αντι οικίαν ἐπὶ την γην χωριο
” ` ο ` |

θεμελίου· :ττροσέρηξ6ν|| ὁ ·ιι·οταμοι·, και 9 3 ευθυο|

Ιοοιιιιιιτ.

νοοοτιιι πιο Ποιοἰοο ιΙοοιιοο. οι

οσο τουτο ιμιιιο Μοτο?

"(Μιωθιοοια οια νοοἱτ τια

τοι: οι ποιοι εοττοοιιιιε τοοοε οι:

Γιιοἰτ οσο, οιιιοοιιιιτο τουτο οιιι

ειτοιιιιι κιτ.. "' $ἱτοιιοι ο:: Πο

τοιοι ιιοιιιτἱι·αιιιι ιιοτοοττι. οια

απο ἰο οιτ.ιιιο οι. τοπιο: ίιιοιιο..

οιι:οιοτο Μοτο ρωταω; τοπο

Μαιου ιιιιιι:το Ποιοι. ιοΠειιτο

ο" Πιιτοοο ιιοτττοι ΠΠ. οι αυτι

μου" απτο τουτο-το: Γοοιιιιιιι

οοιιο απο ιιηιτο 'αποτο. τριτο

οιιιοτο αιιώνα οι ιιοο τα". τιτ

"πιο υπ ιιοιιιιιιι οοιιιτιοαοιι

ι!οιοιιιο τοπιο ιιιιιιτιι ιοττατο

Μου τοοιιιιιοοοιο, οι ααα οιιι

οι” αει Νικαια. οι ι:οοιιοιιο

 

48.ουδι] οδό. παλιν ΒΕΞ. Ι. 89. δα'.

Μοιορ!ι. Λτοι. ! 'απο ς. ΔΟΠΧ.ια:.

88. το. (μια.) 8τττ.Ρει.8ιΠο!. Οια”.

του.. στο. Μπιτ. το. 18.) (ΜΗ. μιν ι

είσαι.)

·- ιι·αρ·ιτον καλου ΑΜ. το!. οποία πρ'.

8.ττ.Ηι:Ι. ΜοτορΙι. Οσοι. Απο. σου. '

καρττους καλους 1). αυριο/9'. Β)·τ.].,οι.

[απο]

44. γαρ τους. _|ἱρ'·¦· ' στο. ΠΓι'αρ.Τιορ.)

Το!. α.ἰι.ο.ο#Ι. (δι το: κι! ?)

- ιδιου ιι·αρττου ¦ στο. ιδιου ν. | καρπου

αυτου Ι). (τοπιο ειιο Ματ.)

- ιΞ αι:ανθων αυλλιγουιτιν νοιε. 0.».

ρ'·'· ι ιιιλιγονται ιξ αιτανθων Β. οδο!.

(οιιι..)

-- βατου] βατων Π.

- αταουλ. τρυ·,ιοοιν ΒΟΠΕΞΧ. 88. 89.

8]τ.Ηι:ι. ¦ $τρυγωαι ο·ταφυλ. ς. ΑΔ.

1. το!. νιιΙα. ...ι.ι...ωτ9··ι- Βιιτ.Ρει.

(Μοιοριι.) Οσοι. Απο. ΣΕΦ. Ποταμι

λην ΑΒΟΙ). το!. απο.) Απο. οιιι..

|ιτταφυλας 1.. 69. ο.ο. 8τττ.1)ει.8ιΠοΙ.

Μοτοτιτι. @οιιι. ' αταφυλης κ.

45.αυτου 0τίο. ἱἱ.565°. | απο: της καρ

διας 1). ' οττι. Β.

- ·ιτροφτριι.] προσφερω Με· Η. Ι". κι. Ι

(:οοιτιι. Οι·ἰο. τι. (Η.)

- το αγαθου] στο. το 1). (τα αγαθα

οποιοι

256

45.·ιτονηρος | μισο. ανθρωπος 2'. Α0

Ξ. το!. ΥΜΕ. ι.ι.τ.[!.92. 8τττ.Γει.8ιΠοΙ.

Ποιο. Απο. ΖΗΝ. μια. Μοτι.Χιι.85.)

| στο. ΒΙ)ϊ.. Ι. ιι.ο.ιι'.Ι. Μοιοριι.

·-· ττονηρου] + πιω. θησαυρου της καρδιας

αυτου 9. Α0. το. 8τττ.Ρι·ι.

.ΣΠΠΕ Ποιο. αἙιιι. νιιι.ιιιηιτο. (οδο.

θησαυρου νοΙ8.α. ο. Μοτοιιιι. ΜΕΝ.)

ι οττι. ΒΙ)Ι.Ξ'. Ι. (Η.) Δια. Πιτ. α.1|ζη'.

Απο.

-- ττιριοοιυματος] 'τροποι. του ·1-. ΟΙ..

το!. ' στο. ΛΒ1)ΞΧΔ. 88. οποιοι.

κήπου!. της ετ. ΟΙ.ΧΔ. 88. το!. (τω.

διοτι. Με. 84.) | ατο. ΛΒ!)Ξ.

- λολ" το ατομα] το ατομα λαλιι Ο.

ντου. (α.ι..-.ω:)9·. Μοττηιιι. στο.

Νο". Μι. (Η.) ' ιταλιι το ατομα υιον.

(¦οουἱιοτ ιοιιιιιτο ο.)

- αυτου «τητα-.ρα 8)·τ.Πι:Ι. Ποιο.

Απο. ¦ ‹ιω.οτιτω. να”. 9'. 8".

Ρετ. Μοτοτιιι. του.. (νιιΙ.Μιο.ι.)

46. με] οοιο οι Δ. ' οσε: ιταλ. Ξ.

-- καλιιτι] λαλιιτι Η. ' λιγεται 1). -τι

εισαι. 588. σοι. σου.

- τι Λο!). το!. 8)·τ.Ποι. ντι. !ι·οτι.282.

802. (Ποια. κτ. οτα. “οικω”. Το”.

οιΙν.Μιιτο.ιν. Η'. | ὁ Β. ο. 8)ιτ.Γει.

Ποιο.

Η. πας] και Α.

-- των λογων ΔΙΠ). το!. ' τους λογους

οΧτιοα.ιιι. τιιΙ.Μοιτ..το.24. «οι.

ι
ι

ι
ι

τουτους Χ. ο. 5)·τ.Ι.Μ.Μ8.) ¦ τον λο

γον Η..

47.ιοτιν] οσοι όμοιοι; 69. να!. |ι.ο.|.Β:

τι'. ¦ Οιιοττο. ιι.ι·. Μια” Δ.

48. ιιτκαψιν] ιιτοοιο. και Δ. Βιιτ.Ριιι.

-- ττλημμυρης Β. Π|.."ιιί.Ι.Ξ- 33. ¦

Σπλημμυραο τ. ΛΒ,0. το!. | ·ιτλημυ

ρα;; ΜΗΝ.

- ·ιτροαιρηἱιν ο·Ιτι..ττοι.υο ' :προο

ιρρηξιν :. ΑΝΩ. το!.

- .ι ·ιτοταμος] στο. Γ.

-- δια το καλως οικοδομαισθαι αυτην [Η.

Ξ. 88. 8)·τ.Πι:Ι.ιιιι:. Μοτομο. Λ·)ι.ιι.τοιοο

ιοοιἱοοοοι των:: ροκ! ιιιιοτιιοι. (-μηττ0.

Β.Ι.Ξ.) ' Στιθτμιλιωτο γαρ "τι την ιτι

τραν ο. Λο!). το!. Μια. 5)·ττ.Ι.)ιιι.8ι

Ποι.ιιτι. Οοι!ι. (Διοτι.) απο.. ωτα. και.

!ια!ιοι.) το!. Μο". το. 25. (ιθιμιλιωτο

Ιονιο.) ι την ·ιτιτραν] το πετρα Ι'.

·ιθ.οικοδομηααντι ΔΙΠ). το!. 8τττ.ΡιιΕ.δι

Πο!. | -μουντι Ο. Η). ¦ πιω. την Η.

- ο οι ι·μοιοι να... 1.9.. ι οιιι. Ι). ο.

[ μου τιτοταμυς ιΙοοιιιἰ ΠΠ “απο

ἱο ιιοττιοτο "Μαι ο.

- ιτροιπρηξιν Β.ιιι..Παι.Ι.. Ι :προαιρ

ρηξιν Τ. ΑΠΌ. το!. ι αυνιρηΞιν Η. '

·ιτροιρρηἔιν Ι'.

-ιυθυι· 13ο οι. -.-ιο.ι.Ξ. 33. (:ιυθιως 9.

45. ιὶο τοιιΙα Ηιοτιιιοτο οι. ¦ 48. Γιιοδοτοοτιο.ο

οι.. ι "το" Η. (ΑΜ.) | το. αυτοι. οι. οσο απο οι.

' οιιροτ οι. ι το φωτο ιι.





και '7. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

 

Β

ἔ

ι:

·"Μπα_η"ΜΜ

του. ο. ο. ο.τ. . ι

@τα Ρ. Ε. |

Ποιο”.
σωρο"... ιοο.. μεγα'

ΠΙ. ΙΙΙ' ξι

7

Ι. Έπεὶ οι

8 " ΜΜΕ. ικό-η.
ι

| Η

ναουμ.

° συνεπεσεν,” και ἐγένετο το ρῆγμα ή. οικία9 ἐκείνη6`

- 1 6 τ

01 "Επειδη# επληρωσεν παντα τα ρήματα αύ

τοῦ εἰς τοις άκουα τοῦ λαου, εἱσ

.ν υ 8 .κ ο ι ο ν

εχουν ημελλεν τελευταν, οι· ην αυτερ εντιμου.

5ο

συν αὐτοῦ.

ο. εἰμι ικανος· ·

πρεσβυτέρουο 6

ηλθεν εἱο 3Καψαρ··
Ψ | Α Α

'εκατονταρχου δέ τινος δουλοι· κακο”`

3 άκου
δ` ` στο Ο τ·- ο | Χ ι `

σας ε περι του Ιησου απεστειλεν προι` αυτον

τῶν 'Ιουδαίων, ἐρωτῶν αυτον ὅπου

' ` | ` Β ' Α

ελθων διασωση τον δουλον αυτου.

| ` ` .ο

νομενοι προτ τον Ίησουν παρεκάλουν αυτον σπου

δ τ λ| αν ν ι ο 'Ρ 2 ν ΙΙ -·

απου, εγοντιει` οτι Αξιοε· εστιν ιρ παρεξη τουτο·
Ώ Α ` ` λ

αγαπα γαρ το ἔθνοτ ημων, και την συναγωγην
Ι ` ' | . η η

αυτοι· ιρκοδομησεν ημιν. 66 δὲ Ίησουο ἐπορεύετο

` ο! ο Α

ηδη δε αυτου ου μακραν οιπέχοντος
ο ` Α ' Ι ον ο ο

απο της οικιατ, επεμψεν προτ αυτον · Φίλουο ο έκα

! ΙΙ ν ο η

τονταρχοο, λεγων αυτερ, Κύριε, μη σκύλλου· οὐ γαρ

|

4 οἱ δὲ παραγε

οικω". οι Ευα" ου. "απο .ιο

πιιιο “Πι” ιιιαςιιιι.

“ανω Οιιτυ “απο “πρωτα”

οπιπἱο ταου. οπο ἰτι αυτο:

Μου”. ἰιπτονἱι Ου.ροο.τιιουπι.

ι'(.ῖοιπιιτἱουἱο ιιιιιοπι ουὶιιοιιο.πι

εαυτο: πιιιΙο ¦ιαΙ›οπο σαι πιοτὶ

Μιτου. ιμιἱ "Η ειπα μτοιὶοειιο.

" Η: απο που..." Λο Μου,

"πιο οι! ουπι οοπἱοτι:ο Μαασ

οτυπι. τοπικα αυτο οι νοιιἰτοι

οι αήττητο οοτνιπο οἱιιο. ^ Δ:

"Η απο τοπἰοεοοι οι! Ιοοιιππ.

τοαοοιιιπ οιιπι οοΗὶου.ο ιΠοοιποο

οἱ ιμιἰιι αυτου: ου: οι !ιοο “Η

ρτο.οοιοο: 5 ΛΗΨΗ οπιπο μπασο

ιιοοιτιιιυ. οι ουποΒοποπο ηπα

οοιΗΗουνἰτ. πισω* 6Ι081|8 αυ

υ:πι "Με απο ΗΜ: οι απο που

ποπ “Νεο ουκ:: ο ι!οπιο. "...ο

οι! οιιιτι οουευτἱο απιἱοοο Μαιου,

Ώοπιἰπο, ΜΗ νοκατἰ: που οπἰαι

ιΙἱι;πιιο ειπα ια ...ο καποια

πιοιιπι Μιτου. '' ρτοριοτ (μισά

ο: πιο ἱμοιιιιι που απο @Ποιο

ατυἰιτοιιιυ ιι: νοιιἰτοαι οι! και
9 ν ο !| ο' Ο ` Ν 2 ' | Ί

.μ_ ικανοε· ειμι ινα υπο την στεγην μου εισελθηο,

-· 7 8 ` οδ` ι ` 1 Ι | ο η ο `

ιο ου ε εμαυτον ηξιωσα προς σε ελθειν· αλλα

_-%`____

ΑΒ.. τοι.) νους. ίι.ο.[$η'·'· τα'. | στο.

'. Π. α.ο. (νω.Μια:.ι·Η. 27.)

".ουνιπιοιν Β.2"αί.ΠΙΠ.Ξ. Ι. 88. 89.

Το!. ἰι.ο.Ι. | :επειτα 9. Α0. το!. νυ!8.

“ΜΜΜ

- το ρηγμα] απο. το Γ. | Οοιπτα. Οτίο.

ἰ.807'. ιΠιιοι·ιο. | το ρημα Ι. Ε..

Ι. οἰο ἱπ ]) και εγενετο ότι ιτιλιοιν ταυτα

τα βηματα λαλων ηλθιν εις Καοαρνα

ουμ.

-ι-επειδη ΛΒ.ΠΙ(υ.Βοα.Ο.(Χ)κ. (έπεἱ

οι) Χ.) | :σπα δι ετ. Β.Μπ.0=α:ε:. το!.

πως. ο!. 8)·τ.ΠοΙ.ικι. Μπαμ”. σου..

Ατπι.ΖοΙι. (οι απο δυτ.Ι'ει.) μου.

δε Η. | Μπηκα οοπ οιιιοιυ απο α.ο.Ι.

8,τ.ΠυΙ.ΜΕ. οι Μαιου οι: απο απο'.

Δται.Πεο.

-επληρωοιν] πιω. ὁ Ιηο·ους 69. ο.

-παντα] στο. Χ. ο. .Ευα

-αυτου νιιΙα. 1: 8)·τ.Πι:Ι. το!. | ταυτα

1)ιιιηπα. 69. Ν. 8)·ι·.Γετ.Ι οιιι. α.6.ι:.0.9..

ι (οικω |οιμιο!›ιιιιιτ οι! ρομιιιιιιυ ο.)

-τας οι] οιιι. τας Ξι'.

-ιιοηλθεν] ΜΗ!. ὁ (πιο) |ησους Πλ.

8›·τ.Ρετ.

- Καφαρναουμ Βοη)ΞΧ. 33. Μα.

Μυπηι|ι. απο. ¦ :Καπερναουμ 9. Δ

απο. το!.

2. δουλος] τις Ι).(ἶτ. ' πως ΙΡ.

-ημελλιν 8)·τ.Πο!.ιυα. ω. | “αλλα

Ι·` "Ίει.Ιἱ8.

η
-. εντιμος] τιμιιος 1).

8. αιτουοας οι α. Βγτ.ΠοΙ. το!. | και ακου

σας Ι). πως. ο..! 8_γτ.1)ει. [ο. Γ.

Δτω.]

-προς αυτον νιι!ς. _/. Β_γττ.Ρει.8:ΠοΙ.

Μπι”. (Μια. απο. ' στο. 1). 69. α.&.

ι:.ο.17.οι·"·Ι. Απο. ' προς αυτους Λ..

- ερωτιον] ·τουντας Χ.

-διαοιοση] -οει ΕΗΜΓΛ.

4. παραγεναμενοι Η.

- προς τον Ιηοουν ΑΒΒ. το!. Πως.

μου. Μοτο”. | προς αυτον Ο. ' οπι.

1). α.ι:.τ!.Ι.

- παρεκαλουν 13012. το!. ¦ παροκαλεσαν

Δ. Μοπηου.Μ8. ¦ ηρωτων ΒΙ.Ξ.'. Ι. 69.

-αυτον νυΙς. ως. ' .Ιοοιιυι α.ο.ο.2|ζΙ.

(ΑΜΠ

- λιγοντις] ...οι αυτιρ ΛΟ.ΚΑ. νυΙ8.]ί

2ΕιΙι. | Οουιτο. ΒΟΠ)ΙὶΞ. το!. Μαιο”.

το!.

- ηη 8 Γ.

- παρεξο ΛΒΟΠΙΠ.ΞΧΑΕΠ. ι Σπαρεξει

ετ. ΟΓΑ. το!.

.5. συναγωγην] Μιά. ημων Η. λ10Πηπ1.

- ιρκοιῖ.] οικοδ. 0.1). Με. Δ.

6. ο δε Ιηοους εποριυιτο ουν αυτοις νιιΙμ.

| ιποριυιτο δι μια αυτων ο Ιη

ο·ους 1.). α.(ο.)ο.

- ηδη] οιιι. ΜΜΜ. Απο. ΣΕΦ.

- αυτου] Με: απιχοντος 1).

ΕΞΙ.

8. μακραν απιχοντος] 0111. ν οι απιχον·

τος κ..

- απο] οπι. 1). Χ. 89. θα”.

-ιπεμψεν] απεο·τιιλιν 60. | πεμψας Ι.

- προς αυτον (3011. το!. | επ' αυτον Α.

| στο. Β.

-φιλους ..πιο ο ἱκατοντ. Β.Βιἰυ.ιΪίαἰ.ο

(Ι.)ΞΧ. 83. ι.·.ο. Μπι”. ΣΕΦ. ' :ραπ

τ. ΔΙ)Β. το. νιιΙε. ...αρ 8)·".Ροι.δι:

Πο!. σου.. Απο. "ο ὶεατονταρχος]

οπι. Δ. ' στο. ο Β.Ι.ἴι:|ι.Ι.. | Ιιοοοπτ έκα

τονταρχης Β.|Παἰ.Ε. Ι -χος ΜΜΕ.. το!.

Μπαρ”.

- αυτ‹ρ α.::.ε./Φ. ¦ προς αυτον 69. (οπι.

νιι¦ε. ο.)

-ἱιιανος "μι Β. Δια. Γοτ. 6.!. εγτ.Ροι..

ι :Έιμι ικανος τ. ΛΟΠΠ. το!. νωΒ.

Ο!. α.ι.·.εώ[]. 8)·τ.Ηι:|. Μοαηιο. (ἄστυ.

Απο. 35.11. (νἱιΙ. ΜΜΕ. νἱἰἰ. 8.)

- υπο την στην” μου ΔΒΔ. το!. 1.11”.

και. ' μου υπο τ. οτ. 0υ111.Ξ.Χ. Ι. 88.

69. ΜΡ. (τω. Μου.)

7. διο ουδε.. ..ιλθειν Μις. /.#-'".η'·¦· ι

οιιι. Η. ιι.Ιι.ο.ιι.!Γ..Ι. (τω. Μου.. ΗΠΑ.)

-- προς οι ελθιιν] προοελθειν Δ.

- αλλα ΔΙΚΗ.. ΠΠ. | αλλ· .ΒΧ 7): 1. 88.

Κ ['|ῖΜΠΓΔ. μου!. μονον ο. 60. @οι

Πει.. απο. Μαιο.)

 

6. απο ως..." 0!.

257





- να '7. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

  

Έι;ξ..:3ιΡέ ' =συνέπεσεν,” και. ἐγένετο Το βῆγμα τῆι· οὶκία9 ἐκείμη$- οοοπΙἰι. οι Μπι οει πιο... πο

ΠοιπρΙι. έ α πιποἰΗἱπιι πιιιέπο.

οοοι.Αππ.Ξοι. μ 7 ·

 

' -" 1 : , || ο ' . .ΠΙ· 01 Μο) ωραιο το” οι πιο” ο· ..:.:3:~12:.:: πιο οι::
1. Έ.,"ι δέ του Εὶ$' 'ΝΒ' ά.κοὰ9 τοῦ λαοί), εὶσῆλθεν 629 *Καφαρ- 'ποιοι, ἰπιι·ο.ι·ἱι οιιριιοτπο.πιπ.

ι"Μοιι.8:5-ι8. | 0 ' ι · | | .. .. =Οοπιπι·ἱοπἱο ιι.πι.οιπ οπιποιιιιιπ

ναουμ.. εκατονταρχου δε τινα· δουλοο κακιο9 ροι·ι·πο ιππΙο ιιιι.οοπο οι·ο.ι πιοι·ι.

” '| " .λ ο ' ο ν 3 ) | ι.πι·πιι. ιιπι "Η απο ρωτήσει”.
εχω” ηξ'κλλεἴ Τελευταν! 09 η” α)”μφ εμ.Πμο9°` ακοθ- " κι οπιπ ο.πιΠε:οι ιἱο '08ο,

οι .- ο ι · · ·

στο δε περι του Ιησ·ου απεση-ειλεμ προ? αυτου ιπιιπι. .οι οππι εοπιοι·οο οπι....

, 6 .. , , . _ _ ` Ρ. οι·ιππ. ι·οοιιπο οιιπι οι νοππ·οι
5ο πρεσβυτερουο των Ιουδαιων, ερωτων αυτον οποιο οι ...ποιοι ιιοτνπιπ οπιε. Μι

°λθ` δ , ` δ -·- › ε .ι . δι ΠΠ οππι ι·οπἱοεοπι οι! Ιοοιιπι.
ε | ων ιασευσ27 του ουλου αυτου· οι 6 παρα7€· τοοποππιοπιπ ιιο!!ἱοἰι.ο ιποοπιιῖιι

` ' " | ' λ __ οι ...οι ‹Ηι:ππο ο:: οι ποο Πἰ
νοιιενοι προο τον ΙιΖο·ουν π:αρεκαλουν αυτοι; οπου ΜΜΜ: .ΜΗΜΗΜ [ΜΜΜ

δαιωο, λεγοντεο οτι Αξιοο εστιν ω ξπαρεξη τουτο· "οποιοι-ο @οποιον οι”

› ·~~ ι ι .ν ο .. '; ` ' ` οοοιῆοιινιι. πο!πα 6 Ιοιπιο οπ

"απο γαρ Το εθμο5' ημων, και την συναγωγην ιοπι Πιο: οπιπ "Με οι οππι πιιπ

' ` ' ' ' ο 6 · ι , ο › ι ποπ Ιοποο οικω ο οοπιο. ποιοι:

α'(Τ09 ΨκοδομΌσον @ΗΠΑ ο δ€ Ιησουο επορευετο π‹Ιοππι οοπιπτἱοπιπἰοοε ι.Ιἰοοπο,

. ι .ο οι ` ο ο! ι κ ο | · ' . ' '

συν α το . Ποιπιπο.ποΙιιοκατιι ποπ οπιπι› ` 2! ω: . ,78,37 δε αυτοι( ου,|ξακΡαμ| απεΧω:Τ09 πιο"... επι" οι επι: ιοοιιιιπ

απο 'Ι"779 οικιαο, επεμψεν ?Γρο5' αυτον ' Φιλουο ο εκα- πιοπιπππιτοο. 7 "ορο". οποιο

ι ν ι ι .- τ κ τ . . ο: ιπο ηιιπιπι ποπ εππι ι!ιοπιππ

τονταρχοο, λεγα» αυτοι, Κυριε, μη σκυλλου· ου γαρ ...πω-Μ... πι ...ΜΜΕ ω ο..
6 ο ι '- 0 ' | ' || " Ο Φ ` , ' | π

.ξ :_μαα"°- ' ικανοο ειρ.ι ινα υπο την στενην μου εισελθρο,

' διο ουδε ἐμαυτον ήξίωσα πρόο σε ἐλθεῖν· άλλοι

Ι

'. 1). α.ι:. (νιο.Μο.ιι.ι·Η. 27.)

Το!. ι...ι. | @ποιον π. Λο. το!. κοπο.

α.ο$1Πρ-¦

- το ρημα] οπι. το Γ. ' οοπιι·:ι. στο.

ἱ.¦.'07'. ι.Ποοπο. | το ρημα Ι. Ε..

Ι. “ο ἱιι 1) και ηινιτο ο" ετιλιοιν ταυτα

τα βηματα λαλων ηλθεν εις Καιραρνα

ονμ.

-ι-οπιιδη ΛΒ.Βιω.Βολ.ο.'(Χ)Κ. (έπεὶ

οι) Χ.) | Σεπ" δ: ε. Β..'ΠαΙ.σΒΞ. το!.

πιο. ο!. 8_τι·.Πο!.ικι. Μοπιιι|ι. στο.

Αππ.2ο1ι. (οι σπιτι Βιιτ.Ρει.) Μάι!.

οι κ. ¦ Γιιοιππι οιπ. οπι.οπι οιππ α.ι:.Ι.

8,ι·.Πο!.πια. οι ίι.ιοιπιπ οι: απο οπο.

Δι·πι.Πιπ:.

-οπληρωιπν] πιω. ο Μουν; 60. ο.

- παντα] οπι. Χ. ε. .Ει!ι.

-αντου νιιΙο. _|. 8ι·ι·.ΠοΙ. το!. ' ταυτα

1)ιπηπ·ιι. οιι. Μ. Βιι·.Γει.Ι οπι. α.ο.ο.8.9'.

' (φπα: |οιμιο!ιπιπτ πο ιιοιπι!πιπ ο.)

- ται· ακ.] οπι. τας Ξ=.

-ιιοηλθιν] πιω. ο (πιο) Μιτου;; Πλ.

@πιο

- Κοφαρναουρ. 13Ο·υ.τΧ. (Η. ια".

Μοπιμ|ι. Μπι. ¦ :Καπερναουμ 9. Δ

(ΡΙΠ.Δ. το!.

2. δουλος] τις Ι).(ἶτ. | πως 1)=.

- ημιλλιν 8)·τ.Πο!.πι;;. ω. | ιρελλιν

ι τυπικο.

ΑΒ. το” νπΙα. πρωτο-ι· νο. ' οιπ.

49.ιτυνεπεοιν Β.ι"ιιἰ.1)ΙὶΙ.Ξ. Ι. 88. 89.

2. εντιροι;] τιμειος 1).

8. ακουσα; οι α. 8]τ.ΠοΙ. το!. | και οικου

σας 1). πιο. ο..1,. 8.γι·.].,ει. [ο. ί.

Λ.ι·πι.]

-προς αυτον νιι|ε. 1: 8_γττ.Ρει.&ΠοΙ.

Μοιπριι. (πιο. πιο. ' οπι. 1). 69. ιι.ο.

ο.ο#ρι·*·ἰ. Απο. ' προς αυτους Λ..

- ερωτων] -τουντας Χ.

_διαιιωου] -οιι ΕΗΜΓΔ.

4. παραγιναμενοι Η.

- προς τον Ιηιτουν ΑΒΒ.. το!. Ποιο.

απο. Μοιπρο. | προς αντον (3.' οπι.

1). ...ωρα

- παρακαλουν ΒοΒ.. το!. | παροκαλιοαν

Λ. ΜοΠηπι.Μ8. ' ηρωτων ΒΙ.Ξ'. Ι. 89.

-αυτον νι.ι|ε. ίιφ9'. | .Ιοεπιπ α.ο.ο!Ι.

(απο.)

- λιγοντες] οι1ι.Ι.αυτῳ ποιοι. πιο]

ΖΕι.!ι. | Οοοιτιι. που”. ιο!. Μοαιρπ.

το!.

- ο Γ.

- παρά;; ΛΒΟΙ)ΗΙ.ΞΧΔΕΗ. | *πειράξει

ετ. ΩΡΛ. το!.

.5. ο·υνογωγην] πιω. ήμιον Η. ΜοιπΡο.

- ιρκοο.] οιιιοδ. (3.1). οια. Δ.

6. ο οι Μιτου; ιπορενετο ουν αυτοις νπΙο.

¦ επορευετο οι ριτ' αυτων ο Μ

σου; 1). α.(ο.)ο.

- ηδη] οιπ. ΜΜΜ. Δι·πι. ΣΕΦ.

-αυτου] Με: απιχοντος 1.).

6. μακραν απιχοντος] 0111. ν οι απιχον·

τος Η..

- απο] οιπ. 1). Ι. 69. Οσοι.

-επιιιψιν] απεστειλεν 69. | πη.ιψας Ι.

- προς αυτον ΟΠΠ.. τοι. | επ' αυτον Α.

¦ οιπ. Β.

-φιλους ιιπιο :. ἱκατοντ. Β.Βιἰ_ν.ιναἰ.Ο

(Β)ΞΧ. 83. σ.ο. Μοιπριι. .οπι. ¦ :ροκ

ε. ΑΒΕ. το!. πιο!. ...ια 8)·ιτ.Ριπ.8ι

Πο!. Όποιο. Απο. "ο έκατονταρχος]

οπι. Δ. | οπι. ο Β.Βο|ι.Ε. ' !πιοοπι οι..

τονταρχης Β.ΔΙοἰ.Β. ¦ -χος ΛΟΒΒ. το!.

Μοιπρπ.

- αντιο απλα/..π | προς αυτον 69. (0111.

νιι!2. ο.)

-ἱκανος πρι Β. .οπι. Γοι·. οι. 8)·τ.Ριπ..

¦ :ειμι ικανος τ. ΛΟΠΠ. το!. νι.ιι8.

οι. α.ο.οώΙ|. 8)·ι·.Ηι.:Ι. Μοιπρο. σαιτ.

Απο. ΣΕΦ. (πο. Μπα. ιιἱἰἱ. 8.)

- υπο την οτη·ην μου ΔΒΔ. το!. 1.11".

ιιν. | μου οπο τ. οτ. ΟΙ)Ι.Π.ΞΧ. Ι. 83.

69. ΜΡ. (οι. Μπιι.)

7. διο ονοι....ιλθιιν πιο. Λ!)"".9'·2· '

οιπ. Ι). α.ο.ο.ο.'[..Ι. (τω. Μπα. ι°ὶπ.Β.)

- προς οι ελθιιν] προοελθειν Δ.

- αλλα ΑΒ(:Η. Η!. ¦ αλλ. ].)Χ 7): 1. 83.

Η Ζ'£ΜΠΡ.ι. ·. πιω. ρονον ο. 60. 8”.

Πο.. (Πο. Μπιτ.)

 

ο. ιππι οπ.μπ.ιο οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. νο. 8.

Α Β ιο) ο Β..

Ξ. [Ξ] Σ Δ.

1. 88. 89.

ιΞ:Π1οε1ξ1ιοσντ

Ρ- ἰαθἡοι·ι:αι.

Ξ 1'

εὶπἐ λόγοι, καὶ 2 ἱαθήτω|| ο πάει μου.

ιἶίυθρωττόο εὶμι 9 υπο ἐξουσίαυ τασσόμευο9, ἔχωυ υπ

έμαυτου στρατιώτατ, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι,

καὶ πορεύεται· καὶ αλλοι,>Έρχου, καὶ ἔρχεται· καὶ

9 ,Ακού

Β

Α | | .- ` Α

πρ δουλιρ μου, Ποι·ησου τουτο, και ποιει.
Χ ..ο α ι α- ι Ι ι Ι `

σαι· δε ταυτα ο Ιησουο εθαυμαιτευ αυτου, και στρα··

Φεὶο τῷ ἀκολουθοῦυτι αὐτῷ ὅχλαι εἰπευ, Λἔγω ὑμῖυ,

Ε

1 Ο. [οἱιτθιυοῦυτα]

60.»... του '' δοῦλου ι.]γιαίυουτα.

Η ηϋξῆἑθ' εξ 52 11 καὶ έγέυετο ἐυ :του| ἐξῆο, ἐπορεύετο άι·

- ὶττορώθη πολιυ καλουμἔυηυ Ναιΐυ,9 καὶ συυεπορεύουτο αὐτῷ οι

5 Ξ αθ ` ' Α ` ” | '

ιι.[..ω-οι μ ηται αυτου και οχλοι· ·πολυο. οκ

_ ' ' - ^ ( τι Ι ` `Ρ:31""°["ω τι) πυλιο τη; πολεωο, καὶ ὶδου ἐξεκομίζετο τεθυηκωο

Η. [Μ χήρα

› ` ο ο· › ` .Ι | τ

Ετ ουδε ευ πρ Ισραηλ τοσαυτηυ πιστιυ ευρω.

υποστρέψαυτεο Σάο του οίκου οἱ ιτει.ιφθέυτει`|| εὑρου

ὶρ.ουογευι)ο Μου|| τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αυτη τ]υ χήρα·

σε · Χ ο

καὶ ὅχλοο τιμ` πάλαι”` ικαυοο συυ αυτ
λ τ ο ι το

ὶδιὶιυ αὐτηυ ο κύριοι ἐσττλαγχυίσθη επ' αυτι) καὶ

εἶπευ αὐτῇ, Μι) κλαῖε.
.. .. . ` τ .γ κ ο

του ο·ορου· οι δε βαο·ταζουτεο εστησαυ· και ειπευ,

ο

14· `

` λ ' `

και γαρ εγω

,

διἔ ή|γγισευ

Π.

και προσελθιὶιυ άβατο

ιιοι! Με: πιω. οι ειιιιιιιιιιιιι·

μια· ιιιοιιε. ' Νοιιι οι απο Πιο

ιιιιι ειιιιι απο τιιιιοαιιιιο ασπαι

ιιιιιια. και” ιιιιιι πιο ιιιἱΝιοο.

οι “και ὶιιιἰι:. νοι!ι:. οι Νιου. οι

Μο. να”. οι νοιιιι.. οι. “πιο

ιιιοο. Πιο Μο, οι Με”. 9 Ωιιο

ιιιιιιιιο “οι” ιιιιι·ιιιιιο αεκ, οι

οοιινοτειιιι οι:ιμιοιιιιιιιιιι οι: οποιο

ιΠκιι. Λιιιιιιι ήπιο νιιιιιο, ιιοι: ιο

Μαιο ιιιιιιαιιι “Μπι ιιιι·οιιι.

ω ("ι·λ·)Ει "οκτώ ιιιιι ποιοι

ίιιοτοιιι ιΙοιιιιιιιι ιιινοιιοι·ιιιιι
10 κ ι

αι

“Μαιο οιιι ιιιιιι_;ιιοται οιιιιι.ιιιι.

" "πιω πι (ιιοιιιιιι αει Λουι

ι:οριι ιιιιιι ιιι οιι·ιιιιιοιιι “απο

ι·οοαιιιι· Ν:ιἰιιι. οι ιιιιιιιι οιιιιι

Πιο ι!ιει:ἱιιιιΠ ι:ἰιιο οι "που σο

ιιιοοιι. " Οιιιιι ιιιιιοιιι κυριο

Ιι|ΠηΠΠΠΠ ιιοτιιιο οινιιιιιια. οι

απο ιιο(ιιιιοιιιε υΠοι·οικιι.ιιι· ιι

!ἰιιιι ιιιιιοιια "απο Νιου. οι Μια:

του... απο.. οι απο.. οικω.

πιιιιιιι οιιιιι Πιο. Η Ωιιοιιι ι:ιιιιι

ΜΒΜ ι!ιιιιιιιιιιο, ιιιιαοτιι:οι·ιΠιι

ιιιοιιιο ευρω· ου. ιιικιι ΠΠ. και

Ποιο. " Βι ιιι:ι:οιοιἱι οι “πιο”

Ιοοιιιιιοι, οι οιιιοιιι οι” Ιαπω

1:, καὶ

 

7. λογῳ] λογου 69. Ι'.

_-ιαθητιο Βία. | :ιαθηο·εται €. ΛΟΒΒ.

το!. τν. οι υιό. μια. Μπα.)

8. υπο εξουσ.] υπ' εξουα. ΒΕ.

-ταοαομιυος] 0111. 88. 89. (νἰιἱ. Μο".

_ τἱἱἱ. 9.)

-ἱμαυτου] -του 69. Ρ. | (τους ποιο

ατρατ. ποπ Μια Ο.)

-ττορευθητι] πορευου ΒΧ.

-· αλλο Η.

9. ο Μπους] ιιιιιο ταυτα 0. Αα. Βγι·.Ρει.

-αυτου ΑΒΟΙ.. το!. Βγτι·.Ρει.οι1.οιΠοΙ.

κι. μου] | οιιι. 1)ΒΧ. Μα. Βγι·.Ρει.

ΜΒ. Απο. (ναι. Μοιι. ήπιο.)

_ιιιτιυ] ποιο τιμ ακολ. αυτῳ οχλιρ 1).

ο. 8_τι·ι·.Ροι.8:ΗοΙ. ΜοιιιρΙι. .που

-λιγιο] οποιο. αμηυ ΠΚ σει. νου.

α_ο.ρώποι·'·Ι :ΜοΠ1ΡΙΙ.ΒΙ8. ο0Βιι. ΑΠΣΙ.

(νιο.Μοιι.) ] Οοιιιι·ιι., ΜΟΒ. τω. ο.

8υττ.Ρει.8ι Πο!. Μοιιιριι.Ψ. δι Βάια.

ααα..

-ἰιμιυ] Μο. οτι ΑΠ. 8_γιτ.Ρει.διΗοΙ.

Απο.

_ουδι ΑΒΟΠ. τω. Ι ουδιποτε Ι). Ι ουτε

ΔΕΕ0Π8ΠνΛ.

-ιυ το: Ισραηλ] ροει ώρου 1). ο. (ιιι

ιιιιΠο ιιιιιιοιιι Μαη ιιιι·οιιι ιιι Ια. α.(ο.)

Μία”. (ΑΜΠ.) ' Οοιιιι·ιι, πιο. [92.

10. και υποστρ.....ιυρου] οιιι. 88.

- εις του οικου ιιιιιο οἱ πηιοθευτις ΒΠ:β

ΣΕΚ. α.υ.ι:.ο. Μοιιιιιιι. .ιΕι.Ιι. (σοι. οι

Β.Βο?ι.εοάΊιοΒοι ΑΙΜ.) Ι :ραπ ι€. Λο

Β. το!. τα!. αυτοι. Βγττ.Ροι.6ιΠο!.

Οοι!ι. Απο. (οιιι. 9'.) Η του] στο. Η..

10. ώρου] ριοοιιι. δουλοι. 1).

- δουλου] τοπικα. αοθιυουυτα €. Λο!)

Β. το!. στοπ. [) 8γι·ι·.Ρει.8ιΗοΙ. (Μιλ.

Η.πολυς] Μι!. της ·ιι·ολιιος κ(ιιοιι(3).

Μοιιιιιιι.αρ. Ψικι.(οοιιιι·ιι.)ν.& 8οιιιι·.)

12. ὡς δι ηγγιοιυ] ιγιυιτο δι ὡς ηγγιειυ

(?υγγιζιυ) Ι). α.(υ.ο.)ο.(β) ι:ιιιιι αιι

ιοιιι νιιΙα. οι ιιιιιοιιι_/ξ

- ηγγιοιυ] -ξι 69.

Απο. ΣΕΦ. | σοι. ΒΕ. Ι. α.ο.ο.ο$ο'.Ι..:. .- και ιδου] σοι. οι». Λάο. | οιιι. και

Μοιιηιιι. (ναι. οιιαιιι,ιιοιιο οιιιιιιιιΙαπι

αι!ιἰἰιαπι οσοι Μαιι. ναι. 18 ιιι ΩΧ. 1. 83.

ΕΜΠ. .οίκο αοθιυουυτα.)

- δουλου] στη. 1). ἶ Η..

Η. ογιυιτο ευ] οιιι. 1). ο. (ΣΕΦ.)

- τοι ὶΞηι; ΛΒ.λίαι.[Π.ΧΔ. 1. 88. σει.

Μαιου”. ναι". α.ο#ο'.Ι. | :το

έξης τ. οοκιιιο.. ι·.ι:,|ζ 8]·ι·ι·.1°οι.8ι

Πω. Μοιιηιιι. (ΞοιΙι. Λι·ιιι. .ιΕιὶι.

- ιποριυιτο Λου. τοι. | "τοριυθη ΒΚ.

69. Πολυ!. ὁ Μπους ΟΣ. 69. ΠΔ. ο.

(ιιοιι ο.)

- Παω ΔΙΚΗ”. το!. ο! Βιιιτ.Ρει.δο

Ηι:Ι. Μοιιιιιιι. το!. ' Ναιιυ ΕΟΓΔ.]

Νιου Ι. νικ. ο.ι:ώ Ναυι 69. | Οο

ρ!ιατιιοιιιιι ο.

- αυτφ 1300.: το!. | οπι. ΑΠΣ. 69.ΠΛ.

(οιιι.ουυιτι·.αυτ.οι μαθ.αυτ.ἱκαυοι.Ει|ι.)

- οἱ] οιιι. Ι.

- αυτου] οιι·ι. Ι.

- μαθ. αυτου] Τιιιω. ὶκαυοι €. ΑΟΚ.

το!. (κο. 5)·ι·.ΗοΙ. ΟοιΙι. ' οιιι. ΒΙ)ϊ.1·`.

να; ιι.ο=/ῖ]?ῖο'.Ι. 5γι.Ρι.ι. Βγι·.Ηιοι·.

ΜοιιιρΙι. Λου. "οι ἱκαυοι 69'.

ι. τοκοι. 17'. Βγι·.Ρει. (ιιοικιιιι Δια..

Μπι. το!. Η Μι.)

- τιθυηυως] απο. Α. ο.

- υὶος ροαι μουογιυης ΒΙ.ΞΧ. ο. ι τοπιο

στ. ΛΟΙ)Π.. το!. νν. (ιιιιι. μουογ. ΑΜΠ.)

- και αυτη ηυ χαρα] χηρα Μου Η.

- αυτη ηυ δω!. πλαισιο: Ι. 88. Β..

ν. (νους.) α.(υ.ι:.)(α.)[(1|ζ)!. 8ι·ι·ι·.Ρει.

Μαι”. Μοιιηιιι. Απο. ' οιιι. ι)υ ΕΙ:.

Δι:=1ιΧ.ι. ιο. ΒΡα(ΠΙΚΜΠΓΛ. 8".

Πι:Ι.ικι. απο. [που]

-- οχλοι; της παλευω ικαυοι· ΛΒΟΠ. το!.

] πολυ; οχλος της παλευω Η. ο. (8]ιιτ.

1)οι..διΠι:Ι.) (.Ειἱι.) ' ιιχλος ὶκαυος της

πολσως Ι. Λι·ιιι. ' οχλος πολυς της στο·

λαος ὶκαυος Λ.

- ηυ οιιιο ουυ αυτο ΕΙ:. ΒΙ.Ξ. απο. 69.

δα. Μοιιιιιιι. Λι·ιιι. Λάο. ' οιιι. δι. 8.

ΛΟΒ.Χ.Δ. Ι. ΕΙ:ΌΠΚΜΕ)”ΓΛ. ΥΜΕ.

α.!ι.ι·ω|. δι·ι·ι·.Γει.&Πι·Ι. Ποιο. [ συνι

ληλυθι αυτο Ι). οοιιεοηιιοΙιιιιιιι· ο.

  

8. οι ΜΗ (Η. | 11. απο ου οι. ' Η. ο". οι.

απ" οοοο οι. Δια." ι Η. οιιροι· πιο ιι.
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να. 22. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ιι . .ι. . .8:ξ.'1ζ.ϊε Νεανίσκε,`σοὶ λέγω, εγέρθητι. 5 καὶ ανεκάθιο·εν ὁ

” ` )| 9 ` 96

3108101201 νεκροι· και ηρξατο λαλειν· και εδωκεν αυτον τι,

μητρὶ αὐτοῦ. 1” ἔλαβεν δε φόβοι· ζποινται·,|| καὶ

'8 |ἔ ` 8 | | Ρ' Ι |

ε ο__αζον τον εον, λεγοντει` οτι Προ‹ρητητ μεγα
σ 9 | || Έ Α (

°ηγερθη ἐν ημιν, καὶ ὅτι Ἐπεσκέψατο ο θεοι· τον
-- ` το να λ

Το Ευ λαον αυτου] 17 καὶ ἐξηλι9εν ὁ λόγοι· αυτοι· ἐν ὅλρ

"Μο" ικα-ιο. ε

ιο. ἡ αλλον : έτερον|| προσδοκῶμεν ;

`

90. ῆ ἴτερον

οι. ...οι [οι]

ι ετ ΟΙ δ ν ` ι Α ` ι ν τ

η, ου αια περι αυτου και [εν] πασρ τι; περι
|

χωρω.
Κ: Ἡ 18 Π Χ ` ; Ι 8. | || ο ` ν

ι ο αι απηγγειλαν Ιωανει οι μαθηται αυ

λ |

του περὶ παντων τούτων. καὶ προσκαλεσιἱμενο9 δύο
λ οι οι σε ο Ο

τιν" των μαθητων αυτου ο ° Ίωιίνητ|| Η ἔπεμψεν

Χ ` ο ε; ε .

προτ τον °κύριον|| λέγων. Συ ει ο ερχόμενοτ. ἡ

ε,οπαραγενό|ι.ιενοι δε πρωι

1 ' .ν 8 : 9 2, | ( `

αυτον οι αν ρε; ειπαν, Ιωανητ ο βαπτιστητ
ι | 0 οι ν .8 ο

απεσταλκεν ηματ πρωι σε λέγων, Συ ει ο ἐρχόμενου,

ο νλλ δ .. - οι ι : ι ι :τι ·· οι ιθ

η α ον πρωτ οκωμ.εν. εν εκεινι7 τρ ωρα ε ε·
,

ραπευσεν πολλουτ απο νόσων καὶ μαο·τίγων καὶ
| να σε Α

πνευματων πονηρων, καὶ τυφλοιν πολλοιο έχαρίσατο
οι ο ~

* βλέπειν. καὶ αποκριθεὶο 9ειπεν αυτο”. Παρευ

||

1ιιιιιι ετοιοτιιιιι. οι επι. Μια.

απο, πιο ι1ιοο. αυτα. Η 168

τοπια" οιιι Ματια ιιιιιι·ιιιιιιι οι:

σοφια. Μιμή. οι ι1οι1ιι. ι11ιιιιι

ιιιιιιιι απο. '6 Ασπρα ιιιιιιιιιι

οιιιιιιιο Ποιοι. οι πιιιαιιι6οιι1ιιιιιι

ι1οιιιιι ι11‹:οιιιοε ηιιιιι μι·ορ1ιοιο

ιιι:ιι.;ιιιιο ειιττοιιιι: ια απο.. οι

ηιιιο. ι.1οιιε νιιιἱιο.νιτ. ρ1ο1ιοιιι οιι

ιιιι·ι. '7 Η" 'Η Ει επι” Με

ειιι·ιιιο ἰιι ιιιι1ι·ετειιιιι Ιιιι1οοοπι

ιΙο ου οι οιιιιιοιιι οπου. "ιδιο

ποιο.

" (9959 Η: ιιιιιιιἱονοτιιιιτ Ιο

1ιιιιιιιι ι11οιτηιιι1ι ουκ. οι: οιιιιιι

Με Με. "' 1·)ιι:οιιι·οοιιι·ἱι απο:

ι1οι1ικοιριι1ιο ειιιιι [Μπανιου οι

ιιιιεἱι. ιιι1 ‹.1οιιιἱιιιιιιι αιωνια. Τα

ου ιιιιι νοιιιιιι·ιιιι οι, ιιιι ιι1ἰιιιιι

ιικροοιιιιιιιιιι? "°Οιιιιι ιιιιιοιιι

"που" ιιι1 ουαι για, οικο

ι·ιιιιι. 1υ1ι:ιιιιιο5 1ιο.ριιει.ιι. που".

οι” καὶ ιο Μαιου. '.1.'ιι οι ηιιι

καποιοι οι. ιιιι ιι1ἱυπι οκροοιιι

ποιο? Ή Πι φα ιιιιιοιιι Μοτο

εικονα ιιιιι1ι.οε ιι 1ιιιιαιιοτι1ιιιιι

οι ιι1ιιαιε οι οριι·1ι.11ιιιε πιιι1ὶι. οι

6210018 ...που ι1οιιιινιι νιοιιπι.

πιο ι·οηιοιιι1οιιο .ικα ΜΒ,

 

19. ανν αυτο] οπι. Χ.

18.και ιδιιιν αυτην ὁ κυριος 8]ττ.Πι:1. |

ιδιου δε ο Μπους 1). δια-.Ραμ (Μιιιιηι1ι.)

(ὁ 1ηαους1ιαιι6111 οι 1. 1: ιιι1ι1ιιιιι (1οι1ι.

816.)

- επ' αυτη] επ' αυτην ΠΧ. 69. ΚΠΡ.

Η. νεανιακε] Με 1). α!

- σοι] αν 69. ΝΠΙΔ.

- λεγιο] και!. αναο·τας 69.

15.ανιι.·αθιοεν] εκαθιοεν Β. (-θηο·εν 69.

ΕΝΑ.) 'οπι. 1). νιι18. ἰι.ε·.|άρ'.!. 8)·ι·.Γεε.

- Μπεν] απειῖωι·εν Α. 88. ι:ώ 1 οοιιιι·ιι. Μειιιρ1ι. απο. ΖΕι1ι. (οπι. δυο ε.) 88. 69.

α·οιι.806. - ο Ιωαννης] οπι. 1). ε. Μοπιμ1ι.ΜΒ. 1

16.παντας Β.)|αἰ.1)ΧΔ. 1. 69. Ε(1Π1ί

ΜευνΛ. | :απαντας τ. λοι-(ΕΞ.

88ο. ΓΓ.

- ηγιρθη ΛΒο1..Ξ.'. 1. 88. ' εξηγερθη 1). 1

:εγιιγερται (β. Η.. τω. (εγειγ. ΣΠΠΕ)

- ὁ θεος] κυριος 1. Γ. 1 οπι. 69.

- αυτου] Μια. εις αγαθον Χ. 69. ΜΑ.

α.6.ο.αβζο1.1.

Οοιιιτιι. ΜΙ. νιι1ε. Ά ενι·.Ρει. το!.

Τα 2. οι”. Μαιο. ιν. 18.

17.6 λογος] ροει αυτοι· Ι). νιι1ε. Ιι./ἱε#

(001πι·ιι.. ιι.ι:.)

- πιρι αυτου] μια: περιχωρῳ ΕΞ.. 88. 1 90.οιιι. κι'. Β. Ενω. υ'.1. “16. Οτἰρ.)

Γ. Μι'. ΖΕι1ι. (ροιιι εΞηλθεν 8)·τ.Ρει.) - παραγ. οι] και παραγ. Ι). α.(ο.)ε.

- ιν παιτρ ΑΒΕ. το!. νιι1α.ΟΙ. ιτε!

1 οπι. ιν ΒΕΞ. 1. Ρ. Δια. Γιιἰιἰ. Η”.

ασ.

Ι8.811'111].) εν οι; και μιχρι1ωαι·ου του οι! 1)οιιιιιιιιαι “απο 115ι1ι.)

Γοτ.

βαπτιοτου. (ἱιι ηιιἱ1ιιιο οι1ιιιιιιι.ἰανι.ιι·υιι1.

οι! .Ιο1ιιιιιιιοιι Μαριαννα ε.)

18. απηγγιιλαν] αι·ηγγιιλαν ΔΓ.

- Ιωαννα ΛΒ.|“. (1ωανιι Β.."αἰ.)

-νην 19. 1 $1ωανντι 13. Η. τοι. "ιιι.1ι.1.

περι αυτου 1. 69.

- αυτου] ιι.ιΙι1. και 69. ο. (περι παν.

τουτ. οπι. α.)

- και προιτ.] [ποσο. οι· 1). ε.

- τινας ΑΒΒ.. το!. α.ε. Βιιι·.Ηι:1. Απο.

" (ευη. εαπλαγχνιαον Δ.)

οπι. ο Ξ.. 1.

19. επεμψεν.. ..λεγων] λιγα, ποριυθεντις

ειπατε αυτο: 1). ι1ἰκἱι οιιιιιοε ιιιηιιιι·1ιο

ι11οιιιιιοιι ο. "επιρψιν] επεμψον Δ.|

ΜτΙ. αυτους Ξ'.

- κυριον ΒΒΕΞ. 88. 69. ΑΜ. ΓιιΙα. Φαρ'.

Απο. ..ε'Βι.1ι. (ιι‹1ι.1. αυτου 69.) | “Μουν

ετ. Α1). ι·ο1. νιι1α.6'Ι. Ιρακ Β_γι··ι·.1.,ει.

&ΙΙ(ΣΙ. Μοιιιρ1ι. (Μαι.

- έτερον ΒΒΕΞΧ. 88. (#16. ΜΜΕ. Χἱ. 8.)

[2_'αλλον €. ΑΠΔ. 1. το'. Οτἰρ.(οιιι. ' νῖ'.

νετ. οω.?) ἰἱ. 4959. 49611. (ιι1ι.1. τα. 20.)

 

8γι·.11ο1. Απο. 1 οι" ο.

8_γι·..Ριι. ' Λι·ιιι.
 

81.·ι·.11ο1. [5Η·.Ρει.] 1 (1111ηιιοε Μεσοι .

1

15. οι" οτι". 'Η. 1 Η. ο1.1ιιοιιιιιοαι οι.

.1ιιοιιιιι οι. 1 21. ιιιιι1ι.οοιιιιι·ιιι·ιε Οι.

90. ειπαν ΒΙΠΕ'. ¦ :ειπαν €. Λ. τω.

- απεαταλειν] απεστειλεν Β.

- προς σε]υιιι. κ. α.

- αλλον ΔΒΔ. το!. (οι. οτί-α. 11.-1969.

49611. 1ιιιι: ιιιι ναι. 19 ιιροοιιιι?) ' έτερον

1Π.Ξ.'Χ. 1. 88. (Να. Μπιτ. :εἱ.8.)

91. εκανα 111.. 1. 69. ι:.ε. Μοιιιρ1ι. | Σαν·

το ·π. Λ1)11Ξ.'. 88.ιιο. ι·ι:1. που. ινα/Πλ

ρω· 8ντι·.Ροτ.8ιΗι:1. σου.. Απο. Μαιου!.

δε 8. ΑΒΒΞ.". τι!. ναι. ε./.ρι·.=· δν".

Ριιι.8ιΗι:1. Ποια. Απο. 1 οπι. ΒΙ.Χ. 1.

α.6.ι:$Ι. Μοιιιρ1ι. (οι οιιιιιιιιἰι

πιιι1ιοε κοιλια ΣΕΦ.)

- ώρα] ἡρερα Ι.. 69.

- ιθεραπευαεν νους. ι:.ε!:9'·.· | -πιυιν

1). α.6#

- και πνευματων πονηρων] και πονη

ρων πνευματων 1). ι:.ο. 1 οπι. 8.

- τυφλα;; πολλοι; εχαριαατο] τ1.φλους

εποιε (πια) Β. 6.

"ιιι1ι1. ὁ Μιτου; Γ.

εικοσι ιιιιι1ι.οε Γυρισ

- βλεπειν] τρι·ιιοιιι. το 9. 13. 1. 88. Γ:

ΠΔ. 1 οπι. ΑΒ1)11ΞΧΔ. 69. 1601111818

99. αποκριθιις] *Μιλ ο Μιτου; ς. ΑΚΕ.

το!. ου'. 8)·ιπ.Ρει.8εΗο1. Οοι1ι. ΣΕΦ. '

οπι. Β1)Ξ. νιι!ς. α.ο.ε.πρ'.Ι. Μοαιρ1ι.

- προς αυτον] ροει οι ανδρες 1). 88. α. -· αυτοις] αυτους Κ.

 

119. ιι-1

1
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ΚΑΤΑ. ΛΟΥΚΑΝ. να 23.
Α Β 1) [Ρ] (Β).

Ιι Ξ Χ Δ.

1. 88. 88.

οα›οαιιιιοσντ

81 ιι.

28. [καὶ] κιοφοὶ

811· ...1

ΗΜιι1.8:ι.

οα

θέντεο οὶπα είλατε =Ίωιἱνει|| δι είδετε καὶ ,κούσατε·7]

[ὅτι] τυφλά αναβλέπουσιν, χιολοὶ περιπατουσιν,

λεπροὶ καθαρίζονται,τ κωΦοὶ ακούουιτιν, νεκροὶ ἐγεί·

ονται πτω οὶ ειἱα ελί ονται 28καὶ ακα ιόο ἐστιν9 χ 77 9 μ·

ίπ εαν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν έμοί.

54 % .Απελθόντων δε τῶν αγγέλων ξ'Μπένου,

ὴρξατο λέγειν προο του: ὅχλουο περὶ μΙωάνου/ Τί

2 ἐξήλι9ατε|| εἱο τὴν ερημον θειἱσαο·θαι; κοίλαμον

υπο ανέμου σαλευόμενον;

ἰδεῖν ; ἄνθρωπον εν μαλακοΐο ἱματίοιο ὴμιριεσμένον;
ο 0 9 ο π ι ` Α ο ν

ιδου οι εν ιματιρ·μιρ ενδοξερ ηκαι τρυψΠ υπαρχοντεο

ι ο ο ι _) ι ι ε ι ι

εν τοα· βασιλειοιο ειιτιν. αλλα τι ° εξηλθατε

ἱδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν. καὶ 1 περισσότε
ρον προιρήτου. “7 από; εστιν περὶ οὐ γεἱγραπται,

ι"Μου * αποστέλλω τον οἴγγελόν μου προ προσώ

τ ο!

που σου, ο; κατασκευάσει τὴν οδόν σου εμπροσθέν

σου. 28 λέγω ] ὑμῖν, μείζων ἔν γεννὴτοῖο γυναι

κῶν Επροφήτη9] =Ίωανου|| ἱ ουδείο ἐστιν· ο δε

μικρότεροι· ἐν τῇ βασιλεία τοῦ θεου μείζιον αυτου

Η

25 αλλα τί =ἐξὴλθατε|| 11'

Πιιιιιοι ιιιιιιιἰαιο Ιο1ιαιιιιἱ οικω

νἱι1ἱει.ἱο οι. Μαιο.. ιιιιιιι. οιιοοι

τοπικ. ο1ιιιιι11 ιιιιιοιι1οιιι. Μοτο·

οι ιιιιιιιιἱιιιιιιιι·. ε.ιιτι1ι ιι.ιιι1ιιιιιι..

ιιιοι·ιιιι τοειιι·οιιιιι. ριιιιροι·οιι

οναιιοοΗταιιιιπ: '8 οι 1ιοιιιιιιι

ο" αιιιοιιιιιαιιο ιιοιι ίιιοι·ιτ. πατι

ι1ιιἱἱιοι.ιιο ιιι πιο.

8" Πι οιιιιι ιΙἱιοοιιιιοοιιι ιιιιιιι.ἰἰ

Ιο1ιιιιιιιιιι. οοοριι Φωτο ι1ο Ιο

1ιιιιιιιο ιιι1 υπο”. Ωιιἱι1 οκἱειιι

ιιι ι1οεοι·ιιιιιι ι·ιι1ει·ο Σ' 1ιιιι·ιιιιι1ι

ποια ιιοιιιο πιονει·ἱ? Β 8οιΙ

ιιι! απο. ιιιι1οτο? 1ιοπιιιιοαι

ιιι01111›ιιε νοι.ιἱιιιοιιι.ἰε ιιιι1ιιιιιιιι?

οοοο "οι ιιι νοειο ρι·οιιοοιι καπ:

οι ΜΜΜ. ιιι ι1οιιιι1ιιιι τοπικα

και". Η118οι1 ιιιιιι1 οκἱειἱο νι

ι1οι·ο? οι·ομ1ιοιιιιιι? ιιιιιιιιο ι1ἰοο

απο, οι ιιἱιιιι ιιιιιιιιι ιιτορ1ιοιιιιιι.

Π (πιω Πιο ο". ιἱο απο “την

ιιιιιι οοι. ἱ·ἱοοο ιιιιιιιι ιιιιι;ο1ιιιιι

ιιιοιιιιι ιιιιιο 1ὶιοἰοιιι Μαιο. ιιιιι

ιπιιοριιι·ιι1ιιι. νιιιιιι ιιιιιιιι ποιο ιο.

"11 (πιω 1)ιοο ι·ιιιιιι νοιιιιι. ιιιιιιοι·

ἱιιιοι· ποιοι πιιι1ιοτιιιιι οτομ1ιοια

ἱο1ιιιιιιιο ἱιιιρι.ἱαι.α Μαιο αι;

ιιιιι ιιι.ιιοαι αιιιιοι· οιι ιιι τοΒιιο

 

82. απαγγειλατι Οτίο.ἰἱἱ.514°. | ειπατε 1).

-- .1ιοανει (Α)Β"Πί.]παί.(Β.) | :Ιιιιαννο

15'. (1))Β'.ΞΧ. τοι. (·νην

·- ο ιιιῖετε και ηκουαατε Δια. α.ο.οφρ'.

το!. (φαω ιιιιι1ἱειἱο οι νὶι1ἱειἰο νιιἱο.ΟΙ.

_#: απο.) (Οι·ἰ_ο. ἰἱἱ. οσα.) | α ειδον

υμων οἱ οφθαλμοι και ιι ηκουιταν ίιιιιιιν

τα ωτα 1). ο. ] .ι ακουετι και βλεπετε 68.

- ιιδιτι] ιδατε Λ.

- και ηκουσατε] οιπ. Χ. | (ΜΜΜ. οτα. ἰἰἱ.

- ότι ΑΒΕ. το!. νους. εως'. Βγτι·.Ρει.

8ιΒο1. το!. ' οιιι. 13135." Χ. 1. 118. ιι.ο.ο#Ι.

Οτίο. ἰἱἱ. (οι. Μαιο αἱ. 5.)

- χι.ιλοι περιπατουαιν] οιπ. Ξ.

- χιιιλοι] ιιι-80ο. και 88. ο. ΒΥΠ.Γ82.&

Πο1. Απο. 1 αιο:ε '1 οι 1ορι·οιἱ" ε. Μι.

Ρει. (ποπ Πο1.)

- καψω] ρι·ιιοαι. και ΒΒΔ." οι. 68. 1?

ΓΔ. 8γι·.Γοι. Αιπι.Μ88. ΖΕι1ι. μια.

Μπι.) 1 στα. ΛΙ.ΞΧΔ'. 1. 88. ι·ο1. Και”.

8γτ.ΠοΙ. τα. (ακουιοαιν 68.)

·- νικροι εγειρονται] οιπ. Χ. ¦ οποια. και

εγτ.Ριιι. ΣΕΦ. (81110 καψω ακου. ο.)

- πτοιχοι] οποιοι. και Χ. 1. 88. 68. Γ.

ο. 8)·τ.Γει. ΣΕΦ. (ι·ἰιἱ.Μαιι.)

88. εαν] αν Ι).

84.αγγελων Έκι". 8)·τ.Πο1.ιιη.τ. Μεσα”.

(3088. Απιι.20ἱι. .ι'Ει1ι. ] μαθω-ων Χ.

1. ΚΜπιο. ιιι. και». 5:ττ.Ροι.8ιΠο1.τκι.

Απα.Πεο. Οι. 88.)

260

24. ηρξατο] ηρξαντο και.

- προς τους οχλους ΛΒΙ..?ι.'. τοι. (πορτα

1ἰιιιι·ιιιιι Χ.) | τοις οχλοις ΒΑΕΠΠ1ν

ΓΔ. Μοιαιρἱι. (ιιἱιὶ.ΜΜΕ.Σἰ.7.) Η τους]

οιιι. Ξ..

- περι Ιοιαν.] ροκι λιγειν 1). Δια. α=|:

Μοιιη›1ι. (ικα.) | αιιιο νιι18.α. ' ι·οο.

ίι.ο.ο#ο'.

- ιΞηλθατι ΑΒΒΙ..Ξ. 158. | εδηλθετε 1.

Κ. ¦ ξεξιληλυθατι ε'. Χιλ. 88. Μ. το1.

(οκ... ιιι. και. 11 Μιιιι.)

- εις τ. ερομ.....ιξηλθατε (ο. εξιληλι.ι·

θατε) τα. 85] στο. Ο.

- ιταλιυομεν 13.1".

85. εἔηλθατε λουκ. 88 ιἰο. 88.] ιἔηλθετε

1. ΚΜ πιο. ¦ :ιξιλὴλυθατε τ. ΔΕ. ιο1_

- υπαρχοντες] διαγοντες ΒΚ. Οίκοι.

885. ειιιιι νιι1ι;. ικα: οιιροι·ιιοιιιιιιιιοι

ο! "οιπ. και ιν τρυφο υπαρχοντες

ο.91.Ι. 8)·ι·.Πιοι·. .ΖΕι1ι.18.

213. ιξηλθατε Β1)Ι..'Ξ.'. 88. | ιξηλθετε 1. ¦

Σιξιληλυθατε €. ΑΧΑ. 88. τοι. (0τια.

ἱἰἱ. 472'. Μιιιι.ιιι. ιιιι1.)

-- ναι] και Η. ()τίο.ἰἱἱ.

- προοητου] πιω. ότι ουδεις μειζιον ιν

γεννητοις γυναικων προιρητης Ιοιανου

του βοπτιοτου Ι). οιιι1οιιι απο οσοι

υμιν α. (ιαι1.νοι·.88.)

87.οἰιτος] Μι!. γαρ 1. 88. 138. Π. νε.

Μοιιιρ1ι.Ήἴ.&. 8. Απο.

- ιδου] μια. 870 ε... ΛΧΔ. 88. το!.

εγι·ι·.Ρει.8ι Ποἱ. Ποιο. Βάι. Τετοια”.

111ιιτο.ιν.18ειί. ¦ υιιι. Μπα. 1. να”.

ιι.ο.ο.οῇΜὴ'.Ι. Μοιιιιι1ι. Απο. τω. 0τιιι.

ἰἰἰ. 71388. (? Ματ. ι. 8.) "οι εγω ἱοιςιιιιι

ἱιι Μπα οι1ἰι.ἰο κι! οιπ. ἰιι ΜΒ.

87. προ προσωπου που] οιπ. Ξ.

1) Οι. οτι.

- την Μου] τον ιἱιὶον Ι).

- σου 88.] οι". Χ.

- εμπροαθιν σου τοι. Οτι". ἱἱἱ. | οιπ.!).

ιι.Ι. Το". ιιοιι 1ιιι1ιοι. (οι. Ματ. 1. 8.)

88. λεγιο] ·1·ιιι1ι1. γαρ ς. ΔΔ. 1. το!. νιι1α.

/: Βγι.Πο1. Ποιο. ¦ λεγιο οι 1). 138. α.ίι.

ι:.ο:"Συ'.'. ¦ αμαν λεγω ΕΚ. 8)·τ.Πιοτ.

Απο. ΣΕΦ. μια. Μιιιι.κἱ. 11.) ' λογια

ιοιιι.ιιιιι ΒΞ. 88. 8)·τ.1'ει. Μοαιρ1ι.

- υμιν] ιιιἱιἱ. οτι Η.

- μειζων. . .. ουδεις εστιν Οίοιιι.1 18. στα.

Η. 48.511. ιν. 188-. 81811. (Τσι. οι”. Μαιο.

ιιι. 18.1 1 οιπ. 1). (νἱι.1.ι·οι·. 26 "οι “το

οιιι1οιιι |ια1ιοι.)

- προοιητης .Μια ι·οι·.86)Δ. το!. νιι1ε.

[β. 8)·ι·ι·.(Πι.).ιιΠο1.ιΜ. Ποια. Απο.

ινα!. Οίοιο.118.) 1 οιπ. Ι.Π.ΞΧ. 1. 88. Κ

Μ. α.ο.ο.ε.!)ξί. Ηι·ι·.Πο1.ιιιις. Βιι·.Πἰοι·.

Μοτο”. οΕι1ι. στα. ιι. 11851.. ο. 128..

8188. Το". (οι. ΜΜΕ. 36. 11.)

-- Ιωαν.] `Ραμ!. του βαπτιοτου τ. Λ(1)

Η σαι. σου

88. ι·οι·ιιιιιι.ιαιο οι. 1 Μαι-Μο οι. Μαιο Π. 1

81. 8ο .ία-οοο οποιο οι. 1 "απο ιισιιοι.οι·ιι (Η.





ΜΗ. 36. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

τοις. α. ι. “Πέ ·

Ι.

·νενεατ ταύτης; και. τίνι εἰσιν δμ.οιοι ; _

9τταιδίοιο τσιπ έν αγορα καθημένοιο και προσφωνου

ο·ιν αλλήλοιο 2 λέγων-ες: Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, και

ουκ ώρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν + και. ουκ ἐκλαύσατε.

83ολ|λθ ` :οΙ τ ο· ` Ι =ιεθ

ε η υ εν γαρ επανω ο βα·ιττιο·τ·ιμ` μ.ητε επ ων

32"

επε.ιο1τ.π. είπω·

και".

οοπι.ιππι.ο:ιο. 8, , ,, 80

Ιωανου·

| Ο Β ) .

θεντεο υπ αυτου.

07

Ε

5 τ

5Βγι·.0τε. Ν

| .ο ο"

ττοτητ, :απλα τελωνιον'| και άμαρτιολων.

85. των τέκν. αυτ.

[πάντων.] .-
||

τι”.

ΚΔ. οδ

Ε | ο ο Α ` ο Κ

Φαν!) μετ αυτου· και εισ·ελθων επ·

ἰπ τοτ.%)Χ(Δ). 88. το!. μια.. @οι

πωπω. (Μπι. πω.. οτι... Η. ἱν.8Ι2°.

(για. Μπιτ. Χι. Η.) (οιπ. του Δ.) ' οιπ. Β.

12.'. Ι. Βγτ.Ρει.ΜΒ. 8]·τ.Ηἰοτ. Μοπιριι.

Ατιπ. Οτίο. ἱτ. ΗΣ..

28. ουδεις εστιν] οιπ. Μη Οοπιι·π, Οι·ἰο.

πιο.

- ι δε] ὁτιὁ Β. 6.

- μικροτερη] πιω. αυτου Ι).

_ θεου] πιο. μου ο!).

ἐδικαιώθη σοφία απο
Χ

λιγοντιι πιο· Ξ. | :και λεγουοιν €. ΑΒ

οι) ` αν ο κ ο ι κ ο ο

και πα;` ο λαοι· ακουσ·ατ και οι τελωναι

νδ ι ` Ι | ` ε

ε ικαιωσαν τον θεον, βατττισθεντεο το βατττισμα

οἱ δὲ Φαρισαἶοι και οι. νομικοι τὴν
χ ” Α ο ο

βουλην του θεου ηθε|τηο·αν εκ εαυτουτ μι) βαπτισ

:·:· οι - -00 μΓίνι ουν ομοιώιτω του: άνθρώττουο Με·

ομοιοί εἰσιν

ΙΙ 9 | 2 τ 3 # ` | Ι

αρτον μητε ·ιτινων οινον, και λε·νετε, Δαιμονιον

.η . -
ἔχει. “ ἐλήλυθεν ὁ υιοι· του ανθρώπου ἐσθίων και

ττίνων, και λέγετε, Ίδου ανθρωποι· (βάνω και οὶνο

2πάντων τῶν τέκνων αυ

56 36 !Ηρώτα δέ τα· αυτον τῶν Φαρισαίων ἴνα

* τον οἶκον|| τοῦ

(κι, ιποιοτ πει Νο. " (πιω Πι

οιππιο ροριιιπε οποιο” οι μπο

Ιὶοππἱ ιιιιπποπνοι·ππε οποιο,

Μπριιτ.πιι οπρι.ἰιπιο Ιοιιπππἰε;

Μ ΡΙιπτἰεπει “απο οι: Μαιο ρο

πο οοπιιι!ιππι ω ορι·ονοτππι ιπ

εισαι: πιεσε, ποπ πομπο." πο

πο.

:" "ο Μ Οιιἰ απο εἱιπἰΙοπ

ιΙἱοππι ποιπἱποπ 8οποτπιιοπιο

ππιπο, οι επι επιπἱΙοο εππε?

8' 5ἰιπἰΙοο οιιπι 'τοπιο ιιοιΙοπιἱ

Με ιπ ιοτο οι Ιοοποπιἱοπο πο

ιπι·ιοι:ιπ οι ιπποπιιοπε, Οποιο

ι·ἱιππο νοΙ›ἰπ πιο.. οι ποπ οπι

ιπειἱει. Ιπιπιιπιπνἰιπιιο οι ποπ

ριοτιιιιι.ιπ. Μ καιω οπἰιπ .Ιο

Ιιππποι υπριιιιιιι παμπ ιπππιΙπ

οπου ρππιππ παμπ: ΜΜΜ τὶ

ππιπ. οι ιΠι:ἱιἱιι, Βποιποπἰπιπ

Μπα: "τοπ". πιο.. Ιιοιπιπἰο

ιπππι1ποππε οι. ΜΜΜ. οι ι!ἰι:ἰιἱο,

Επι: ιιοιπο ιΙονοι·πιοι· οι ΜΜΜ

νιππιπ, πιπἱοπο ρποΗι:οποτππι

οι ροοοιιιοτιππ. Μ Σε ποιοι

οπιπ εεε επρἰοπιἰπ πο οπ:ιπἱΙ.ιπο

πιο.. ειπε.

86και

8. "Μη Κοιτώ” πικαπ ΗΙππι

οπιι!πιπ πο πωπω. οι εποπ

ιιιιοπι·οι οιιιπ Πιο: οι. ἱπι;τοειιιιο

 

ιο.)

` - λεγοντες 130,1.. 69. α.ο.ε!Ι. Μοπηιπ. ' (Η. ιληλυθεν] ηλθεν Χ. (οι. Μπα. τι.

ἱ
ι Χ. 88. το!. νιιΙς:. σου'. 8τττ.Ροι.&Ηοι.

(οιπ. και ο.) τω. Μπει. κι. 17 (οι πιο.

πιο. ' ά λιγα Β. Ι. ¦ οι λεγουιτιν Λ.

(Η. ορχηο. ΒΧ. 69.

- εθρηνηοπιιεν] πιο. *υμιν ε. ΑΒ. το!.

α.ὁ./'# ετττ.Ροι.8ιΗι:Ι. Οοιπ. 2011. '

οιπ. Β.Μπ.1)1.:τ.. ΜΜΕ. ι:.ε.ς'.Ι. Μπιπριι.

Απο. .

. -· εοθιων] ειτθων Π.

- ιδου οι"... 1880' Μπιι.) | οιπ. 69.

- ανθρωπος] ιδαιιιονιον εχει και ανθρω

τι·ος εστι 69.

- φιλος ποιο τιλωνων ΑΒΒΡΙ.ΞΔ. 1. 88.

09. ΒοκΜευνινι. νιιΙε. οι!!!

ρα ¦ :ροκ Ξ. ΧΗ. (ο.) ΟΙεεει.Ι86

(?Μπιι.)

 

29. λαος] οχλος Μ.

- ιικουοας] ακουσαντες Μ(ροιιι και οι

τιλ.) (ιι.ε. πω.. Με.)

- ειῖικαιοιοαν Ειι.ι.ἰπ Πιο. Η”. ' -οιιι 1)..

- βαπτιοθεντες] Μι!. εις Ι.

80. οι νοιι.] οιπ. οι 1).

- εις ἱαυτους] οιπ. Ι). ΖΗΝ.

- Η αυτου] οιπ. αυτού. | Οοπιι·ιι,

Μωβ. ο!.

οι. πο ἱπἱι.] τιιτι·εν δε ὁ κυριος ς. Μπι”.

(τῇ) νιι|;;.0ι.):ς'. ' οιπ. ΑΒΒΙ.ΧΔ.

1. ου. 69. Η' Ψιιι.0ΠΚΜ6ΠντΛ.

Δεκ. Γιιιι|. Γοι·. π.υ.ι·.ι·.πς'.Ι. δει-ΒΡΩ..

&.Πι:Ι. Μοιπρ|ι. Ποιο. Ατιπ. ΣΕΦ. Η

(ουκιτι εκεινοις ελεγε”. αλλα τοις μα·

θητιιις Ξ.)

- ουν] οιπ. ΡΙΠ". .

- τινι 2°.] τινες Η.

82. τιιιδιοις] ρτπειπ. τοις Η..

- αγορα] μπαι. το 1). ¦ αγοραις Δ.

Ρ"'ω.

- ειι·λουοατε] -ιτετε Β. ' ιιιοψαοθε 89.

Μ πιο. Η!. του.

83. γαρ] οιπ. Ε πιο. α.ο. Απο. Οτἰς. ιν.

180"'(ἰπ ποτἰο).

-- μητε Η. Οτίο. ο. ΜΟΒ. ¦ μη Β.

- ιοθ. ιιρτον ΒΙ.Ξ. πως. [πω Εντ. ι

Ρ". Μοτο”. ¦ 1:αρτον εοθιων ς.

ΑΒ. 83. το!. Μαιο. απο. "οιπ.

ιιρτον Ι). 1. 69. ποστάκι. Δτιπ.

πω.. Οι·ἰρ.ἰν. (Επι. 1).Ε. 4804. Μπα.)

(στο. ποπ ποιο ειιθ. 8ττ.οι·ε.) νιιΙ. Μπει.

Μ. Ι8.

ΡΤ_|ἶΙ.Ξ. το!. (η). ἱν.

- ττινων οινον Β.Βιω.λΙαί.Ι.Ξ. Μιιι8.1.

ρω· 8)·τ.Βει. Μπιπρο. | Σοινον τινων

' 5. Α1). 88. το!. 8)·τ.Ηι:!. απο. · οιπ.

!

Ι

οινον Β. Ι. 89. α.ο.ο.ε!Ι. 87τ.οτε.

Ατιπ. πιο.. @απο (τιιΙ.Μπιε) (οινον

·ιτιων Δ..)

- λεγετε ()τίο.ἰν. £ιι.ι.Β.Ε.630.. ¦ λε

γουσι Λ. μια. Μπα. κι. 18.)

8.5. εδιιι.] δικ. 1ι.πι.(ιιι..νω.)

- παντων] ππεο των τειινων Β. 89.

Σπα. 5_γι·.Βιι. ' 1ροει αυτης ε. ΛΒΞ.

88. το!. 8)·ι·.Πι:Ι. Ποιο. Μοιπρπ. (ιι

παντων Γ.) ] οιπ. 1)Ι.Χ. Ι. ειναι. Μ.

5)·ι·.οτι. Απο. Ιι·ι·ιι.40. (νιιΙ.Μπιι. κι.

ιο.)

. 88. πρωτα νιιιΒ. 81ττ.Ποι. ' ηρωτηοεν Ϊ).

"ιοθων Β1). ' :κήπου 9. Δ :

π.υ.ο.πί=βο'. 8)·ι·.Ρει. (Η: "ο". Πω·

τἰοποπο ιιπιιε του”. οπιπ 8)·τ.Οτι.)

- αυτον] ποιο τις Ι). Ι. νιιΙΒ. ιι.ἰι.ο.ε.

Απο'. Βιιττ.Ρει.8:Πο!. (Μπι. | μια των

φαριοιιιων 88.

- των οιιριοαιων] των Ιουὅαιων κι. '

πιω. τον Ιηοουν ΟΗ.

- τον οικον Βί)ΒΞ. 38. 69. [ την οικον Ι.

ι : την οικιαν ὅ. Α!). το!.

81. οι πιο. Με ποιοι:: οποιοι" οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

--_.--.`

ντι. 87. σ

ΔΙΒΒ[ἑϊὲΡ. Φαρισαίου ικα.].εκλίθηιι. 87καὶ 7υ”.ὺ :ήν-"5- 7%, 2οΙτιιιοπι Ρωιρα.ει ‹Ιἰτιιιιιιιιιι. Η.

°° · .. ο .. ετ ο ι ·. σσοτι τοιι τοι· ι·ιιιοσ σου. το -

1. 33.89. έμ Τη πόλες|| ἀ|_ι_αρ·τωλός,6 και. || ἐπιγνουσα οτι ' ΚΟΠ-α- σιτιιοισ ρωσική» οι σοτ:τισντι έ]

τ21οσωεττττ ' || , ... , , .. ι ι ι τ ιιιιιιτιο·ι.ιιιι. ' το 1' -- Ε
Α Φ η ο σα αλ - τι τ. ιιτ. τοι τοσ οτι" ..

5 Ρ · κειται Η! η οικιιβ του αρτσαιοξο Η( ΑΜΠ-(1 ` (ξ σουτ.. ιιιιιιιιι ιιτοιιιιιιιτιιτο ιιο- έ

τι Ξ βαστρον μύρου '58 και. στασα ( οπιστυ παρα τουι` @πιο δω τωΓ"'.'ο"ο ματ '

| . ρ] | 2 Α | _| | μια” στου ιτιστιιιιιιι τ:σοτιιι τι- .

ποδασ αυτου κλαιουσα, τοκ δακρυσιν ηρξατο βρε- Βιιτσ τουτου' οι... οι οιοιοιιι . _

ι ι ι Αν ι 0·- θ ο - -- σιιριτ.ιο ιιιιι ιστοσιιιιι. οι οοοιιιτι- Ξ.

Χαι( ?ουδ ποδα$' (ΠΠ-ου και· Τα” ριξω 7,79 κ6Φαλη9 Βιιιιιτ Ροδο. στοα οι ιιοι:σοιο . Δ.

__ ι τ ι ·. :το · '

αὐτητ ἐξἔμασσεν, και κατε‹ρίλει τουσ ποδατ αυτου, Πε:2:έω ηΜΪ::Β:::και η(λειτρεν το μόριο. 89 ιδιου δε ὁ Φαρισαϊος ό οτι στο”. στα"... “Μειωσα ο

, . ` ι 9 ι, , __ | 9 .. ' 3 τιτστιτισιο. ιισιτσιιιιιτιιιτ.ι φτου οι ' 9.

5 Ξ καλεσασ αυτον ειπεν Ευ εαυττρ λεγων, Ου'Ι'Ο$' Η η” ιιιιιιιιο τοιιιιστ σοουιιιιιοσ "στις". ι89. [ο] προηι. ) 9 . . τι τ ` ι · ι οι σιιτο. ιιιιιιι ιιουσιιιτικ οιιι. ω το η.

5 Η προσωπικο €7ιμωσκευ αν Τι: και πατα” η “τω” η·"9 τσηιοοιισοο @του .του οι! τι- Ε ξ'

αρπτεται αὐτοῦ οτι οι α ττολότ εστιν. 40 και. ἀποκρι- Μπι ΜΜΜ· "ΜΜΜ "Πίνω '

` · · ρ· , ΐ μ Η . | Ι ν | ιιισοτο. .ιι του οτι.. Μαιου". .

θεω. ο Ιησου!. ειπεν πρι-κ αυ-τομ, Σιμωμ, εχω στις τι στο. ο Που Ποιο-Μπα! οττιοι

|| οοιιιιιτο Γιισιιστοιοτι. ιιοιιο οτι

εἰπεῖν.

δηνάρια

εχόντων

τι. σὺν αὐτῶν

τ

42. τίς ουν [αὐ

τῶν]

ὁ δέ, *Διδάσκαλε, ειπε, ιρησίν.

3χρεοψειλε|ται|| ι)σαν δανειστῇ τινι· ὁ .ο όψειλεν

πεντακόσια, ο δε ἔτεροι· πεντήκοντα.

αὐτῶν άποδοῦναι αμιροτέροιι· έχα
..η, οι 0 ο Ι τ ·

, πλειον τ αγαπησει αυτον ,

ιι '

Δυο σουτ" τΙοοιιτιοιι ιιιιιιιτιστιιοο.

Μοτο τμιιοιιοιιι;ιοττι; η οσο τοι

τιστιιιτιιιτ τοι. ιιιιιιο τσοι.ιστσοι.

Η μὴ ιΙστιιι.ιιιι. ιιιτικιμιο. στο. απο

| οσοι ΡΙιιιι Ματια? “ Βαρσο

ρισατο.

48 απο·

 

86. ιτατιττλιθη ΒΒΙ...'ΞΧ. Ι. 88. | Φανικλιθη

π. Α1). τσι.

87.ιδου] στο. $γτ.Ρει. Απο. ΑΜΒ. [δια.

Οτι. οι απο οοσοσιοτοστ. τοοιἱστ ιιοιι

οσοστιιτικ του το οι.. τους'

·- ήτις ην οσοι γυνη ΒΪ.Ξ'. ι. (69.-τις ην)

πως. το”. (8γττ.Οτι.ΒιΡοτ.) Μσττιριι.

Ατοι. ' τοσοι ιν το πολιι τα. ΑΡΧΔ.

88. το!. σου. Βγτ.Πι:Ι. Οσοι. ' στο. Η.

πιο..

- αμαρτιολος] ιιοισ ιν τη πολτι τ. @πιο

Οττ.8ιΡιι. ΑΜ.

- και ιιοισ τπιγνουαα ΑΒΡΧΔ. 69. ΕΜ

οτι. 8τττ.Ρει.&Ηιο. Μοτορτι. Οσοι. |

'στο. 3. ΠΣΕ". Ι. 88. το!. μια. 8)·τ.Οτι.

Απο. πιο..

- ιπιγνουαα] γνουιτα Ι).

- ιι·ατακιιται ΑΒ(1))Ι.ΞΧ. 88. Α. “πιο

ψαριααιου 1). οι. 8ι·ττ.Οτι.8ιΡει.8ιΠοΙ.

ι Οσοι”. Οτο). [οι. ο. ΜΡ.) ' :ανα

ιιιιται π. ΡΑ. το.

- κοι.ιιααιτ τις Δ.

- αλαβαστρον] τσι-αστο. το Γ. ' οσοι μυ

ρου Π. ι Οσιιιττι.. Οτίο. Ιτιι.ιιτ.

38.οποτω απτο παρα τους ποδας αυτου

88. τοις δαιιρυαιν οσοι ιιλαιουαα οιιι..

83. στις. α.ο.τ:.(ι.)|.α'. @του Απο.

θα!). |ιιτ. οι. ι τοσοι τ. ποδας αυτου 'Ρ.

π. ΑΡΧΔ. τ. το!. εγτ.Πι:ι. Μστοριι.

Οσοι. πιο. [$γτ.Ροι.] "τ. ποδ. αυτ.

2η σοι. α.

- ηρΞατο βριχτιν νυτα. ): 8τττ.Ριιι.8ι

οτι. Μσιοτιιι. Αττο. Ι τβριξι Π. α.σ.(τ.·.)

ι!η'. Βι·τ.0τι. του. Οτι_η.Ιτιτ.ἰν.

-- ταις] τοις Α.

- ιΞιμιιααιν ΒΡ(Δ). Ι. (69.) το!. τοις.

σου! $γττ.οτι.διΡτι.διΠσι. ()ι·ξη.|ιιτ.

ιτ. (-ιιααιν Δ. σει. ΙΡ!!!) ' ιξιμαξιν Λ

ΠΙ.Χ. 88. Μοοιρτι. (ι·ιτι.τοτ.Μ.οι σου.

κιτ. 8.) [ο]

- του μυριρ] τον μυρον 69'. (σσττ.'.)

89. ὁ ιταλιαας αυτον στο. [Μ. οι. του. '

παρ· οι ιτατικιιτο Β. 2. | στο. 8ττ.Πιστ.

- λιγων] σοι. ΠΧ. 69. ο. 8]·τ.Πσι.ικι.

Απο. Οττρ. ΙΜ. ιν. ' Οοοιτιι. ΛΒΡ.

το!. τν.

- τι] οττι. Οττω.

-- πρσιρητης] ττττισττι. ο Β.ΑΪιιἰ.Ξ. ¦ Οσο

ιτιι. ΛΠΡΙ.. το!.

- αν] στο. 69.

Β|Π.ΧΔ. Ι. 38. ντου. α.υ.ο.ι.|.9'. @πιο - ποταπη (στο. το. 2252. ¦ ποδαπη Π..

οτι.8ιΡιτ. Μστοριι. Αττο. πιο.. Οοο. ¦- ήτις απττται] ἡ απτομινη Η οτ.

Ιιιι.ἱν.517°. ' :οσοι τ. Α!). 69. διο: '

Πο). Οσοι. ι

-- αυτου Οτίο. Ια!. ιν. ' του τοῦ το: Μ. ἰ

ι του Μιτου ΑΚ. 8γτ.ΠοΙ.

- κλαιουσα Οτἰρ.|ιιι. ιν. ι στο. Ρ. νιιι8. '

(ι.9']).(ιιι των.

262

Οττο. το.

4.0. ιιπιν προς αυτον] προς αυτον τιπιν

88. Ι στο οι .Ποιοι εγτ.Οττ. ι ιιπιν αυ

τιρ Χ. ι .του οι! Ροιι·ιιτο 1". Οσιτι. ' οι!

Ρσιτιιτο στο "Η ι. Η ιιπιν ιτοιιι ο Μα. Ξ.

- ιιπι] τιπον 1).

-ι0.ιρηαιν οσοι ιιπτ ΠΙΠ.Ξ. Ι. ¦ :φησιν

οσοι .ι δι Τ. ΡΧ. 33. 09. τοι. Ι.ιιιι.

Ηι·τ.Ποι. Οσοι. (του οι. Πιο. ιιιιιι;ἰιττοτ,

8τττ.Ωτι.ιιιΡει.ιτορτ. ἰιιοι: ιιιιιστο απο

το, Πιο οιιιτ:. Ηι·τ.Γοι.Μ88.) . τση οσοι

ο δι οι). Μοιοιιιι. .·ι·Σιιι. [Ατοι.]

4!. ου οιιι.] ποιο σοι!. ΑΜΠ'Ι.Ξ.Δ. Ι. 38.

69. το!. οπος. α.ι Μι!. ὁ δι ιιπιν Η. Η”.

Πι:Ι.ιοι:. Μοτοιιιι.Βοιιιν. (πιο. οσο.

“στ.") σι διοτι Λτιο. σου οι 8)·τ.Πτ:ι.

Μι.. ' σοι!. ο δι τηιτους ιι·ιττν Χ. (β)

.του σττ;σ .τσουπ σε. οι .τοπιο οτι ο.

Ηικτι οι σου” Βιιττ.Οι·ι.8τ Για. ¦ το

ηιοοιιοοι .Ισιιιιιι σου το Μσοιτιιι.Ψ.

·- χριοιρ. ΛΒΠ(.ΠΗΡΙα(σ στιττ.!)ΞΔΧ.38.

ιιιτοιικτινι·ιι. | :χρονο τ:. Β.Μαἰ.

Ϊ... το. τισ. Η. ανθρωπιρ δανιιατυχρτωσ.

ηααν δυο (στο. οσο. ο.) Οτι!). το. 225·.···

- οσιιλιν Ι.. 09.

- πιντηιτοντα] τιττιστο. δηναρια Β. 69.

του. Βγττ.Ωτι.8ιΡοι. | Πρωτο. Οτίη.τττ.

στο. θα!). Ιοί. τι. 868». Μ. θἴ5". τι'. 523..

42.ιχοντων] τοστ!. δι ετ. ΑΠΧ. το!. ι.

(ο.)(ι·.)|Συ'. 8)·τ.Πι·ι. Μστοιιιι. Οσοι.

Απο. πιο. (Ντι σιιοι" στο. $γτ.οτι.

“οι" 8)·ι·.Ροι.) ι στο. ΒΠΡϊ.Ξ. νιιτε.

α.Ι. (Μποτσια. Οτέρ.Ιτιι.ο.868ττ.

- αυτων 2". ΛΒΡΙ...ἱ". το!. τ:./. το!. στη).

Μι. τι. | σοι. ΠΠ. τισ. Υιος. α.!ι.ο.ῇζη'.

Ι. Απο. πιο. .

- πλιιον (πλιον Ι). | πλιιονα Γ.)]

 

!

ι

ι

Ι
οι. οοιιιτιοτιιιιοι οι. τ 39. οτι "του" οι. τ 41.

Α οι στο." οι. | Η. ασημι ιι.

-Α...---.--.`__.





και. 50. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

?1118. α. η. ο. ο.

ουτε. 0. 2.11.

Φωπ22Ρέω 4τι;λειον εχαρισατο.

8ριξιν * αὐτῶι εξἔμαξεν.

κριθειο Ι' [ὁ] Σίμων εἶπεν, .Υπολαμβάνω ὅτι αδ

ο δε εἰπεν αυτώ, 'Ορθοδο ἔκρινα9.
` κ ` Χ ». ι Α | Μ

και στραιρειε προ; την γυναικα πρ Σιμωνι εφη,

Βλέπειτ ταύτην την γυναῖκα; εὶσῆλθόν σου εὶι· την
ο Ω | .Υ Φ ) ` Φ , || . ' Ρ, `

οικιαν, υδωρ μοι επι ποδαι· ουκ εδωκαι·· αυτη δε

τοῖτ δοίκρυσιν ἔβρεξέν μου τουσ πόδατ, και ταῖτ

46 τ ε › Μ

Φιλημα μοι ουκ εδωκαι··

ιιιιιιε Βιιιιοιι ιΙἱιεἰι. Αοειἱπιο

ιιιιιιι ο ι·ιιι Ριου ιιοιιοι·ιι. Λι

Μο σου οι. Βιιι:ιο ιιιιΙἰιτιιειι.

'' Β: οοιιι·οτειιο ιιιἱ πιιι!ιοτειιι

ιὶἱκἱι δἱιιιοιιἱ, νεοι.. Ιιοιιο οιιι

Ιιοτειιι? ιιιι.τονι Πι ιιοπιιιαι

ιιιιιιιι.ιιιιιιιιιιι ρωιωι ιτιοἰο που

Μαιου: υπο ιιιιιοπι “απο”

τιμονι: Ροδου πιεσε οι οιιρἰΗἰε

ειπε υπο". '5 Οιιι:ιιιιιιιι "πιο

που ι:ΙοιΙἱειἱ: ιιιιοο οιιιοιιι οκ

ουσ ιιιιιιινιι που οοοιιιινιι οικο

μια Ροδου ιιιοοε. " ()Ιιιο ι:ιι.ριιι.

ι

το

αὅτη δε σου δε· εἱσῆλθον οὐ διέλιπεν καταΦιλοῦσιἱ

μου τουσ πόδατ. 46ελαίιρ την κειραλην μου ουκ
Μ ιν ι | . δ ` | ||

ηλειψαιν αυτη δε μυριρ ηλειψεν ιτουε` ποδατ μου.

"7 οὐ χάριν, λέγω σοι, άψεωνται αι αμαρτίαι αὐτῶι

ιιιοιιιιι ιιοιι ιιιιιιιετιι ιιιιοι: οιι

ιιιιιι ιιιιι;οιιιο ιιιι:ιιι ροιΙοσ πιεσε.

" Ρτομι.οτ ιιιιοι.!. ιιιοο ΗΜ. το

ιιιιιι.ιιιιιιιτ οι ιιοι:οιιιιι ποιου,

ιιιιοιιιιοπι ιΠΙοιιιι. ιιιιιιιιιπι: οιιι

η Ξ

ται, ολίγον αγαπα.

αι. άμαρτίαι. 49

Ί 11

ιὶιρίησιν ;

σ 'δ

αι πολλαί, ὅτι ·ηγοεπησεν πολύ· οι δὲ όλίγον Ί αφιε

48 '? ` : τι 9 ν ι

ειπεν δε αυτη, ΑΦειονται σου

και ” αυτο οι συνανακεί ενοι λέ
ηρ Ι Α ' |

, . .- ¦ Η . `

γειν εν εαυτοιι·,] Τα· οιἄτοι` εστιν οτ και αμαρτιατ

50εἰ·ιτευ δε πρὸς τὴν γυναῖκα, 'Η πίστα·

σου σιἔσωκε|ν σε. πορεύου άι· ειρήνην.

ιιιιιοιιι ιιιιιιιιο ιιιιιιιιιιιιιτ. ιιιιιιιιιι

ιΗΠΒιι. " Μπα ιιιιιοπι οι! Η·

μου. Βοιιιιιιιιιιιιιι· ιοο ροοοιιιιι.

” Ετ ι:οοροτιιιιι οι" ειιιιιιι οι.

ι·ιιιιιοουιιιιι ιιιι:οτι: ιιιιτιι 80,

@Με οοι. Με: ιιιιι οιιοπι ροοοοιιι

ιιιιιιιιιιι? ω οοπ ιιιιιοιιι οι!

ιιιιιιιιιτοιιι. Για. ιιιιι ιο ειιιι·ιιαι

απο: "πιο οι ριιοιι.

 

+ρτοοπι. ειπε ς. ΠΡΧ. 88. το!. δια.

Πο!. απο. (ειπε κ Τ_/:) (επιπλιον Α.)

'οιιι. ΒΙ)Ι.Ξ. Ι. Βου.. Βγττ.οτι.&Ριιι.

Μοπιιιιι. του.. (που: τις ουν Απο.)

42. αυτον ρω: αγαπησει Β[..?..Χ. (Η. Ρ. ¦

@απο εἰ. ΛΗΡΓεἰο. τοΙ._|ῖ Ποιο. (αυ

των 89.) ' ιιιιιο πλεον Ι). νιι|8. α.!ι.ι·.

αρ.. | οιιι. ΔΕ

48.αποκριθεις ο Σιμιιιν ειπεν (Β)Β(Ι.2)

(Ξ). να; δικο!. (Βγτ.Ροι..) Μοοιριι.

(ΕΦ.) (οιιι. ο Β.Μαἰ.Ι.ΞΓ.) | ταδε!. δε

ιι.ιιιο ο Σιμ. €. ΑΡΕ.. 88. το!. α,/ζ

Βιιτ.Ηι:Ι. απο. (ιιιιοιι οιιιιιιιιιιι νν.

τοι.) | ο δε Σιμιον ειπεν Η. Ι. ιιἰΧἱι οι

Βιιιιοιι Βιιτ.0τι. σου Βἱιιιοιι Απο.

- η” δι 69.

-- πλειον] πλεον Ι).

- ο δε] ιιι!ιΙ. Ιησους Μ. (εχει-.οποσ

Για. .και οι δικια.)

οι. τιμ Σιμιονι εφη ΑΒΠΡΙ.Ξ. το'. Μοπιιιιι.

Ατιιι. ι ειπεν τιμ Σιμωνι Ι). νους. ου.

(ι:.)(ε.)/19'. Βγττ.Οι·ι.&Ρει.&.ΠοΙ. @οιιι.

του..

-- την] οιιι. Τ..

-- Μαιο] ιιτοοιιι. και Π.

- μοι επι ποδας Β(Χ. 83. τους ποδας)

ο. Ι επι ποδας μοι Η. φωσ'. | μου επι

τους ποδας Η. | :επι τους ποδας μου

ετ. .ΜΠΕ Ι. 6!). το!. πιο.. ! *οιιι. τους

ΒΙ)Π. ιιι οιιι. μεσω. ιιιιιιο νιιις. ο.

ο!

- δακρυσιν] δακρισιν 1).

- θριξιν] “οι της κεφαλης 'ὅ. Δ. το!.

Βγτ.οτι. | οιιι. ΑΒΒΠ.ΡΙ.ΞΧ. Ι. Κ.. μια

δυττ.Ρει.8ιΠοΙ. Μοιιιριι. Οοι.!ι. Λτιιι.

που.

44. ιΕιμαξεν] -ξεν Β.ΒΙο. (Οπα. ου. ΑΙΜ.)

45. φιλημα μοι] Μι!. αγαπης Α.

- εισηλθον ΑΒΒΠΡυΞ. τοΙ. δεν. δισ.

οτι. Βγτ.Πι:Ι.ιιια Οταει·ᾶ. Ποιο. Απο.

Βάι. | εισηλθεν 1... 89. νιι|ε. α.ο.#:

η'. Βγτ.Ρει.ειο(ο μιιιιοιι.ε)οι δγτ.Ηι:Ι.ι›ιι..

Μιιαιριι.

- διελιπεν] -λειπεν ΑΠ1.ΞΣΔ. 33. 69.

Εθεἰι:ΚΜΛ.

- μου] οσοι τους ποδας Ρ. Μια.

46. τ. κεφ. μου] Ροδου ιιιιιοο σεβ!. $γτ.

Ηἰοτ. Ια ταου. (αι|ιἰ. εαιἰετιι Λάο.) ¦ οιιι.

Η”. (όγκοι. “οι ιιοιι ιιιι:ἱειἱ πιο"

ιιιιιιιιιιι.)

- τους ποδας μου ΑΒΡΙ.Ξ.88. ΕΡΒΙΝ]

νι'. νιιι€. _|~9'·2· ] :μου τους ποδας €.

Χιλ. Ι. (Η). Κλ18.8Λ. “οιιι. 1)Π. α.ἰι.ο.

ο1,δί. Απο. (?τους ποδας 1Ρ.ἰτι πιατα?)

ι ιιιιιο ηλειψεν ΕΞ. 8]·τ.Ριιι:.

47. ου χαριν] ιιι1ι1. δε 1). (πιω: λεγιο σοι

οιιι. οιιι..)

- αφειιινται (?ιευι.205. | αιρεονται Δ. 8!).

Μ. ¦ αφιονται Γ. τοιιιιιιιιιιιιιτ Μπεν.

α. ιιιιιιιιιιιιιι.ιιτ ο! καποιο ειιιιι ο!.

τοιιιιιιιιιιιιιι· Δια. ι·.ς'.

- αι αμαρτιαι αυτης ΒῖΠ.Χ. τοι.

Μοιιιρ!ι. απο. (ΣΕΦ.) ' αυτης οι

αμαρτιαι Λ. 09. Εκ. ΟΙειιι.205. ' αυ

τ·η αι αμαρτιαι αυτης 1.'. δγττ.οτι.86

Γει.&.Πο!. Λεια. ' οι ροι:οιιιιι γιος. ο.

(δ.)(ε.)(ε.Μς'. 0τη.Ιιιι.ιι.ιιιιι. | αυτη

ιιιι·ιιιιιιι 1). Β!.

-4?.αι πολλαι] πολλα 1). #1. ¦ οιιι. 0.9'.

] οιιι. αι 60. Κ.

- ότι ηγαπηο·εν....αγαπα] οιιι. Β. ο. ]

Οιιιιιτιι. Οτἰιι. ΙΜ. Η. Η!... 697'. Ουρτ.

828. το!. !τοιι.218. ' (ιιιιιιι οιιι ιιιιιΙιιιπι

Μαιου"- ιιιιι|ιιιιιι ιΙΠἱαἰι, ιιιιιιι εποι

ι.ιιιιι ι1Ποκἰι, ω αιιιοοι ιιιιιιΙιιιιιιιι μια·

Ιιιιιιιιι Απο.)

- πολυ] πολλοι Ρ. πολλυ ΓΣΑ (πιο.

ὑδε Ξ.)

- αριεται ολιγ. αγαπα] αγαπα ολιγ.

αιριεται Γ. @ιιι.

- αφιεται] οιΙιΙ. και Β.

- αγαπα] αγαπατε 69.

48. αυτη] αιὶ Ποιοι πιιιΠιιτοιο ε. 5γττ.οτι.

8ιΡει. ' οι! Μαιο, ΜιιΠοι· ο. οι! ειπα,

Μαιου ο. ¦ πιω. .Μαιο αμα-,πολο

(απατα, νους. ο.)

- αφειονται] -ονται Δ. ου. Μ.

- σου] σοι Γ7]:(οιι·ει.κιιιι ) νου. α.ἰι.ο.

ασ'. απο ιιι:οι:ιιιιι ιιιιι|,α 8)·ττ.0τι.οιΡει.

8ιΠι:Ι. (ααα.) Απο. Οτἰυ. μια. 978..)

49. συνανακειμενοι] πιω. αυτιμ Η.

-- εν εαυτοις] αυτοις 69.. (ι:οττ.'.) ' εν

αυτ. Δ.

- οντος] οσοι εστιν ΒΕ Ι. 69. νιιι€.

απο!. Μοιιιιιιι. (οιιι. ο.) ' ιιιιιο ΑΒΕ.

το!. νι'.

50. ειπεν δε] Μι!. .Ποια (Με. δ)·τ.Ρει.

- γυναικα] :οιιι. γυναι 1).

-- εις ειρηνην 9'. | εν ιρη·νη 1). (Σεπτ.)

 

Η. τοιιιιι.ιοοιιιτ Λικ. '49. οοι:ιιιιιοοιιοιιι οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ναι. 1.

α :ι τι τι» ιιι1.Τ

Ξ. [Ξ] Σ Δ. ι

1. 33. 89.

Σ(Ι')ΟΨ8"Γ

Μ. αὐτῷ, 2

Ί τι

57 1 και εγένετο ἐν τῷ καθεξῆι·, και αυτοι` διώ·

δευεν κατα πόλιν και κώμην κηρύσσων καῖ|εὑαγγελ`ι·

Ι τι τα ` 0

ο ενο; ν αο·ιλειαν του θεου και οι δωδεκα συν
,

στ Ι λ " |

και γυναικα τινα αι ήσαν τεθεραπευμεναι

απο πνευμάτων πονηρῶν και ασθενεια-ιν, Μαρία η

1 τι Χ

καλο|υμε|νη 8!ν!α·)ιδαληιιή, αρ)! τα οαιμόνια επτα!! εξε

`
| ,

λ λυθει και ! !ωανα υ Χου α επιτ οπου

. |

,

, | ·'

`
` .'

Ηρωδου, και Σουιταννα, και ετεραι πολλαι, αι··

ΜΜΜ) Ε: ίααιαια απ ι!αἰα

ωρα αι απο Ναι· Γαι:ὶα!ιατ ρατ

αἰν!ιαιαπι αι. ααεια!!απ.ι "ααα"

ααιια αι αναιιαα!!ιααιι ταβααια

ι!αι. οι ι!ιιοι!ααιια αυτα !!!ο. !' αι

αια!ιαι·αιι ιι.!!ιιιιαα «μια ατααι

αατιιιαα ιι!› κριτιι.ι!ιιαι ιαα!ἱιιαἰα

αι ιααι·ιαιιαιιααι. Ματια αιιαα

ι·οαιιιατ Μααι!α!αιια. ι!α ααα

ι!αειαοαἱα ιιαμιαιτι ακἰατααι. ' αι.

!ο!ιαιιιια ιικοτ Ο!ιιιια μτοαατα

ιοτἰιι !!ατοι!!5. αι Βιιααιιιια.. αι

α!ιαα πιιι!ι.αα ιιιιαα ιιι!ιιιιιιτα!ια.αι

τινα· διηκόνουν 2αι.3τοιτ

αὐταῖι·.

Φ Η Μαι. "μαι-ΒΤ·

θΗ°9·β ι ο ι ` ι ι 6 α κ

5 .=. πολιν επιπορευομενων προτ αυτον, ειπεν δια παρα
-- οι! Α σα σα ` Ι

θ 3. Η ολ ε· 5 Έ. λθεν 6 από ων του οπει αι τον°9 απο·
η : ` Α ` ”

. ·` ` ,
- | ,

ρον αυτου· και εν πρ σπειρειν αυτον ο μεν επεο·εν

παρα τὴν οδόν, και κατεπατήθη, και τα πετεινα. τοῦ

η· ι Α | ο ν 6 κ οι 6 Ι να

1' ουρανου κατειρα·)ιεν αυτο. και ετερον ° κατεπειτευ

ι κ Χ | ` α ο ν ` ` ` αν

επι την πετραυ, και ‹ρυεν εξηρανθη δια το μη εχειν

και ἔτερον ἔπεσεν ἐν μέσιρ τῶν ακανθῶν,ἱκμάδα. 7
` Η

και συμφυεισαι

Α"

58 4 '' Συνιόντοι· δὲ ὅχλου πολλοῦ και. τῶν κατὰ

Ο Υ Ο | Β |

αι ακανθαι απεπνιξαν αυτο.

8 ο ν ι- α ι

ΕΚ των υπαρχοντων

αἱ. ι!α !ααα!ιαιι!ιαα ααα.

^ (κι) Οατα αιιιαια ιατ!ια ιι!ιι

τἰιαα αοιιναιιἱται. αι. ι!α οινιιαιι

ααα ρτορατιιτααι αι! αιιιιι. Μια

ρατ α!ια!!!ιιιι!ιιιαιιι. 6 !·!κἱ!ι απ!

εαιαιιιαι ααιιιιιιατα ι.αιιιαα ΜΜΜ:

αι ι!ιιιιι ιιαιαιιιιιι. ιι!ιιιι! αααιι!!ι.

πιο” νὶαια. αι. αοιιαα!ααιιιια α”.

οι νο!ιιαταα ααα!! αοιιιαι!ατιιαι.

!!!αι!. Ο Η α!!ιιι! ιιααιι!!ι ααρατ

ρωταω. αι ιιαιιιιιι "Για, ηιιιιι

ααα !ια!ια!ιαι. ιιιιιοταια. τα

ιι!!αι! αααιι!ἰι εαααα ερωτα. αι.

εὶιαιι! ακοτι.αο ερωτα: ιιιιιϊοαα

νατααι !!!ιιι!. " !Βι α!ιαι! ααα!

8 καὶ

 

!

Ι. ααθιξης] έξης Δ. !

-ιιαι αυτος] οια. 8ατ.Οττ. (!!)οαι!ααα ;

σου” Ζω.)

-διωδιυιν] ιδιωδ. κ.

- κηρυσοιυν] οια. ε)ιτ.Οττ.

--δαιδεκα] αι!ι!. ι!!ιαιρα!ι αρα/Καλ)!

Οοτιιτα, !!α!;;. σ!

-- συν αυτιρ] μιτ' αυτου Ξ!).

2. πως] στα. !ι#ρ!. ενττ.οτι..διΡει.8ι!!α!.

αι να!. Μαιιιρ!ι. στα. 220!. ! Οοαιτα.

να!υ;. α.ι:.εφ Μαι. Οτιρ.!.880°.

- αι] στα. Ι.

- τεθιραιτιυμιναι] ραπ πονηρων !.

- Μαρια Β!)Χ. τα!. !)!α.ι:αρ!ι. ! Μαριαμ

ΑΒΕ. !. 88.

-- αρ'] ιζ Ι). .

··- ἱπτα] στα. Γ. (.ξ. δαιμονια Β.) | πολ

λα Η(αοα0). ! ι!αοι!αα!ια ααα”.

αι.)

- ιειληλυθιι] @κατω 8)ιτ.Οτι.

3. Ιωανα Β..!!αι.Π. 8)·τ.Ηα!.ι:α8.σταεώ.

! ζ!ωαννα έ. Μ.. τα!. Ι

- Σουααννα] Σαιιταννα ΜΙ'. Οτία. !. .

ασια. |

-ὶτιραι] έταιραι Α. 4

-αιτινις] Μι!. και Ξ!). α.ι:$!. (στα. '

να!ς. Με” ξ

-αυτοις Β.Βα:.!"αι.!)Δ. 69. 1:ΗΗΙΚ8 Ξ

Ηττα. Δια. ι.·.ε$1)!υ'. 8)ιττ.(.:τ!..!'Μ.8$

Βα!.ιτι8. 0001. (τοις μαθηταιρ (να).

!αιαιατρτ. 18804.) ! *αυτι..ι τ. ΑΕΧ. Ι.

88. 1)!. Μαρια. Βια!. ιι.Ιι. $)·τ.!!α!.ιιιι. '

Μααιρ!ι. Λι·αι. ααα. Τετι.αι!ν. Ματα.

ἱιι. Η). (νἰι!. Μα". κατι!. 55. Ματ. αν.

ιι.)

8. ιι: Λ!!.Β!!υ.Βο|ι.Β!α.!)[.. Ι. 69. Κ.

στα). ι.:ιιιαι. ' $απο τ. (Βαρ.!!!αἰ.)

ΧΔ. 88.. τα!. (“ι!α" Μαι.) μια. απο

των υπαρχοντιυν αυταις Β.. (!ια!:ιαι ἱιι

Με.) ! (αυτοις Η. αυτων !). Οοαι.τα,

στα). ἱ.)

4. συνιοντος] ουνιλθοντος Ι). 69.

--κατα ιτολιν Οτίρ.Ιιιι. ΠΕΠΗ”. ' την

πολιν !) στ.

- δια παραβολης νιι!ε. Συ!. τα!. (ρταατα.

οι. 87τ.οτι.) ! παραβολην τοιαυτην

προς αυτους !.). (ι.) (ΔΗΜ.) | Ντα!»

!αιτι ο!!!) ρατα!ιο!αια αι! “Ιου ι·.(υ!.)!.

ααιιιωααιω ια!απι α. (ρατα!.ια!αια ια

!αιτι στα. Ιω. αι.)

5. α!› Μι.) Σπα α.ι...αρ-ι-ι. Β)·τ.Οτι.

(νία. Μα". Μι!. 8. Ματ. ἱιι. Β.) ! οια.

νιι!ε. ρω 8)·ττ.!.,αι.8ι.!!α!. Οτια. [αι. Η!.

- του ιτττιιραι] οια. Λ.ιιι υἰι!. ! οπι. του

ΒΚ. ! Όοιιιτα. .βια/Γι. 125. Πἰρρ. ΡΜ!.

τα!. 9. (268.) ()τἰρ. Η!. ΒΕ. Ευα. ἱιι Ειι.

558!) 560". '

·- αυτου Β.Μαι.!Π.Ξ. τα!. [!!.α.!.] !ιαυτου »αιωνα 1 οιιι..ΙιωΙ.'!”τ. (οια. ι

τ. απ. αυτ. ο. 8)·τ.οτι. Δτια.Μ88. τα!.

Μα". Χα!. 3.)

- αυτον] οι!). Π.

5. υ μεν Λ!)!!. τα!. Σα". τα!. ..ἴιι“.'.!Ϊτ. !

α μιν Β. (τω. Μα". ΧΜΛ.)

-τταρα] "τι Βια.

-του ουρανου τα. ι:.|ἱιβ. 8)·τ.!!α!.

!)!αιιη›!ι. Ποια. Δτιιι. .!·:ι!ι. 0ι·α).Ιιιι.

!!.47-ι-. ! οια. Ι). ιι.υ.ι.Ι|ζ!. ε)·ττ.!.¦τι.8ι

Ρα!. (νἰι!. Μαιι. Μι!. 4.)

--αυτο ΔΙΠ!. τα!. Βια. τα!. ! αυτα Β.

(ναΙ.Μαιι.ι ! “στον Ε.

6. ἱτιρον] αλλο Η.

-ιτατιστιαιν !!!!.!.Ξ. :απατα 8. Δ!).

τα!. (τω. Μα". και. 5.)

- ιιτι] παρα Ξ.

- την ·ιτιτρ.] οια. την Β.Μαι.

- φαν] ιφυιν Ι.. (ρτιιαια.ιιιαιιαι ετι-.1,80

7. ὶτιρον] αλλο Η. μια. Ματ. ιι·.7.)

-ιν μιαιρ] (ιμμιοιρ Λ!.'ιιρ.Τ_|:!!!.'Ξ'.)

μιαιρ 69. ' μεσον !).

-συμφυιιοαι] υυνιρυιιααν Ι.. ! ρυιιιται

Χ. Ποια. α! κι!. Ο. (οια. αι ακανθαι

8)·τ.(Στι.)

8. ἱτιρον] αλλα 1). (ι·!ι!. Μιιτ.!ν.8.)

- ως Λ !!!!.!.ΞΧΔ. Ι. :18. 69. Η!! !!·”ι.α.Ο Η

κΜ8Ι.Ιντ.ι. για;; Λακκι/1. Πι)ιρ.

ΡΜ!. τα!. 0 (288.) ! :κι 2. Η. α.ι:.

1ιι". 'Η. Πι). μια. λ!ιιιι.. Μι!. 8.)

-αγαθην] ιιι!ι!. και καλην !). ιι.ι.°.ι:. ετι'.

Ι. ματ :Ματια οι α.ιιιια!!α Η. ' 2 ιιι.·ιι:ατα

ι!ιιαιαοιιια οι. ! 8. Μια-Μα Ο!. ! "Μαι". α! Ο!. '

6. αοιινιιαιτααι. αι. | Οι". αι. Δια.. ! 'ί. μια” αρ!.

τα” ιι.
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ντο. 15 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

α.. ιν ν ο ο ΙΙ λ .ο ` ε | ο `

ε ·0. 13.2. ετερον επεσεν ; “τι τη” 7η” αγαθην,Α και (Ρυθμ

ΠΒ'|ΠΡι επ0τησεν καρ7Γ0ν εκαΤ0νταπλασι0να. Ταυ7-α λεγων

βοο:ι.ΔΠο.201. ,Φ ν το υ '9 ε ι τ τ 9 (ι 'Ε |

"Μπι-ΜΜΜ. ε- τονει, εχων :οτα ακουειν ακουετω. πηρω

"Μοτ. .τι ιο-οο.

Β. τίς· αυτη εἴη πα·

“βολή βολη αὶἰτη ;

Ϊ

α

· Βετο. 6 : ο.

0,' οντος

β ι

12. αιι·ούονττς

των δε αυτον οἱ μαθηταἰ αυτου*, Τί: εἴη ή παρα

10ό δε εἶπεν, (Υμῖν δἔδοται. γνῶναι τα

μυστήρια τῆο βασιλείαο τοῦ θεοῦ, τοῖτ δε λοιποῖε` ἐν

παραβολαΐο, ε ΐνα βλέποντες μὴ βλ.ιέπωσιν καὶ ἀκού

μνη συνιῶσιν. Η ἔστιν δε αἱότη παραβολή·

ο σπόροι· ἐστἰν ό λόγο; τοῦ θεοῦ· Η οἱ δε παρα

την όδόν εἰσιν οἱ 2ακούσαντεο,|| εἶτα ερχεται ό διοί

βολο: καὶ αἴρει τον λόγον απο τῆο καρδία: αὐτῶν,

ἰ'να μη πιστεύσαντετ στοθῶσιν. 13 οἱ δὲ ἐπἰ τητ

πείτρατ·, οἱ όταν ακούστοσιν μετα χαρᾶο δέχονται τον

λόγον, καὶ οιἶτοι ρίζαν ουκ ἔχουσιν, οἱ προτ καιρον

πιστεύουσιν, καἰ εν καιρῷ πειρασμοῦ οἰΦίστανται.

14 τὸ δε εἰτ τότε· ακοίνθατ πεσόν, οιἶτοί εἰσιν οἱ ακού

σαντεο, καὶ υπο μεριμντον καἰ πλούτου καἰ. ηδονῶν

τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, καἰ. ού τελεσ

Με ἱο τοτττττο οοοιιιο. οι οττοτο

Μο τ”ι·οοτιιιο οοοτορ!ιιιο. Παει:

ι:Ιἰοοοε οιοιοοοο.τ. @οἱ οοοοτ

ιιοτοο οοι!ιοοι:Η ιιοιΙἰιιτ. . Ιοτοι·

τοςτοοιι.οτ ιιοτοιο οοιο ιἰἱεοἰροΙἰ

οἰιιε τοπιο οεειοτ Μα: ροτιι.οο!ιι.

Ν Φωτο” ιρεο @οι νου” του

τοτο οετ Μαιο ιογετοτἰοιο τοΒοἱ

οι, (77· '0 οοτοτὶε οοτοιο οτ ρο

τοοοΙἰο, οι νιτὶοοτοε οσο ι·ἰιὶοαοτ

οτ οοοιοοτοε οσο ἰοτοΠοττοοτ.

'' (πιω Ποτ οοτοτο Μοτο μοτο

ΙιοΙο. 8οτοοο οοτ νει·οοτο οτι.

η (οι οιιτοιο εοοιιο νἰιι.ιο, εοοτ

το οοι οοι:Ηιιοτ. ι1οιοιΙο νοοἰτ

ιΙἰιιοοΙοε οτ τοΙΙἱτ νοτοιιιο 6ο

οοτοο οοτοτο. οι: οτοοοοτοε

“οι οιιοτ. ” Ποιο οιιἰ εορτο

ρωταω. αοἰ οοτο “Μοτο”. απο

“ποιο εοιτοἱρἱοιιτ "τριτο οι

οι τιο:Ποιοο οοο οιιοοοτ. ατο οι!

απορια οτοιΙοοτ οτ οι τοοτροι·ο

τοπ:το.τἰοοἰε τοοοε|ι.ιοτ. “ (1οοιὶ

ο.οτοιο ἰο ορἰοοι οοι:ἱτΙιτ. το ειιοτ

ατο ιεοιοοι·οοτ οι εοΗἱοἰτιιι!ιοἱ

Με οι οινιτιοι οτ νοιορτιιτιοιιε

ήτοι: οιιοτοε εοΗ'οι:ο.οτοτ ετ οσο

τοἰοτοοτ τι·ιιοτι.ιιο. Η @πιο αο

τοιο ἰο οοοοιο "οποιο, οι εποε

Φοροῦσιν. 15 το δε ἐν τῇ καλῇ γῇ, οιἶτοί εἰσιν
 

Ρετ. Απο. ¦ οιο.νοιε. 6./ω'το'. ο".

Ηε:|. το!. (οποιοι. οιιιΙοτο Ηἰρρ. του.)

Να. Ποπ.. οι. Μιετ. (οτ τοτ. Η.) | ΜΗ. ετ

ίτοοιιίοτοτο 8)·τ.Οττ. (ντα. Μοτο οτ

Ποτ.)

8. οταν] ερυεν Β. Ποιο!. και Βου'. ο!

-ταυτα λεγων....ακουετιιι] στο. 69. "

φωνα] νοοο ιοοεοο. Φωτο" 8γτ.Οττ.

9. επηριιστων] ·τουν 69. (επηριιιντιον Β.)

- αυτου νο!ε. ε./:ς'. Οτίο. ιατο 835.'.

'οτο. Β. α.6.τ·# Απο. Μαιο!. λε

γοντες π. ΑΣ. το!. _|: οτι-ατο. (3001.

@το (οτι. Μοττ. Χίο. ΙΟ.) ¦ στο. ΒΙ)Β

12.1. 83. Ι.ιιττ. 8τττ.Οττ.8ιΡετ. ΜΜΜ.

Απο. Οτίο.Ιτιτ. ἰἱἱ.885°.

- τις] ρτοοτο. το 1).

-·τις ετη η παραβολη αυτη ΛΙ)ΧΔ. 69.

το!. ε:.ε. 87ττ.Οττ.Ρετ.&.ΗοΙ. Μοτορο.

στο”. ¦ τις ειη (ει Β.Βε·|ι.) αυτη η παρα

βολη Β.Βο|ι. Ι. ΥΜΕ. αετου. ΑΜΙ.

(στο. αύτη Απο.) · τις αυτη η παρα·

βολη ΕΞ. ¦ τις αυτη ειη παραβολη Β.

ΒΙἰν.ἰ"Ιαί. (88. η παρ.) | (ειη] στο. 1.

εορτο Γ'. ει Β.Βο|ι.Κ.) | περι της παρα

βολης Β.

Ι0.ειπιν] εφη Ι. "τιάά. αυτοις Ι. το.

ι:.ε. 8τττ.Οττ.8εΡετ.&ΠοΙ.οιο. Μοτορο.

(‹μιἱΒοε νοκ!. Ιιἄρ'.)

- γνιιιναι οι οτἰο. ΙΜ. ἰτ.470°. | Ρο"

του θεου Ι). ' οτο. α.

- πιιραβολαις] Με!. λαλω Λ. ο. ' Οοο.,

Οτἱη.Ιιιε. Ν. Ι Με!. ιἱἱοἰτοτ η'. 8τττ.Οττ.

διΡετ. (ε·οτοτἱε τιιιτοοι οσο οετ οποιοι

οἱεἱ ἰο ειιοΠιτοάιοοιο ε.(9'.) Πιο αοτειο

(ιοί $'οι·ἰε ειιοτ οσο εετ όποιο οτ ιιοἰτοοτ,

ρτορτοτοε ἰο ριιι·οοοΙἰιι ιΠοιτιο· οἰε 8_γτ.

στο (υἰιἰ. Μοτο τοϋ. 11.13.)

ΙΟ. μη βλεπωοιν ΑΒΧΔ. 88. τοΙ.| μη ιδιο

αιν |.)Ι.Ξ.'. Ι. ' βλεπιιιττιν ται μη ιδιιιοιν

Β. (τω. Μιιτ. ἰν. Η.)

- αιτουοντες μη ΒΒΕ.'Ξ'.'ΧΔ. 1. 88. το!.

μια. ε_τττ.οττ.Ρετ.δε Βι:1.οιτ. Ποιο.

Απο. Οτἰο.Ιο0.ἰν. ¦ α.ιτουιταντες μη Α.

| αιτουοντες ακουσιιιοιν και μη Β. 89.

(ΜΜΜ.) ' ακουοντες μη αιτουιτωοιν

μηδε ΡΙΠ”. 8γτ.ΠοΙ.ιοις. Μοιορο.

.οτο.

- τυπικα] ο·υνιιιαιν 1.

Η. λογος] οτο. ο Β.

Η. εισιν] οτο. Λ.

-- ακουσαντες ο.οο.οω.1.ε:ο. ι ξακου

οντες ε. ΔΙΙΧΔ. το!. νν. ' ακολου

θουντες 1). Μάι!. τον λογον Χ. ι:.ο.

εγτ.Γετ. Οτἰο.|οτ.ὶἱ.474°. (τω. Μπιτ.

το. 19. Μιιτ. ἱν. 15.) νοτοοιο Βοἰ ο.

8ττ.Οττ. | Οοοττο, νοΙε. α,|ῖ_βο'. Βγτ.

Πο!.

- ειτα οπος. 1.9'. 8ττ.Ποι.(οτ ιοι;.Οταο

' το.) ΜΜΜ. απο. | τον 1). (“οοο

. οπο" 1).Ι.ιιτ.) | "το" 8τττ.Οττ.8τΡετ.

Ι 1501. " οτ ι|οἱοιΙο" Απο. (ιιοτοτο ροετ

ερχεται α.υ.ι·.ε!Ι. Οτίο.Ιιι!.)

!2. τον λογον] ροετ αυτων Π. α.ο.εώ '

Οοοττο, νοἰε. η'. (στο. ε. Οτο). ΙΜ.

Η.)

- της] τας Λ.

Ι3. της πετρας ΑΒΒ. τοΙ. | την πετραν

Ι)ΧΕ'”,τετ. οποιον.

- μετα χαρ.] ρτττοτο. ευθεως εγτ.οττ.

- οντα Οτίρ. τ. ' στο. Β. ε. 8)·τ.(ῖττ.

:δι-111. ΑΜ. | αυτοι Β..Μαἰ.

- πειρασμου] -μον Κ.

- αοττιττ.] εοιιοι:ΙοΠτοοτοτ 8ττ.Οττ. (τω.

Μιιττ. τοϋ. Η.)

Η. πεαον] εμπειτον Δ.

- ακουααντες ποιο. ε$$9'. 87τ.Πττ1.

0001. | αιτουοντες (Η. Χάο. α.ἰι.ι:.

8τττ.Οττ.8ιΡετ. Μοοιρο. Απο. @το

Η οποιο. τον λόγον Ι. (νἰιΙ. Μοτ. ιν. Μ.)

ιιιἰιὶ. α.ι.·.|ῖο'. Βγττ.Οι·τ.8εΡετ. Απο.

- και ροετ μεριμνων Οτίο.ἱν. Με. ¦ στο.

1). στοπ. @το (οσο 89.)

- πλουτου] Μι!. τοοοιἱἰ Ηγτ.Οι·τ.

·- ἡδονων] ρι·οοτο. υπο Α. Απο. | 00ο

ττο, στο). Εν.

- πορευομενοι] ·νος Α'. (στο. 83ττ.Ρ8τ..)

Ι5. εν τη καλη γη] εις την καλην γην Ι).

Σο". Οτἰο.ἱ.808ΐ. νο!. Μοττ.οτἱϋ.28.

(ρτοοιο. "οικω οοοἱι!ἱτ" 8ττ.(ῖττ.) "

οοετοιι οι". αυτοι. εισιν Απο.

10. ιοτοΠιιτοοτ Ο!. ' Η. οι "ο". Ο!. οσο. οι αυτ..

' 13. Μια” Ο!. Ι Η. ἱο .οποιο οι. τ ο εοΙΙ. 0!.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ντα 16.

Α τι ο (οι.

1. (ει τι Δ. Ι ,

1. 98. 69. λογου κατεχουσιν,.Ι

Ξ:2·σΒ.ιεττεττντ_1 16

Β Ε οθ

.11 τι. β

'Ματ.

Βίαια.. 6:ι5.

@τα ιιι83.

. ετ. απο. ε ι .κ

1Παι.ι.ιο:οϋ. αποκρυΦου ο

'τοπιο. ιρ:ο6. ε

Βίαια α.5:ο9.

υποκατω κλίνη; τίθησιν, ξαλλα||

.μου -2 σιν;| 'ίνα οι εἱσπορευόμενοι βλέπωσιν το οι... 17 Ε ού

ου ιρανερδν γενήσεται, ουδε

ου * μη γνωσθ

μια ''21 9· Π 18 βλέπετε οιἶν πω; ἀκούετε·

γάρ έστιν κρυπτον ο

οἶτινε; έν καρδία καλῇ` καὶ άγοιθῇ 9οικούσαντε; του

καὶ καρποφοροῦσιν έν ὑπομονῇ.

2°ούδεὶ; δε λιίχνον αιμα; καλύπτει αὐτὶιν σκεύει η

λυχνία; 1 τίθητ
· λ

επι

λ

..τι

τα*

8 Ι ι 9 ο σε

αρθησεται απ αυτου.

π
1"Μα.ιι.ιοι.ι6-5ο.β . .

Η Ματ. :μαι-86.

20. σε θἐλοντες. ρ υ

τε; σε.

 

59 19 η Παρεγένετο|| δε προ; αυτον μήτηρ καὶ

οι αδελιροὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ήδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ

δια του ὅχλον.

σου καὶ οἱ αδελφοί σου έστήκασιν έξω ἰδεῖν δθέλον

21 ὁ δὲ αποκριθεὶ; εἶπεν προ; αυτου;, Μή·

τηρ μου καὶ αδελφοί μου οἶιτοί εἰσιν, οἱ του λόγου

τοῦ θεοῦ ακούοντε; καὶ ποιοῦντε; * ..π

. σε

20 2 απηγγέλη οι" αυτοι

15. καλη και νιι1ε. οτι-9. 1. Ι στα. 1). Η. φανερον γινηοεται ο. | ιραντρωθηιτεται

α.6.ε·.ε;ρ*.Ι.

- ακουοαντες] -οντες 69. Σκι”. Ι σου·

11°ι1. οτἰρ. 1.

- λογου] πιω. του θεου 1). Ι 00τιιτιι.

Οτίο. 1.

- καρποοορουι·τιν 0τἰρ. 1. ¦ καρπον οι·

ρουαιν 69. | τελεαφορουαιν ΕΞ.

- υπομονρ] ιιι1ι1. πολλη 69. | Οοιιιτα.

Οτἰρ. 1.

- ιιι1 6τι.] Μι!. τουτο (ιιι1ι.1. δε Η.) λε·

γιαν φωνα. 'Ο εχιιιν ιιιτα ακουειν (στο.

Ο..) ακουετιιι Χ. Ηττα. 69. 1:Ψ091Μτ

Λ. Β_ττ.111οτ.

16. ου ἰτιἱι. 1'ατα1ιο1τιττι ιι1ιοττιττι ι1ἰοο1›ιιι

εγτ.(1τι.

- αυτον] στο. 1. 6.ι.·#

- οκευει] εις οκευος 1. 1 οπι. ε.Ι.

- αλλα ΒΕ. 88. ¦ Σαλλ' €. ΛΒΞ'. τω.

- επι λυχνιας ΑΒΕ. του ' επι την λυχ

νιαν ΠΧ1(Μ(Π οττι.την) οι. Ματ. Η.

91. (λυχν.....1να οι ειο- οτπ. Ε..)

- τιθηιτιν ΒΙ.Ξ. 1. 69. 16.1. | Ζεπιτιθηετιν

ετ. ΛΧΚ. το!. | τιθι Π. ' στο. ε. 21ι1ι1ι.

Η ιιι1ι1. ιιιιι το 1οοο ιι1ιιτοοιιι1ἱιο 8)·τ.

Οτι.

- ἱνα....φως ΑΤΗ-Έ'. το1. Οτἰρ. ΙΜ. 111.

886". ¦ οιτι. Β.Πι!ρ.Βιο.Μαί. ι·ἰι1. Ματ.

και. (οι οιτιιιι1ιιιυ 1ιιι.:οιιι επι...)

- ιιιτπορ.] εκπορ. .1 77:

·- το φως] ιιτιιι: βλεπ. 1.

17. ιτρυπτον] Ιιτιιοτιι. τι ΚΗ.

- ου] ουν 1..

1. ντι1α. 6.ι:.εώ Οτἰρ. 111.986.. ' φανε

ρον εοται 1).

- 6 ου μη γνωοθυ Β(Ϊ.)Ξ'. 88. (οπι. μη

Ι...) ' αλλα ιν.. γνωαθρ 1). ¦ $ι1 ου

γνωοθηοεται εἴ. ΑΧ. το1. (ου] τι.ι1ι1.

μη Ρ.)

18.ουν] οπι. α.ο.ο.πΙ. εγττ.Οτι.8ιΡει.]

Ουτιιτο.. κους. εφ ομοια. το1.

- ακουετε] πιω. και προοτεθηπεται υμιν

τοις ακουουιτιν 69. (νἱι1.Μοτ.ἰν. 2-1.)

- αν γαρ Β”. | :γαρ αν τ. ΠΧ. 1.ι.

880. Κ8.νυΛ. ] γαρ εαν ΑΔ. 177: ΕΕ'

αιωνα (γαρ τανχη Θείο.)

- εχω] εχειοἰ.τ ΠΑ. (19. Γ.) (91,. Ν.)

- δι.τθηιτεται....μη εχυ] στο. 1. " δοθ.

αυτεμ] ιιι1ι1. οι ιι1ιιιιιι1ιι1ι1ι 8)·τ.οτι.

- οι; αν ΑΒ1):1.Ξ. 88ε.κ8. ] ος εαν Χιλ.

69. 1ιτοτιιιυντι.

- μη] ουκ Λ.

-- και ο δοκει εχιιν] μπι. αρθ. απ' αυτου

11. ο. ' (Φωτο. Τα!. των. Μοτο. ιν. 19.

- δοκει] δοκειν 9.

19. παρεγενετο Β.1"αι.1)Χ. ] 1-νοντο τ.

Λ1.Ξ. το!.

- μητηρ] πιω. αυτου 1). 69. ιι.ο. 16γττ.

Οτι.11:Ρει. 111οττιρ1ι. ν16ι1ι. (στο. μου.

αδελιροι 6.0.)

- ιιιΐιλ. αυτου] ιιι1ι1. οι ετο.1ιτι.τιι ίσκιο

5γτ.Οτι.

- ηδυναντο] εδυναντο ΔΕΟΚυν.]ηδυ

νοντο ΕΞ. 8νττ.(:τι.διΡει.

20. απηγγελη δε Β.1)Ι.Ξ. 88. α.ο.(ι:.)!:ο'.1.

η καὶ εἰ; Φανερον έλθη.

αν γαρ
ν ε ε- χ Α Α 6 αν ` Α τι 9!

δοθησεται αυτου, και ο; αν μη εγω, και ο δοκει εχειν

Η 'Η απο)

ι]ιι1 το οοτι1ο 1›οιιο οι οριἰιτιο

ιιιιι11οτιιοιι νοτ1ιιιιιι ι·ιιιιτιοτιι. οι

Μπιουτ πιτ-αυτοι. ιο μακρυα.

Η (πιω Νετιιο ιιιιιοιιι 1ιιοοττιαιτι

τιοοοτιι1οτιιι οροτιτ. αυτι νιιεο ιιιτι

οποια: 1οιιιιιττι ροτιιι. ευι1 εαυτο

οιι.ιιι1ε1ιι1ιτιιττι ροτιιι. ιιι ιτιιτιιτιιι:ο

νἱι1οοτιι 1ιιιτιοιι. 1' Μι” Νοτι

οιιιττι ο" οοι:ι.ι1ιιιιτι ηιιοι1 που

τιιιιτι16.ιιιοιιιτ. που ιιιιιοοτιι11ιιιιτι

ιμιοι1 που ουατιοεοοιιιτ οι 1τι

ριι1ιιιιι που". "1 (89.0 νται".

απο ιιιιοττιοι1ο ιιι.ιι11ιἱει ιιιιι

οιιιττι 1ιιι1ιοι. ι1ιι1.ιιιιιτ 1111. οι τριτ

ι:ιιττι·ιιιο που 1ιιι1ιοι. ιιιιιιττι αυτια

τιιιιιιι ευ 1ι.ι1.ιιιτο ιιιι6ιτοιιιτ ου

111ο.

11· Μιλ-λ νιιτιοτιιτιι υ.ιιιοττι ιιι1

111ιιτιι τιιιιιιιτ· οι που" ουτε. οι

που ροιιιτιιτιι ιιι1ιτο ιιι1 αυτο

ρτιιο ιιιτιιιι. '°Βι τιιιτιιιιι.ιιιιτι

σει 1111. Μιιιοτ ιιιιι οι Ματια ιιι1

ιιιιιτιι του. 9016111" ιο νιι1οτο.

2' @τι τοεροτιι1οτιε ουαι ιιι1 οσο.

Μιιιοτ "πιο οι 1τιιιτοε πιει το

ειιτιι. ηιιι νιττ1ιιιττι ι.1ιιτ ιιιτι11ι.ιτιι οι

6ιοτιιτιι.

!| .Υ

ελέω

απαγγελλει δε 69. ] απηγγειλαν δε Χ.

Μαιου”. | :και απηγγελη Τ. ΑΔ. 1.

τι!. νου τι! 8ι·ττ.(Οτι.δι1'ει.)8ε11ι:1.

(601.11. ΑΜ. :1916. (κ. απηγγελλη Ρ.)

29. αυτιρ] ]·ιιι1ι1. λεγοντιιιν Τ. ΑΧ. τω.

Βγτ.Πο1. Λττιι. 1 στο. Β1)1.ΞΔ. 1. 88.

νους. .ι.ι.....τρ:9·.ι. Βιιττ.Ωτι.8ι Ρετ..

111οττηι1ι. (Μια. .ἰ1ἰι1ι. "ιιι1ι1. ότι 131.

Χ. 1. ιι ο.ο.ε."[9'.Ι. Βι·τ.11ι:1. Μιιιτηι1ι.

(1οι1ι. 1 Ουιιιτ.ι. ΑΒΞΔ. :311. το1. νιι1ες.

8ι·ττ.Οτι.8ι1,ει. Λτττι. ν1ἰι1ι.

- ἱιττηκαοιν] μια εΞω 1).

(Ειτε. οι! Νοτια. 1. 928.

ιι.)

- ιδειν θελοντες σε ιι.υιο.Μ.ι.ε:. "Πατι

τιιε ιο ι·ἰι1υτο νους. α.Ιτ.ε:.(€.)|: Βιιττ.Οτι.

δι1.'ει.11ι11ι:1. (Λὶι1ι.) ] :ιιῖιιν ιτε θελοντες

ετ. ΛΕΣ. τι:1. Εκο. τιι1 διαιτα. ] ζη·

τουντες σε 1).

91. αποκριθεις] στο. 1. Ατττι.

ι·.ε.·. .7986.

? Μου. :61.

_ προς αυτους] αυτοις 1). ε:.υ. "801.

αυτοι ειαιν Με δγττ.Ωτ1.&1.,8ι.

(οι.

111ιιιι. κ11.49. Ματ. 111. 84.) ] Ουτιιτα.

' ΛΒ1.Ξ. το1. Η μου ευη. οπι. 1. 1:41:

- αδελφοι] Νασαι. οἱ 1)ΧΔ. 69. (οι.

Μιιι.ι. οι Μια.) 1 (Ξωτικα. Λ1.11.Ξ. το!.

- ακουοντες] -οαντες 11.

-· ποιουντες] `[ΜΝ. αυτον 2. Χ. τω.

1
'-- μητηρ] '91916111. ή 1)Χ.Α.1. 69.

----_

¦

¦ 17. ο". οτι1ιτι οι. 1 18. οποιοι” οι | 19. οπι.

Ματια ουαι οι.

266



 



για 27. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

πως. α. ι. ι:.π.ΚΓ'

"πιο ο. ο. ο.Β

Ποποπο. β

οποιοι. Δ.τπι. πιο.

.9 " Μπιτ.. Μαη-οτ.

Η Ματ. τι: 86-.ιι.

24.. εγερθεις

5:

5ο.

60 %ΜΈγένετο δε|| ἐν μια τῶν ημερῶν, και

, λ 8 Ι ' σε ` ι ` 1 η `

αυτος ενεβη εις πλοιον και οι μαθηται αυτου, και

'ϊ κ ο τ τ ο ` τ σε

ειπεν προς αυτους, Διελθωμεν εις το περαν της

| χ ε ε 23 Ι χ , ..

λιμ.νης· ο και ανηχθησαν. πλεοντων δε αυτων

ι τ κ | κι , | ο `

αιρυπνωσεν. και κατεβη λαιλαψ ανεμου εις την

| ` το κ ι ! η.

λιμνην, και συνεπληρουντο και εκινδυνευον. “' προσ

| ` | 9 ` | Β |

ελθοντες δε διηγειραν αυτον λεγοντες, Βπιστατα
Ω | ο | ο ` 2 ` ΙΙ 8 Ι

επιστατα, απολλυμεθα. ο δε διεγερθεις επετιρ.η
επ : ε κ το | τι οι `

σεν ται ανεμοι και τω κλυδωνι του υδατος· και
ε 2 ` ι ε ε ' το κ ο οι

επαυσαντο, και εγενετο γαληνη. 20 ειπεν δε αυτοις,
Π .ο η ε ε ·· το | `9 ι τ

ου η πιστις υμων; ιροβηθεντες δε εθαυμασαν,
τ ο ο ν τ .ετ οι Ι ι 6 η

λεγοντες προς αλληλους, Τις αρα ουτος εστιν, οτι

καὶ τοῖς άνἔμοις επιτάσσει και τῷ ϋδατι, καὶ ύπα

- " Μπιτ. πιο... ι.

Η Μπι·. 6: ι-πο.

ι ο το 26 Η ` τ ο κ ε

κουουσιν αυτοι; και κατεπλευσαν εις η!) χωραν

ο ε·- ΙΙ οι ι κ ; ο ι ιι .ο Γ

των ερασηνων, ητις εστιν αντιπερα της αλι

Ώ (πω Γιιοιοοι πει οοτπιο ἰο

οπο ιΠπτοιο οι ποιο πεοποπιτ ιο

ποπ οιινιοιιΙο οτ δοκίμιο πιω.

οι πιτ πι! Νοε. Τι·ποιοτπτοιοιιο

"πιο ειιιοποιο. Ετ π.εοπιιιιπ

τιιοτ. '3 Νπυἰοποιἰοοε ιιιιτπιο

πιο οΜοι·ιοἱνἱτ: οτ απεοποιοτ

ΡτοποΝο νππιἰ ιο ειιιςοοπι. οτ

οοιπρ!ποποτοι· οι ρπι·ιπΙἱιποπο

τπτ. 2. Λοποιὶποιπε ποτπιο επε

πιιιινοτοοι. ποιο ιιιοποτπο. Βιοτο

οποιοι·. οπιιιοος. Αι οι πιο·

ιεποπ ιοοι·πρπνιτ ιιππτοιο οι

τοιορπεεπτπιο παιιππ: οτ οποιοι

οι. οι ίπποι πιο. τι·οοιμιιΠιτπιι.

8' Ποιο πιιτπιπ πιο, πιο πει.

Μπιτ ποιοι? @οι ιἱιοππιπο

ιοἰτπιἱ ειιοι ιιιοποιοο οι! πιο

ππιο. Ωοἱο οποιο πιο πιο. ποιο

οι. νοοιιιι ἱιοοπτιιι. οτ πιπτι οι

οΙ›οπιΙἰοιιτ οι 8 κι οποιοι

ι·πι·οοι οι! ι·πςἱοοποι Ποτοπο

οοι·οιπ, ιιιιιιπ πετ οοοττπ απο

Ιππιιιο.

λαίας.

κι'
2" Ετ ποιο παταει” οιιεπτ πα627 8 Ι 1 ο ε- ε ` λ τι ' |

(Η Εξελθοντι δε αυτερ επι την γην, υπηντησεν ως"ιπμοα;""π .οι νΠ·ς1"ωοω

 

δΙττ.Οττ.διΡετ. Μοπιμο. | πιο. ΑΒΒΪ.Ξ'

Δ. Ι. πο. πωω..ιν·ωι.·.) νοιο. ο.

!ι.π.εφἰ. 8)·τ.Πο!. Οοιο. Λτοι. απο.

29. εγινετο δε ΑΒΒΒ. Ι. 88. πο. ΚΜΠ.

Πτι.. Βγττ.Ρετ.8ιΗοι.ειο. Μποιοο. απο.

|$και εγενετο 9. ΧΔ. το'. 8).τ.(:ττ.

Απο. ΣΕΦ.

- και αυτος ενεβη ΛΒ(Β)ΧΔ. Ι. 88.

(69.) το!. ' αναβηναι αυτον 1)Οτ.

(ενεβη] ανεβη Ια. 69. ΡΜ.) | κ. αυτος

ενεβη ο Ιησους ΟΠ. | κ. αυτος ο Ιησους

ανιβη Γ. ποοποπποε .καιει ποιοι 5γι·ι·.

Οποιοι. [ο]

- πλοιον] οι·ππιπ. το 69. που.

- μαθ. αυτου] πιω. ιιοποιο δ)·τ.οττ.

- διελθωμεν] -θομεν Δ.

- και ανηχθησαν] στο. 87Π.Οττ.δτυοτ.

28. πλεον. δε αυτων] πιο!. το πιπιο εμ.

· ο".

- λαιλαψ] λαιλαμ Ποιο.

- ανιμου] πιο!. πολλη Β.

- εις την λιμνην] ποτο ανεμου Β. α. '

Οποιοι, ΑΒΕ.. το!. [ πιο. δ.ο. .|Βιο.

- και συνεπληρουντο] πιο!. ο. ΠοπιἰΙ:ιοπ

οιινἰοιιιιι δ.(ι:.)(1Σ)9('·)"· "πο ο...] οι.

ιιοριπτπ πει. πονο οποιοι ο Πιιοτἱοοε οι.

οποιο πτοοτ οι ιοοι·οοι·οοιπτ Βιιτ.οι·τ.

οι ριορο πτοτ πονο οι ιοπηςπτοιοτ (ιππ

τιιιο) 8)·τ.Ρει.

- εκινδυνευον] εκινδυνευεν 88. ¦ συνε

κινδυνευον 69.

24. προσελθοντες δε Βιολιά. . εθλ.δε Δ.

μια. προοελθ. Κ. 8)·τι·.Οιτ.&Γετ. πιο..

'Η. επιστατα επιστατα ΑΒΕ.. το!. @πιο

οποιοι. Λιιο.πιΙ. ¦ ποιοι” ΧΓ. Βιιττ.

($γι·.Οι·τ.) Μπιπο!ι. Οσοι. Λτιο.Μ$8.

πιο. | κυριε κυριε Β. ?$ντ.()ττ.(επτοο|.)

οι. Μπιτ. απ. 25. Ποιοι. σωσον Η.

- διεγερθεις ΒΕ. 83. (ι·ἱι|.Μπτ.ἰν.89.)

] ξεγερθεις €. ΛΒΧ. το!. (νιι!.Μπττ.

νἱἱἱ. 96 )

- του υδατος] στο. Β.

- και επαυσαντο] οιο. 8γτ.οττ. α.δ.ο. |

(-σατο Ι. ΒΙΒΗ. Μολις. Μοτο. 8”.

ΗοΙ.·'· Μπιπρο.Μ8.)

- και εγενετο] πιο. :38.

- γαληνη] πιο!. μεγαλη Δ. Ι. Κ. τον'.

@ο Πο!. της. Μπιπρο.)ν. (ποπ ΒοΙον.)

πια. (οι. Μπττ. οτ Μπα)

25. ειπεν δε] και ειπεν Β. 88. Βγττ.οττ.8ι

Ρετ. Μπιπρο.

- που] 'Μπιτ. εστιν π. ΒΔ. το!. οι. ' πιο.

ΑΒΒΧ. Ι. πιο.

- πιστις] -τιν Λ..

- φοβηθεντες δε] οι δε φοβ. Β. 88. 8)·τι·.

Οτι.Ρετ.8ιΠοΙ. (πιο τἱιπποτπε νο¦ς. ο'.

οι ι.ἱιοποτοει δ.ι:#Ι. οι ιιιποοι·ιιπτ ο.)

- ιθαυμαοαν] -μαἱ.'ον Ι. ευιτ.θει.8ιΓιο.

(οπο, ΠοΙ.)

- λιγοντες] οσοι. προς ιιλληλους Β..'Ξ'. 33.

Ι νομο. α.δ.ο.ε.ι|ζ Βγι·.Πο!. ' Οποιοι.

Απ. 119'.

·- οἱιτος] ποιο. εστιν 09. δ.ο.ε"$9'. Παλι.

(πιο. ο..)

-- και υποκ.αυτω] πιο. Β. (Φωτ. ΑΒΙ.Ξ.

τοι. Τα!. που. Μοτο. ἰν.20.) · (αυτου κι.)
λ

28.κιιι κατεπλευσαν(Α)Β(Β)Ξ.το!. Μπιτς.

οι. δε. 8)·ττ.Οιτ.Ρετ.8ιΗπΙ. Μπιοοιι.

θα”. Απο. .οιο. (και καταπλιυοαν

Β.) ] κατεπλευοαν δε Β. Απε. [πια.

α.ι.·.|ζ!.9'·δ· | και καταπλευσαντες 69. |

και κατεπλευσεν Η. ' κατεπλευσαν Ρο"

χωρου Δ.. (κατεπλευρα Α. ποττ.'.)

- των] σοι. Λ..

- Γερασηνων ΒΒ(Δ Πιτ.) Ποτ. @το

Ποιοι!. (Ο'ἱο νοτ.87.) ¦ Γεργεσηνων

Ϊ.ΞΧ. Ι. 83. δι·τ.Ηἱοτ. Μπιομ|ι. Απο.

]Βτο. (Η), ἱο υπο 87.) ἐν τοῖς ιδρἱοις

των Γεργεσηνιΐιν. ως ο Λουκας φησιν

Ερἰρ|ι. το. ιι. τοιο. Η. ι. ο. 150. (οπο πο

οδο Ποιοιτιοτοπι ιο οιιεπι·ἰοποπο |ιππο

ποιοἱοπ ...οι ιΙοοιιοτοι·: ἰιοιο ιο Μπιτ.

πιο. πτΜπι·.ν.) ' :ΣΓαδαρηνων τα. ΑΒ·

Δστ. 60. το!. 8)·τι·.(.)ι·ι.8ι 1'ετ.8ι ΙΙπΙ.τιιτ.

απο.

- εατιν] ην Π.

'- αντιπερα Λο..ιαι.οοεκ.ι. Ι. 88. 89.

ποσοκονι·πι πιο. | Σαντιπεραν

ο_;. Β. ' περαν Με.

- της Γαλ.] οοι. της Δ.

27.ιΞελθοντι δε αυτηι] και εἔηλθον Β.

"εξελθοντι] πιο!. τω |ησου Π(επιι.δε

αυτιρ)Μ πιο. 77]

- ἰιπηντησεν] οποιοι. και Β. ¦ απηντ.

Γ.

 

22. το ο:ινἰπιι!πιο (Η. ι 23. οι. ποιος. πιο οι. ¦

25. οι! ιοτιποιο ι1ιπποιοο (Η. ι οι τοπτι ιο·ιροτπι Ο!.

| 20. οοπι·ιεπνοτοοι οποιοι Δυο.

26?





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ναι. 28.

Β [ο] Β Π] Β.

Ι. (Ε) Σ Δ.

1. 33. 89.

ιΟΨεσνΓ

τις ανηρ ι. τ. τ.

ίχων

ἔκ χρόνων ικα

ο ο ο ·τ τ η # ο θ ι

αντιο α τα· εκ τ ο πολεωτ οι· ει εν δαι ονια
'' Ι” | | , | 9Ο ·-| , . Ο | | ` ,

$καὶ χρονω ικανοο 2ουκ ενεδυο·ατο ιματιον. και εν
ο ι ο ; ιι τ ι ·- τ 28 ο κ κ

οικια ουκ εμενα, αλλ εν τοκ μνημασιν. ιδιου δε

τον Ίησοῦν * άνακραξατ ττροσε,ιτεο·εν αυτο-5, καὶ 9 Φωνῇ

μεγάλη εἶπεν. Τί ἐμοὶ καὶ ο·οί, Ίηο·οῦ. υιε τοῦ θεοῦ

δέομαί σου, μή με βασανίσητ.
29 Π | ` το | το ο Θ |

αρηγγε εν γαρ τοι ·ιτνευματι ται ακα αρτιρ
. στο , ` .- , | Οι ` |

εξελθειν απο του ανθρωπου· ττολλοιτ γαρ χρονοιτ

ο·υνηρττακει αυτόν. καὶ Σἔδειτμεύετο|| άλύο·εσιν καὶ

οια Μιτου.. ιιιιοΜοιιιιιΜ ἱιιιιι

ι.οΜροτιοιιο ΜΗΚΗ. οι και·

Μοιιιο που ιιιιιιιοοιιιυτ, οοιιιιο

ιιι ιἱοΜο Ματιών" κι! Μ Μουα

ιιιιΜιἱ8. " Η. οι. τωυ ΙοοιιΜ,

ρι·οοΜιι Μπι: ΗΙιιΜ οι επια

Ματια νοοο Ματια ιΠκἰι. Ωω

ΜΗιι οι ΗΜ οιιι. Ιοοιι Μι ι.Ιοἱ

ιι|ι.ἱοιἰΜἰ? οΜοι:το ιο πιο πιο

ιοτιμιειι.ι. 8' τωιαρκω οιιἱΜ

οριτιι.ιιι ιΜΜιΜου οι οιιἱτοι ου

|ιοΜΜοι ΜυΙιιιι ιΜιΜ ιοΜυοτἰ

Μια αττἰρἰουιιι. Μοτο. οι νὶιιοἰο

Ι.ιιιιιιτ οικου” οι οοΜροιΠουε

ουιι.οοιιιιο. οι τιιριιο Νικαια

νιΐιν καὶ

ματ. ουκ ἱνι- τ · ι ,

διοιῦιτκιτο του @ισα-ου ·'

καρηγγιιλεν

·ιτέδαιτ

ἱπὁ τοῦ

80

2

ιἰοηλθ. δαιμ.

·ιτολ.

:νται 2.'. ΑΒΒΕ. τα ντ. μια. Με".

πιο. Μιι.τ.ν.2.) ' οιιι. Β.ε:.ι.οο.11

καμια.

ανηρ τις το!. | τις ανηρ Β. '

τι. τις 1). ο.

εκ της ιτολιιος ααα). 8_γττ.Ρει.διΗοΙ.

Μονο. το. οιιι. νιιΙ8. ΜΒΜ”. 8".

τι. «τα Μοιι. οι. Ματ.) ] οιιι. της

ο.: ειχεν ΑΒΒΕκἰο.Ξ'. τοΙ. ' ιχων Β.

και χρονιμ ικανῳ ΒΙ.Ξ. (Ι.) 88. 8”.

ίοΙ.Μ8. 87τ.Ηἱοτ. Μουτ”. ΑτΜ. και..

:. χρ. πολλοι Ι.) απο χρονων ικανιυν ος

·. | :εκ χρονι·ινὶκανινν και €. ΑΒ.

ι!. α. 8_νττ.Οτι.Ρει.8ι ΒοΙ.ικι. (Μια.

Μι ιιιαιροτιοαι ΜΜΜ οι. νιιΙι;. τα

που. ιιιαΙι. οι ααα'. ιοαιρ. οοΜριιιτι

ου αι.ιἱ ο.

ουκ ινιδ. ιματιον ΒΙ.".ιΞ.'. Ι. 38. δυκτιο!.

ια. Μειωσα. (Μια. ΕΦ. | $ιματιον

τικ ινιδιδυο·κετο 9. Α(1))Β.. τα. μια.

"τά-:τια Ρα. Απο. "εντδυαατο Β.

"ι:.Μαί.Ι.Ξ. 88. | Σινιδιδυοκιτο €. Α

!))Β. τα μια.. ερτ. (ινιδυδιοκιτο Π.)

ιδιδυοκιτο Δ.

εν οικια] ιν οικιρ 1). ¦ τις οικιαν 69.

ιμινιν] ομιινιν ΑΙ.. Ντιπ.

αλλ'] αλλα Β.. ΜΑΝ. ην 1... 88.

μνημαιτιν] μνημειοις Ι). | οσο. και εν

οι;; οριων ην κραζων και κατακο·ιττων

αυτον λιθοις Χ. (νἰιΙ. Ματ. ν. 5.) ΜΗ.

ι. οΜιιἱ οκο!ιιΜιιιιοπο οκοΙοΜουιιι οι

ΜΜΜ: ιιοἰροιιΜ ΙορἱιὶΗ›ιιε @του

ανακραξας] *Ρυακια και €. ΛΗ.. τοι.

ὶγτ.Ηι:Ι. σου.. ΑτΜ. ] οιιι. Β1) ἰτι_|τα ΕΞ'

, | Ο `

ηλαυνετο υπο του

αν κι ο κ ΙΙ

ονομα εστιν ,
Ο! ,

πολλα εἱιτηλθεν εἱτ αυτον.
τ ` οι ` τ τ 0 σε 0 κ ο! .

αυτον ινα μη επιταξη αυτοι; ειι` την αβυσσον απελ

λ | ` , || ` δ `Φυ ασσομενοτ. και ιαρησο·ων_ τα εο·μα ..Μ

8 δαιμουίου|| εὶο τα; έρημο”.
, | ` , ` . , Α | | . . . .

εττηριοτηο·εν δε αυτον ο @αουτ λεγων, Τι σοι οιιι-ΜΗΜΜΜω"ω”ΜΜ

σι

ιιΒοοιιιυτ ιι αιιοΜοτιἰο Μ αο

8' Ιοιοττοαονιι ΜΜΜ

Μαιο Ιοιιιιιι άκουα. Ωιιοο πιο

ιιοιτιοιι αει? Δι. Με ια... Μ

ιιιυ!ια Μ ουΜ. ω Ετ. τουιιιιοιπ
ο δι ·· 2 | τι οι ι _ ~. _

Ο Ε ειπεν Λ67ιων' ΟΤΙ. δαιμονια :που ιιο ιιιιροτιιτοι "Με οι Μ

9:31 ι

Χ. 83. Πιο.. 87ττ.Οτι.8ιΤΡιιι.. Μοαιριι.

του.. "κραξας Β. ¦ ανακηρυξας 69.

"ανικραξιν (είπε και) 1). (ι:.)ε. Μοαιριι.

Μ8.ιιι οια. (0111. ως. ιτροοικιοιν αυ

τιμ και Β.)

28. ιιιτιν] οποιο. και ])'=.

- σοι] αν Ι..

- Ιηοου ΑΒΟΙ.Ξ. 38. το!. Το". οι”.

Μοτο. ιν. 20. ] οιιι. ΒΚ 1. 69. ο.

Μοιτηοἱι. (νἱ‹1. Μια. τϋ. 29.)

- του θιου] οΜ. Ι)Ξ. Ι. 9'. ] Οοοιτιι, Τα!.

- βαοανιο·ης] "πιο Η. (βανιιτης Β.

ΠΙ.)

29. παρηγγιλλιν δ'Ι.8. Α(ΠΠ..ἶ( Ττ.)Δ. Ι.

88. 1πωιικυντ. Σα". Βγττ.οτι.Γιι.

διιΗο|. (-γιλιν ΧΤ_|:0.) | ·καρηγγιιλιν

88.4. ΕΙτ. Β.Μαἰ.Ξ. 69. Ε.ιΜΒ.ιΛ. Ι

ελιγιν 1). ο.

- γαρ] οιιι. Ε.. «οι. αυριο. ΙΜ.)

- ιτνιυματι] δαιμονιιρ 1). ο. (εοο.ακαρ

τιμ Π..)

-- ιξι.λθιιν] ιξιλθι 1). ο.

- απο του ανθρωπου] αν' αυτου Ι.. 83.

- αυτον] αυτοι Γ.

- και εδινα] ιδιαμ. γαρ 1). α.(ιι.)ι:.ε.

@Μη «ΜΜΜ. πιο. 1. τα.)

- ιδιομιυιτο ΒΙ.ΞΧ.. 88. ¦ ξιδεοιιιιτο

ε. ΛΟΙ)Β. το!.

- φυλαιτοομ.] φυλαττομ. Βάια

·- διαρηοσιον .κινιτι.Μα.οπ..ι. Ι. ΗΤ!

ι :διαρρη οσων €. Β'Ι.Ξ (·ιτον Χ). το!.

ιι=ιιρηαοι Ι). ιτε. ατα.. (οι Παπάκι:

νιιιι:ιιΙιι Μα οι τιιΜροοιιι 8)·τ.Οτι.)

- ηλαυνιτο] ηλανιντο Κ. | ιλαννιτο Λ.

| ηλιυνιτο Δ.. μια. γαρ 1). ι.·.ε.

και 8 παρεκιίλουν #

29. ντο] απο ΒΞ. ' εαυτο. ΑΜΠ!. το!.

-- του ιῖαιμονιου υ.Μοι.ο.υ.τΧΕ·.

(Σκια.) ι :του ιδαιμονοι; 9. Δ(ΡΙΝ.. το!.

ιι. (οιιι. του 69.) ι των δαιμονιυν Α. 871'.

Ροι.Μ8. 8)·τ.Πι:Ι.Με. (οΜ._ΙΣ)

- οι; τας ιρημους] εις την ιρημον Ι).

8υττ.οτι.&Ρει.(οιτα, Πο!)

80.λιγιιιν ΛΟΒΒΞ.τοΙ. νιιΙ8. 1. 8)·ττ.(.)τι.

διΕἱο!. ΜοΜΜι. (Μάι. ΛτΜ. μια)!

οΜ. Β. Ι. αραιά”. 8_γτ.Ριιι. (τω.

Μιιτ.τ.9.) 'μου. τι] οτι Ξ°ιιι οιιι.

··τ·· οοι ονομα :στιν Β[)Ι.Ξ. Ι. 83. νιιις.

α.ο.ι:.ε.#ζ ()ι·ἰο. Μι. ιν. 669. | :σοι ιιττιν

ονομα τ. Ασια. τοι. 5γτ.Πι:Ι.

(ΜεΜριι.) ΛτΜ.|ονομα σοι 0.. (Ποιο.)

του. (για. Ματ. κι. ο.)

- λιγιιιιιν Β.."ιιἰ. λιγιων ΙΤΕ. [οιιι.

Μο Μοτο. 81ιττ.οτι.8ιΡει.8ιΠοΙ.ικι.

ΜοΜρὶι. (λιγαιων 1)..) · @αγιων 9.

ΛΒ'ΟΗΞ. το!. εγτ.Ηι:Ι.ιιη;.0τοπι2. Η

πιω. ονομα μοι 1). Ο. Μπιουτ. Δω!.

(νεο. Ματ. τι. 9.)

- ότι....ιις αυτον ΥΜΕ. 8_γττ.Ροι.&Πι:Ι.

| πολλα γαρ ησαν δαιμονια 1). (ιι.)ι:.

(1:)(.Β.) ιμιὶα "που ιιιιιι:ιο 6.!. ιμιἱα

ΜιιΙιἱ ειιιιιιιιι Μ ου @και

- δαιμονια πολλα ιιοηλθιν Λ((`))ΠΞ'. τοι.

δ)ιττ.Ρει.διΠο!. Ι ιιιτηλθ. δαιμ.ιτολλ. Β.

νου; (ΜοΜρ!ι.) ] πολλ.δαιμ. ιιοηλθ.

Μ. | (ιιαηλθον ΟΕ. ιιοελθιιν Ι..)

8!. και ·ιταρικαλ.] ·ιταρικαλ. δι Η.(οποιο. νοιιοτιιιιι ιιιιι:ιιιοιιἱιι ΜΜΜ Ι.)

 

31. “απο οι.
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ν111. 87. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ι··'

ιτο'··τ7(··υ-Γα:του?ιν-.ττετ-Νη”

-ν·-ον.·ηυ'""··-__έ:ϋ.·-τ.τή"

να”. α.ο. ι:.ιει.

_ ο". ο. υ. τι.

Ποιο”. [ΤΙΜΜ

ΜΑπο. απο

82. βοοκομένη

Ί τ·

38
θεϊν.

αὐτοἶ9.

τους αγρούς.

5 του..

9 Ν τ ε·- 8 Ι τ ο .- τ

ην δε εκει αγελη χωρων ικανιον βοο·κομε

νων ἐν τῷ ] ὅρει, και 8 τταρεκάλεο·αν|| αὐτὸν ἴνα επι·

τρέπω αὐτοῖς εις εκείνους εὶσελθεῖν.
` . |

και επετρεψεν
83 τ ι κ κ τ › ` -. ,

εξελθοντα δε τα δαιμονια απο του αν

θρώπου ξεἱο·ῆλθον|| ιεἱι` τῶι· χοίρουτ, και. ιδρμηο·ενή

α έλ κατα του κ υου εις το λί ν και. απε
τ 84. ι τ τ η ` `

' '

ττνιγη. ιδοντεο δε οι βοσκοντεο το ξγε·χονστ

ἔΦυγον, και. +ιέζττέγγειλαν εἱτ του Ζτόλιν και εις
0ο 9 Α `

εξηλθον δε ιδειν το γεγονος, και

*ο ν κ ` ο σκ ` * ο τι ι

ηλθαν ττ·ροτ τον Ιηο·ουν, και ευραν καθημενον
Χ ο η

τον ἄνθρωπον αφ. ου τα δαιμόνια εξεληλύθει 'Η

ιματιρ·μένον και σωιρρσνσῦντα παρα τουτο πόδατ
σα Α ` , !

του Μιτου, και εφσβηθησαν.

αὐτά: 9 οι. ἱδόντετ Με.. εσόι9η ὁ δαιμ.ονισθείο.

86 απή·γγειλαν δὲ

αουατατο ἱτοοι. 3' Στα: “απο

το ςτωι ρστοστοτο τοο!τ.στοτο

ρο.οοιτοττοοτ ἰο τοοοτο: οι τοςο

τοιοτ σοτο οι. ρετοοιιοτοτ οἱ: το

Νιου ὶοςττοιΙἰ. Ει ροτοοεττ ΗΜ.

Ή Ετιἱοτιτοτ στἔο ιταετοσοιο ου

ιιστοἰοο οι τοττο.τιστοοι το ροτ

σσο. οι ττοροιο απο ετα ροτ

ρτοοι:ορε το ετοςοοτο οι .ωτο

σατ.οτι ο". Μ @οσο οι νταστιιοι

# Γοι:τ.οτο ατο ρο.οσοοιιοι, τ”οςστοοι

οι οιτοιιονετ·οοτ. το οίνττοιοτο οι

το νοτια. " Ετιτοτοοτ. οιιιοτο

οικω ιτοοιἱ Γιτσιτ.ιτο οτι. οι. νο

οοτ·ιτοτ. οι! Ιοοοτο. οι ιοττσοστ·ιτοτ

Ιτοτοἰοοτο τισιτσοιοτο, τι οοο αοσ

τοσοἱο οκισταοι. νοειττ.ατο οι:

εαοτι τοσοιο οι! ματια στοα, οι

ιττοττετιτοτ: *8 οοοιιονοτοοι αα

ιστο ΠΠ: οι στο νἱιΙοτοοι σοσ

τοοιΙο οοοοε τουτου σπιτια ο. Εσ

ςἱσοο. 87 Ετ; τοαονοτοοι Μοτο

8? καὶ στοοιο τοοιιιιιιι.Ισ τσςτοοιο Οο

* Ι Ι !| Ι ` Ο' Κ στο στο |

ηρωτησεν αυτον απαν το πληθστ του περιχωρου

 

8Ι.τταρικαλουν Β.Μαἰ.ΟΠΕ. Ι. 88. 89.

Ιτ`8. Μετορο. Απο. ' :τταριααλιι τε.

ΑΡΒΞΠιτἰι:. το!. Μοτορο.ΜΒ. (ροετ. αυ

τον του!. οι.. ι!οστοσοἰο 8)·τ·.Οττ.)

- αυτον] στο. 1).

- ιττιταξυ] -ξει ΔΙΠ'. (ι·ιτιτ. αυτ. τις τ.

αβ. αττιλθ. οι: τοιττ.στοι του το μικτο

οατο, οι οο σαρώσει οι.. 8_ντ.Οττ.)

8.8. Παντου] στο. 1). ο. | πολλων Χ.

- βοοιιορινων ΛΟΡΠΞ. το!. Υιος. των.

#9'. Βυττ.Οττ..8ιΠοΙ. Μαη”. στο]

φοιτ' ΒΙ)(ἴτ. 69. ΚΙΤ. ε_γτ.Ροτ.. Απο.

του (φοτο ροοοσοοτιο· α.) να!. Μο".

τιἱἰἱ.80. Ματ. τι. Η.

-- εν τω ορει νττΙ8. _|ἶο'. ¦ στο. α.ο.ι:# '

οσοι :τα 8γττ.Οττ. φοτο Μο εαυτο ιατροι

τα”.

- και τταριιταλ.] τταριααλ. δε 1).

- τταριααλειταν Μπα. Ι. 88. α.ο.ι:./.!:

|2-λουν 9. ΛΟτυ1ττι. το!. του. ο'.

Βγττ.Οττ.8ι Ρει.8.:ΒιιΙ. Μοτορο. του.

Μοτι.νὶΗ. :Η οι οορτο "το 81.) Ι (τοσοι

αυτον του. Η!» ιΙο.οτοσοἰο 8]ττ·.Οττ.)

- ινα] οδο. μη Α.

- ιττιτριψυ αυτ. τις ιιι. ιιιτελθ. νιιτε.[ως τους χωρους ιιοιλθωοιν 1). ο.

8ττ.Ριιτ.. οι τοτ.τοιοοι το @φοτο ροτοσ

οπο 8_γτ·.Οττ. οι το οτε ἰοττατοοτ α.

τι: ὶτι Μου ἰτοοι ο!

- ιττιτρεψυ] οσοι αυτοις ΒΙ.Ξ. 88. (-ψει

Απ) Ι Οσοττο. ΔΙΚΗ). το!.

·- αυτοις Ι°.] αυτους 69.'. η

- ιιιτιλθειν] α·ιτιλθιιν 89. Ο. ¦ ιλθτιν

Δ..

-- και επετρ.] ο δι ι·ιτιτρ. 1).

82. οι! τἱο.] του. ο Ιοοους ο..

88. απο του] απου Η..

- ιιοηλθον ΑΒ.)Ιαἰ.ΟΓΒΕΞΧΔ. 88. ΕΟ

1ικτινινι. ' :Σιιο·ηλθιν €. Η. 09ο. 8:

Που. (ρτοετο. και Γαία.) ¦ ιοριιτιοαν Ι).

- και ιοριιησιν] ιοριιηιπν δι 1.). μου.

πασα Χ. 69. δ)·ττ.οτι.ιδι|.>οι.) ντι!.

Μο". ντο. 82. ¦ Οσοιτα. Β_γτ.ΙΙσ!.

- αγτλη] οιιι.!. των χωρων 89. ο. Μοτοριτ.

·- ατττττυιγη] απε·ιτνιγοντο 0. οι!. ι

α·ττεττνιγηοαν 8.

84. το γεγονος ΑΒΟΠΡΒΙ.Ξ. Ι. 88. 69. το

Η. ' :το γιγενηιιενον τΞ. ΧΑ. το.

-- εουγον] -γαν ΠΔ.

- ατη".] *τιποτα α·ιτελθοντες τΞ_

(ΕΑΒ.) οι. Μοτ.ι.τιἰἱἱ.88. Ι στο. ΑΒ.

Μαἰ.(στ: Βάνα αι.›οΒΡ111.:τ.ΧΔ. Ι. 88.

09. 1ΩΝτοι.οΗΚΜεονω. Μπιτ.

Βγτττ·.Οττ.Ρει.8ιΗοι. Μοιορο. Ποιο.

.ΔΠΠι

85. οτι: το 1) τταραγενομινων δε ιι: της πο

λιως και θεωρηοαντων καθηιι:νον τον

δαιιιονιζοιιενον ιτιοορονουντα και ιμα

τιιηιινον καθηιιινον παρα τους ποδας

του Μιτου εφοβηθηοαν.

- ιξηλθον δι] και εξηλθον Ο· τι! υἰιἰ. Ι.

8_γτ·τ.Οτι..8ιΡει. ΣΕΦ.

- ιδων] ...τι τι εστιν Ο.. (οι. Ματ-Λι.

Η.)

- ηλθαν Βοιωτια. (οι τοστ: ώρου.)

ιΣτ,λθου ετ. ΑΒ"ΟΡΙΠ.Ξ. το!. (ιρ

χονται 1.) οι τοσκ $εὑρον ε:. τι

ιλοτο.

- καθηιιενον Με ΛΒ(Π.ΞΧΒ. το!. ο.

Β)·τ·.ΕΙι:Ι. (ἄστυ. ' οσοι τον ανθρ. 1'. Ι.

 

ναι;; ιατροι-τ- (Μοτοριι.) ¦ ποιο

παρα τ. ττοδ. 8)·ο·.0τι.8ι Ρετ.. ΑΜ.

ΣΕΦ.

85. ου] συντα οι: Β.

···· ιειληλυθιι] ιξηλθιν Β.

- του Μιτου α.ι:. | στο. του Β. ' ο]ιτο

Υιος. Ιι.!|:οι·2·Ι.

86. ιιττηγγιιλαν δι ΑΒΒ. το!. | και αττηγγ.

Ο. 8τττ.οτι.δι Ρετ.. :Ιδια ' αττηγγ. γαρ

Π. ο.

- αυτοις] στο. 69. Β'(οσι] ι:σττ.')Ι'. Η

μου. και ς. ΑΒ. το!. νους. που.

Βυτ.ΗοΙ. Οοιο. Ι στο. ΒΟΙ)ΡΙ.Χ. 88.

69. .αυτοι Βυττ.Οττ..8ιΡοι. Μοοτρο.

Απο. Στο. (οι ιδοντες οι'. τι". ως.

$ντ.(.ἶττ.)

- δ δαιιισνιοθτις] ό ληγαιων 1).. ' ο

λαον 1).Οι·. | ο Ιοι;ἰσοο Υιος. Πτωτ

Ι. στο. ο. το ατο ο. ι1οοτοσοτιο :πιο νοτι

ιιιιιο ο. στο ο. Φωτο. νοτιουοιοτ ο. ι

Ιτστοσ Πιο Μισο. μια. οι οι: ρσττ:ιτι

του.

87.ιι:αι ηρωτ. ΑΒΟΡ11ιο. το!. Μοτοριτ.

το | ηρωτ. δε 1). α. 'του. ¦ ηρωτ.

Δ..

- ηρωτησεν ΛΒ(:ΡΒ. 88. ου. ΚΜ. α.

8_γτ.Πι:!. Ι ι·ιτηρωτηοιν Χ. | Ιηριοτη

σου 9. ΠΙ.. 1. το!. νους. Ιι.ι:$υ'^·

($υττ.Οτι.8ιΓετ.) Μοτοριι. 'Ντου. Ποιο.

(.Ει!τ.) ' (του. ατο τιιιΙοτιιοι. “Μοτο

δ)·τ.οτι. στο οιστι τ. ττιριχ.)

- αυτον] τον Ιηοουν 1). ο.

- απου το πληθος της τττριχωρου] που·

τις και ἡ χωρα 1). "απου το] απαν

τα Δ. (στο. της ττ·εριχωρου ε_γτ.οτι.)
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.
17111. 38.

ΑΒ 0 Ι) Ρ Σ..

1. [21 Χ Δ.

1. τα. οιι.

υιιιατταιεανμ.

πδ

η

38. τα δαιμ.ἱξιληλ.

ΚΕ' πε

'" Μαιας): τ8-αθ. β

"Μιιτ. δημ”.

40. !γένιτο δι ἔν το!

·- υποιττρέφειν

4!. καὶ αυτος

42.καἱ ἐγένετο ἐν

τῷ πορευιοθαι

ε Ξ Ετ'

των ΦΓιερασηνῶν|| ο!πελθεῖν απ' αὐτῶν, ὅτι τρόβιρ

μεγάλω συνείχοντο.
82 τ ` ` τ ` α γ τι ι' ,

θ Αυτοι· δε εμβατ εια πλοιον υπεστρεψεν.

88 δἐδεῖτο|| δε αὐτοῦ ο ανηρ αφ' ου ἐξεληλύθει τα

δαιμονια είναι συν αὐτῷ. απέλυσεν δε αὐτὸν 1 λε,

892 ι ο ` '3 # α στα .ιι

γων, Υποστρειρε εις τον οικον σου, και διηγου οσα
* τ 1 !| 0 Ι ` τ τι 9 αν Χ

σοι εποιησεν ο θεος. Και απηλθεν, καθ ολην την

πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ίησοῦα.
Α ` σα63 40 ι 2,Εν δὲ' τω υποστρέψαι τον Ίησουν,

ο ν ι κ ο οι 9 α ι

απεδεξατο αυτον ο οχλοα· ησαν γαρ παντεα προσδο
-ε ι Ι .Η ` τ ` α· 9 ` ? τι

κωντεα αυτον. και ιδου ηλθεν ανηρ ω ονομα

,1οίειροα· και 2 οδτοα|| αρχων τῆι· συναγωγητ ύπηρχεν,

και πεσων παρα τους ποδας [του] Ίησου, παρεκάλει
·- ο τ η Β

αυτον εὶσελθειν εια τον οἶκον αυτου, 4 ὅτι θυγιἱτηρ

μονογενηα ην αὐτῷ ο. ετων δώδεκα, και. αυτη απέ

θ σκεν. έν δε Το ύπιἱ ειν αὐτὸν οι ὅ λοι συνεπνι··
ι.

γον αυτόν. 4', και γυνη οιἶσα ἐν ρύσει αἶματοα δ ἀπὸ

τ.τεααοτατα αι ι!ἱιααι!αται αρ

τρατε.. ιταια ιἱαιοτα αιτημα ιααο

!αιαιατ.

(8'' τι Ιρια ααιατα α.καααι!ααι

ταινατα ι·αι·ατααε αει. ζω 1ῖι το

Βιι!αιτ. !!!ατα να τι ιιιιο ι!ααιαο

Μα ακιατατιι αι αυτα ασ ααα.

ι›ιιιιαα αατατα αιται !αααε ι!!

αααα, ι', και ι!οταιιαι ιιαιτα. οι

ααττα ιιαααια αυτ ιαα!ι ι!ααα.

Ει α!ιιἰι ματ αιιιιιαττατα ατι·ιια

ιατα ρι·ααιιιαααι αιιααι.α Η!!

“κατσει !αιιι8.

'°‹”>¦·)!·`ααιατα ατα αιιιααι

αιιτα ται!!α8αι !αιιατι. ακι:αριι

!!!ιιια ιιιτ!›α: ατααι. αα!τα οιαααα

ααρααιααιαε αυτα. Α' 1Βι αααα

ι·ιιατι να· οια αιταταα !αἱτατι. οι

ἱρτα υτιαααρα ιιιιααιτιιααα ααα.

οι αααιι!!ι αι! ιται!αα !ατα, τουιιαα

αιιατ αι ιαιταται τα ι!ιιιααια ααα:

'2 ιιαἱα Μαι ααιι·α αται ι!!! Γατα

ααιτοτ·ατα ι!αοι!ααἱια. οι !ιααα

ταοτιο!ιαιατ. Η. αοαιιτ.ιιι ι!ατα

πιει. α ιατιιιι αοταρτἰταα!›αιατ.

Η Ει ταα!ιατ ιιαααι!ααι ατιιι τα

 

8)'. Γιραιτηνιον Βο"1). Σεπτ.. ΤΜ!). !

Γιργιιτηνιον (1'Ρ11Χ. 1. 88. Μαιαρ!ι.

Αται. /1ἱι!ι. (Γιιτινιιιν το: 69.)! :Γα

δαρηνιυν 2. Α1!. τα!. εγττ.οτι.δι1,8ι.

διτΕ!α!. Οοι!·ι.

-· οτι φοβιρ] φοβο» γαρ 1). α.

- αυτος δι ιιιβας Β!!!!. τα!. Ι ινβας δι

1). ! αυτος εμβας Α.

- εις πλοιον 11(1111.Χ. !. 88. (.1οι!ι.

.Αττα. | εις !το” πλοιον ιΞ. Α1". τα!. !

στα. 1). Ι.

- ααα. !!α.] τα. Η: !!!!ιι 8)ιττ.Οτι.8ι Ρει.

88. ιδειτο Βι:.Ι.Χ. 88. (εδειιτο ΔΕ)!

Φιδειτο ια. (.1.11Δ.!. τα!. (αι τοατι!ιαι

να!8. ιι$ρ'···Ι. αι τοεα!ιιι ι:#) (ηρω

τα δε αυτον 1). ο.)

- ιξεληλυθιι ιιαια τα δαιμονια Α11!)!?1)

Δ. 83. τα!. α. 8τττ.οτι. !)ει.8ι!!α!.

Μιιιαρ!ι. ΑΜ. .Σι!1. ! Ρο" τα δαιμο

νια Ο”. 1. 69. να!ε. δ.ι:α!!!ρ'.!.

'Πιερ. Θοι!ι.

- ειναι] !να η 1,.

-- απελυοιν] απιστιιλιν 13. ε_ττ.Ηα!.

τα8.

- λιγιιιν] °[ρταατα. ὁ !ηοους €. Α(11)!!..

τα!. νιι!ις. (α.)/_πρ'. 8τττ.Οτι.Ραι.8ι

Πα!. Ποια. ! οτα. 13111.. !. δ.ι.·.ρ'.!.

Μααιρ!ι. Τ!ια!ι. Αττα. ΣΕΦ.

89. υποιττριοι] πορτυου 1). α.

- σου] ιιι!ι!. προς τους σους Χ. (τω. Ματ.

τ. 19.) τιι!ι!. αι αι! ι!οιαατα !ιοτα!αατα

ιαοταια @ται-1ιι. αι!ι!.αραι! ια α.

- και διηγου] διηγουμινος 1).

- οσα ιτοι ιποιηοιν ο θιος ΒΡ(!!)(1.)Χ. !.
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88. να!ε. α.α.Ι. (ακα.) (πιποιηιιεν 11.

! σου 1..) ! ότι: σοι ὁ κυριος πιποιηκιν

Ο.. ο. (ντι!.Ματ.ιι.!9.) ιιαααια ίαα!ι

ατα ι!οταἱααε 8ττ.οτι. | οσα σοι ύ θεος

ιποιηοιν 1). 1: ιιαααια ααα: Μαι ιἱ!ι!

ΤΜ!). ' :ὅσα ιποιηιτε σοι ο θεος 2.

Α0.. τα!. Βγττ.Ρει.8.: Πα!. Ματαρ!ι.

(10ι!ι. Αττα. "αδι!. και ηλεηοιν σε Ο..

(Ι. ιλιηιτιν) να!. Ματ.

89. απηλθιν. . . . κηρυιτσων] απιλθιιιν κατα

την πολιν ικηρυοοιν 1). "απηλθιν]

-θον 69.

- Μπιτς] θιος !. Γοτ. 92.

40.ιν δι τοι 1!!!!.. Ι. 38. 87ττ.0τι.8ι:Ραι.

Μοαιρ!ι. Τ!ια!ι. ΖΕι!ι. ! Σιγινιτο δι ιν

τιμ τα. ΛΟ!)Ρ. τα!. μια. 8)·τ.Ηα!.

(Μια. (Λττα.)

- υποοτρεψαι ΑΟΠ1)!.. !.88. τα!. ! απο·

στριφειν 111!. (νιι!.ααρ.!!.48.)

-- απιδιἔατο] ὐπιδιξατο Χ. 89(α αοττ.'.)

! αποδιξαοθαι 1).

- ο οχλος ΑΕΠΙ!. τα!. ! στα. ο Ο.. | ο

λαος !. ! τον οχλον 1). (ιατ!ια. ιαα!ια

$γτ·.(Στι.)

-· παντες] απαντας Ια. !. 88. Έ!!7ι.τι. !

στα. 8_γτ.οτι.

4!.ιδου ηλθιν] στα. 8Στ.Ρει. στα. ιδου

8)·τ.(:τι. ! ιλθι.ιν 1). α. (ααα.)

- ο! ονομα !αιιρος και] της συναγιογης

πιοιυν !).(α!ια.εαιιαατιια.) ! (!αιιρος]

αιρος 1).)

- και ούτος 111)!!. !. 69. ιιώ !!!αταρ!ι.

(10ι.!1. .ι.Σι!1. ' :και αυτος 9. Λουί υιό.

. 131.. τα!. να!ς. απο!. Βγτ.Ηα!. Αττα.

[ια] ! στα. 8_γτ.1'ιιι.

"ιια!" Τ!ια!ι.

4!.ὶιπηρχιν και] στα. 1). α. ε)'!'.1.,τ!..

(Ταα!ι.αρ.Μααιατ.) ! υπαρχι.ιν και τα

- παρα] υπο !).

του ατιια !ησου ΛΟ!)!!. τα!. ! οτα. 111,.

ειιτιλθιιν] ἱνα ιιοιλθιι ().(αυττ.'.)

τον οικον] την....ν 1).

42.ι!τι θυγ. μονογ. ην αυτοι 87τ.!!α!. !

αν γαρ Ουγ. αυτιρ μονογ. 1.1. (8)·ττ.()τι.

διΡιιι.)

' - ὡς Λ!!Ο1'!!. τα!. ! ι!ιοιι 1.ΧΚ. ' οτα.

Μα. ΤΙΜ». τω.

- διιιι3ικα] δικαιἶυο !. (.Β. 1).)

- και αυτη απιθνηοκιν] αποθνηοκουιτα

!)(οια. ·ιτα.). ! αι μαμα ατιιι αι πατατα

ιατ 8)·ττ.Οτι..!ι!,ιι. 8)·τ.Η!ατ.ιαι;.Α. Λτια.

- ιν δι τιρ ΛΒο!!!!.Χ.λ. !. 33. τα!.Β_γττ.0τι.!'ιι.8ι!!α!. (Ματαρ!ι.) (Νιου.)

(.ΐτοι!ι. α1ὶι!ι. ! και ιγινετοιν τοι (1.1)!.,.

(Μαι.) Αττα.

- υπαγιιν Α1.!Ο:11!... τα!. ! ποριυιοθαι

(:.1)1'.

- αυτον] .!αεααι ιι.ι:.9'. ε)°ττ.οτι.&!!ει.

Ματαρ!ι.

- ουνιπνιγον ΑΒΡ11. τα!. ' ·γαν 1). !

αυνιθλιβον (111. (18. Οι). (τιι!.Ματ.τ.

2-8.) ! ουνιθλιγον στο!!

«Η. δωδικα] δικαδυο !. 1).)

- ήτις] ην 1).

- ιατρ.....ι.ὶιον Αο!!!!!.Ξ. τα!.ντ. (τα.

“ αι " 8)·τ.Οτι.

37. αιατταο ιιιττοτο ιι. ! 39. τα ι!οι:αααι Ο!. |

41!. ααιοιι Μια ατι”. οι οι. ' ωρα οι.





ΙΙ. 40. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

*0 α. ὁ- 0. [(3.

το. Ο. Ρ. Ε.

ατομο. του..

οι. “πιο αου.

[ἰοιτρι.υῖς ... βι

αν]

αΐματοι· αὐτῆε·.

[και οι συν του·

Τοῦ]

47.

παραχρημα.

το

|

μενω· μου ; αρν

καἰ οἱ 2συν αυτοι,

48 ε

ἐτῶν δώδεκα, ὅτι: :ἰατροῖο|| προσαναλώσασα όλον

τον βίον ουκ ῖσχυσεν του" οὐδενοε· θεραπευθῆναι,

44 προσελθοῦσα ὅπισθεν ἡἰψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ

ἰματίου αὐτοῦ, καἰ παραχρημα ἔστη ρύσιι· τοῦ

5και εἶπεν ό Ίησοῦτ, Τίι· 6 τοιά

ουμε,νων δε πάντων εἶπεν ὁ Πέτρα·

Βπισττἱτα, οἰ όχλοι συνέχουσίν

σε καὶ αποθλίβουσιν, [καὶ λέγετε, Τίι· ὁ οἰψοἰμενότ

μου;] 46 6 δε Ίησοῦι· εἶπεν, ωΗιρατό μου τα· ἐγὸ

γαρ ἔγνων δύναμιν π 2ἐξεληλυθυῖαν|| του' ἐμοῦ.

`Ιδοῦσα δὲ ή,` γυνη ότι ουκ ζλαθερ,|τρέμουσα ηλθεν

και προσπεσουσα αυτοι, δι ην αιτιαν ηψατο αυτου

απήγγειλεν * ενώπιον παντοε· τοῦ λαου, καἰ του ἰάθη

+ 8 θυγάτηρ

πίστα· σου σέιττοκέν σε· 6πορεύου εἰε· εἰρήνην.

αὐτοῦ λαλοῦντοτ ἔρχεταί το· παρα τοῦ αρχισυναγώ

.`||,

-λ '! ο

ο δε ειπεν αυτη,

 

Ποιοι ειιιητιιἰοἱε Μι οοοἰε αοσ

ιΙοοἱιο. φοιτ: ιο ιοοιΙἱοοιι Νομο

νοτιιτ οιοοοιο εουετιιοτιοιο οποιο

οοο οτι ιιΠο ροι.οιτ οιιτοιἰι “ιω

οοιιειτ τοττο οτ τοτἱιτἰτ οιοοτιιιιο

νοοι.ιιοοιιιι οιιιιι, οτ οοοΓοετἰιο

ειτοτιτ Ηιικοο ιι:ιοοοἱιιι: οἰοε.

'6 Βτ ιιιτ Ιοεοιι. (.)ιιιε οιο. Πιο τοι:

τοτιμιτ ? Νοεοοτιοοιι :οποιο

οιοοιι·ιοε αουτ .Ροττοο οτ ιιοι

οι.ιιο Μο οι·ιιιιτ. Ρι·ιιοοορτοτ,

οποιο: το οοιορτιι·οοοτ οτ Μοι

ι:ιιοτ, οτ Μουτ. @Με πιο Μουτ?

“5 Ετ @οι Ιοεοε, ποιο τοι:

Μιτου" ποιο “το Μινι τοιο

τι:ιο τἰι: ιοο ο:ιιεεο. " νἱι1οοε

ιιοτοιο ιοο!ιοτ αυτο. οσο ιιιιιιιτ,

τ.τοιοοοιι νοοιτ οτ ρι·οοιιιιτ που.:

ροιιι:ε Ποιοι. οι. οι: οοιιιο οιιο

πιο τοτἱαι:τιτ οιιιο ιοιΙἰοιινιτ

οοτιιιο οιιιιιι μοριιΙο. οι φωτο·

ιιιοιοοιὶοιο οοοίοοιιοι ειιοοτιι

# · οι. Α. Αι ἰρεο αυτο ΠΠ. οιο.

9 η Γιιὶοιι τιιιι το ιιιι.Ινοιο (κιτ: νιιιΙο

ἔτι οι ροοο. "Αοοιιο ιΠοιοι·ιοοοτο

Μι". [οιιιιιιιιο] ο. ρτιοοιρο ει·

οοεοΒιιο ι!ἱοοιιε οι οιιιο. Μοττιια

49

γου λέγων [αὐτῷ] ότι Τε|θνηκεν η θυγοἰτηρ σου·

 

σου. οι. του” στο. οι). του». του.. '

20ο.

Η!. ιατροις ΑΟΡΠΪ.ΞΧΔ. 1. 8δ. Ο!). Ε

:Ε Ψτ.ττ.ΟΠΚΜευνΓΛ. ' :εις ιατρους

€. ια". (εις τους ιατρους 0τίο. οι.

του.)

- όλον] στο. Β. τι! τοπ'.

- βιον] Μο. αυτης ΟΧ. ιο". βιο-τ.

Οττ.Ριιτ.8τΠοΙ. ΜοιορΙι. Οσοι. Ατιο.Πει·.

πιο..

- ουκ ιαχυοεν απ' ουδενος θεραπευθηναι

(Οτίο.ἱἰἱ. ΣΕΠ.) ¦ ουδε εἰς ισχυεν θερα

πευιται Ϊ). του. του.

- απ' ΑΒΒ τι! υἰιἰ.Ξ.. | υπο Ο. ¦ *υπ'

'ὅ. ΡΙ.Ξ.Χ. το!. Οτἰη.ἰἱἱ. ¦ παρ. 69.

-- οι! το.) του!. οτ οοΒιιιινιτ ιο το, οτ ιιιτ,

Βἱ κι” τοτυ;οτο τιιοτοιο νοετιιοοοτο .Ιο

το ειιΙι·τι οι·ο 81” του (τω. Μιιττ. οι. 21.

Μιιτ. ν. 28.)

Η. προοιλθουαα] τω. δε (ΡΜ το. ΜοτορΙι.

Με.

- οπισθεν] οιο. 1). | Ρο" ἡψατο Η..

- του ιιριιοπεδου νιιΙο. |ι.ι:.|: | οιο. 1).

ο! ι·ιιΙ.Μοτ.ν. 97. (τοσο παραχρημα '

οιο. 8ι·ι·.Οι·τ.)

- αυτου] ?οιο. Α..

65.ται ειπιν τι Ιηαους] ὁ δε Ιηιτους γνους

την ιζιλθουααν εξ αυτου δυναμιν επη

τουτο 1). ιι. (νἰι|. Μια.) (οτ οοονοτειιιι

τετ Ποιοι οι ι!ἱκἰτ $)·ι·.οι·τ.)

-· τις ὁ @υμνος μου Η] τις μου ἡψατο

Ι). ο. Οοο. Η. Η". ἰἰἰ.468·. Το". των.

Μοτο. ο. 20. Πίἰ. 87%. (οι. Μοι·. τ.

ο.)

 
45. και οι συν αυτοι Λ(:ΠΡΒ.Ϊ.Ξ. Ι. 38. 69.

Π. @και οι μετ' αυτου τ. Χ. τοι.) νν.

ι οιο. Β. 8)·τ.Οιτ. δ)·τ.Ηιοι·. 'Νιου.

- αποθλιβουιτιν] του!. οι 0.

- και λεγεις τ. ο αψ. μου Α(ο)(Πτοΐτο)

ΡΙΙ.'Ξ·.'. το!. Ι.ιιττ. Βγτι·.Οι·τ.1°ετ.&ΠοΙ.

απο. Στο. | οιο. Β.ΒΙο.ι"αἰ.Ι.. 1.

Μοτορἰι. 'Ποιο. ΑΕΠΙ. "τις] τι 0..

"ο ι.ιψαμενος μου α. ' μου ἡψατο 1).

νους. (μετά τι · »ο ν. Ξ.ι -

48. Ιηαους] οιο. Ι)Ξ. α. 8_γτ.Ρετ. (που Ι..

Ι. 8ι·τ.Οττ.8τ ΗοΙ.)

- εγνιιιν] εγνω (ΡΕ.

- εξεληλυθυιαν ΒΙ.. 88. Οι·ἰο.ιἱἱ.506-.

(ο:ιἱεεο Οι·ἰρ. [το. οι. 84'. 869..) Ι : ιξελ

θουααν 'Ξ. ΛΟΒΡΒΞ. τοι. οτί!). ἱἰἱ.

466'. (νἱι!. Μοτ. ν. 80.)

47. τρεμουαα] εντρομος ουαα 1). (ριοοιο.

ΙοινιιΙο οι Βιιι·.Οττ.)

- ηλθεν] στο. στο. ¦ απτο τρεμ. α.υ.οω

1,(αρ.ΒΙαο.)υ'.πι. ροοτ πιο. Μαρδο

(απο)

- αυτοι] ιιοτο ροιΙοει "Με Δυο. “οι”

νιι!τε.(.'Ι.) α.ο.ο.Ι]ῖο'. | ιιοτι: οιιιο 1:

- ἡιρατο αυτου] στο. Δ'.

- απηγγειλεν] απηγγιλαν 1.). 'τοπιο.

αυτοι 9. 0.0! νω.1,.Β.. Πτι. 8)'Γ.Ηι:ι.

(Τ!ιοΙ›.) Οσοι] οοι. ΑΠΟ'·'ΠΙ.ΞΧ. 1. 88.

69. Ι.ιιττ. 8ι·ι·ι·.Οττ.8τΡετ. Μοιοριι. Απο.

.οιο.

- και ὡς] και ότι 1).] ἱιιιο 69.] στο. ὡς Λ'.

¦και ευθιιιις Ξ. Π οι! Μ. Μι!. ἰτοτοιο “οσ

τιιιο οιοοἰ ροριιΙο .ΜΜΜ-ιι." 5)·τ.Ωτι.

48. ὁ ιδε ειπεν αυτη] στο. Δ.

48.ι:ι δε] ατο!. 1ηοους (ῖΡορ.Τ_|Σ ΚΧΜ.

ε_ττ.Ριτ. (ὅσοι. (τω. Μοττ. οι. 22.) ]

ί.ἶοοτι·ο, ΛΒΠΡαρ.Κιιίτ.Ι.Ξ. το!.

- αυτη] μου. θαριτει 9. ΛΟΓΙἱ. το!.

δ)·ι·τ.Ρετ.8τΠο!. σου.. Απο. οιο. (νιι!.

Μιιττ.) | στο. ΒΙ)Ι.Ξ.'. Ι. βαττ. Βιιτ.Οττ.

Βγι·.Ηιοτ. Μοιοριι. 'Που.

- θυγατηρ Νοε. | ::θυγατερ 9. Α0!)

ΓΒΞ.'. το!.

- ιτειτωιεεν] οσοι: οι Κ. οι". α.ἰι.ο$

Το". των. Μοτο. ιν. 20.

- εις ειρηνην πρ'. ' εν ιρηνη οι».

(βαττ.) Μοτοριι. του. "τιοι.Ι.”οι.Πιιιο

Ιοοιιοοτο ι:ο νοοιτ οοιιιιιιο ρτιοοοριι ογ

οιιιςοοιιο ιΙἰοι:οε. 1)οιοιοο, νοοἱ οτ ΗΠΑ

ιοοιι ειιΙνοιι." ο. ιιοἰ ροτειτ “Ιοοιιοοτο

ι:ο νοοἱτ ροοτ ρτιοοιριε."

49. ερχεται] ερχονται ΒΕ.. ο. Β_γτ.οττ.

(ιιἰι!. Ματ. ν. 85.)

- τις Ποιοι. ε./ῖ_βιβ. Βγττ.Γιιτ.8τ Πο!.

το!. ' σοι. Ι). του. Μου. 8ι·ι·.Οττ.

(τω. Ματ.) | (ερχε,τις στο· Δ.)

- παρα ΒΟΡΠΙ.Ξ. το!. | απο Α1). 1.

στο. Ματ.) “ο” .απο α.ο. (μια οτἰοοἱοιε

ο. τιιιἱτἱιιιο οι! ρι·ἰοι:ιμι:ιο τυπο. νοΙο.()`Ι.

στο

- λιγων] λεγοντες 1). ο. Βγτ.οι·τ. (τω.

Ποτ.)

- αυτοι ΛΟΒΡΙἰ. τοι. νν. ' οιο. ΒΙ.ΞΧ.

Ι. 88. ε. Μοιοριι. του. (ιού. Μιιτ.)

- σου] ιιιιτο ή θυγ. υ(ἴτ.

40. οιιιο οτ οι;" Δια.. | Π.

48. αουτ οι (Η. ι ετιινοιο το οι.

.οιο. ι ιιιι οτιοοιμοιο 0!.

Με ε_ιοο Ο!. ι

49. οιο. οιιιιιοιο
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΠΠ. 50.

?[52] 21(Β)· 2 μηκέτι|| σκύλλε τον διδασκαλον. 60 ο δἔ Ίησ0ῦ9 @τι ΜΜΜ- ΜΝΗΜΗ-ΜΜΜ.

1 83 89' α ι ν τ υ α 9 κ ... ι τ 8 | 5Ποειιιιιιιιιοπι ιιιιιΠιο!ιοοι·ετ60

Τ ο. . . ακουσατ απεκριθη αυτ‹ρ , Μη Φοβου· ιιονον πι· κεμπάπ μια ριιεΠαε. Ναι

1 Τεξ1ἰ8πἩ' "Πω-ου ν καὶ σωθ ισεΤαι η 51 2 έλθὸυν ατε· _Γ`υ ιιττιετοι ετε‹1ε ιιιιιιιιτιι. ει τα!"

μή .πύλ- ' | 2 3 Α η · · Δ Ο 'Ι ' ` Α||η · οτα. Μ Πι απο τοιιἰκεετ. (το

?αουτ-ιι: [λέγων] οικιαν ουκ αιρηκεν εισελθειν ° τινα συν αυτοι, ει

` `

Ξ μη 9 Γ[έ.Γρω| καὶ 8 'Ιωάμημ καὶ Ίάκωβου,|| καὶ τον [οι] Ι.ιι:οοιιττι οι. Ιοιιιιτιπετιι ει

. . Α οι ι ι Η .,πωπω πατέρα τι” παιδοτ καὶ την μητέρα. 52 ἔκλαι0μ δὲ ι ἔΐιὶΐιιιτιῖ ιΙ::α:ΜΜΒΒ 'τι

¦

παντα, καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν.

# απέθανεν, ἀλλὰ καθει;δει.
ϊ

σε· ού γαρ

κατε·υέλων αὐτοῦ, εἱδότει· ὅτι απέθανεν.

+κρατήσω` τῆτ χωρο;~ αντιδι- ἐΦόνησεν λέγων, 'Η

παῖτ, * ἔγειρε.|| 55 καὶ ἐπέστρεψεν το πνεῦμα αὐτῷ),

καὶ ανέστη παραχρημα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι

καὶ ἐξἔο·τησαν οἱ γονεῖτ αὐτῷ" 6 δἔ

παρήγγειλεν αὑτοῖτ ρ.ηδενὶ εἰπεῖν το γεγονότ.

. δοθῆναι αυτή

Φανεῖν. 56

-

Π. ΚΣ! ·ιττ

Η Μπιτ.. ιο: μια)!

"Μα.τ. 6:··7-18.

δώδεκα [αιτο

Β στόλους]

5!

64 91 "' Συγκαλεο·οίμενοτ δὲ του; δώδεκα + ἔδωκεν

αύτοἶτ δύναμιν καὶ έξουσίαν
' `

επι

ό δἔ εἶπεν, Μὴ κλαί

αυτοι` δὲ

] | ` 8 |παντα τα αιμο

ριιιτιαεΒιιτιι Μαιο. Αι Με ουαι,

Νο!ὶιε Βετο: ποπ εει. πιοτιιιιι

εστι αοταιιι. ·" ΡΒ ιὶετἰιὶειιιιτιι.

απο, ιοἱετιιευ αουτ. τιιοτιιιιι 88

εει. Μ Ιου: ιιιιιοττι ιι:τιειιιι ταο

ιιιιττι οι” οιιιιτιιινιι: Μεσοι,

ΡιιοΠιι. ειιτἔο. Η Ετ τενετιιιιε

σετ κριτιιιιι ου”. οι ειιττεκἱι

ι:οιιιιιιιιοι οι Μινι”. Η” @τι

ιτιιιιιιιιιαιτε. *6 Ετ. ιιιιιριιετιιτιι

τιιιτετιιο.ι ειιιιι; τρώω ρτιιει:ε

ρἱι οι: ιιΙἰι:ιιἱ ι!ἱι:οτι:τιι οιιοιὶ

ιιιοι.ιιιτι ετιιι.

53 καὶ

' αν” Οοτινοοιιιιιι ιιιιιεττι

ιιιιοαοι:ιπι ι.ιροειοΙἰιτ Μι. Με

νιτιιιιετιι οι ροιειιιιιεττι ιιιιρετ

 

Ώ. μ.ηκιτι ΒΒ. φταίει.. 'Για. (νἱι!.

τί ἔτι Μο.τ.ν.85.) ' :μη .Ξ. ΔΟΡΒΙ.Ξ.

και. (τι. 86.)

- τον διδαακαλον] αυτον Ι. Η". ΑΜ.

.Τιποτα και.. (στο. 6.) Ι

0. ακουαας] στη. Π. "8661. τον λογου

1). νιιΙΕ. (τα νία.) Ιι.ι:.ο]:η'. (τἱιἰ.Μοτ.

τ. 86.) πιο. ουαι ιτε ι1ἱ:ιετἱτιι 8ττ.Οτι.

- αυτοι] ρο.ιτἱ ριιεΠε.ε Μια. 8ττ.Ρει.

των. ' στη. Μεττιριι. ΜοιιιΙ.λιγων €.

Α(Η)ΡΒ. το!. 8)·τ.Ηι:ι. ΜΜΜ. Ποιὶι.

Απο. ] στο. ΒΙ.ΞΧ. Ι.38.Λ. που. σαιτ..

νἰιἱ.ἱτιι'τιι) Β_γττ.Οττ.(διΡει.) (Νιου)

(Βάι.) ρτο αποκριθη ιιτιιεα Ιιοοεπι

" ιὶἱιιὶι" α.ι: ε. 8ττ.Ριι. ΤΜ!» Βάι.

“αἱ” ἰι$η'.

- απο-τινων 13τ.Ξ. ι *πωπω τε. ΑΟΙ)Β

Σκια. το. (οι. Μιι.τ.ν. 86.) "πα ῆτι.

τετ. και!. 6Ιἱιι πιο 8)·τ.Οτι.

Η. ιλθων ΑΒ.Μαι.οΜ.ΧΔ. Ι. 86. 69.

ΒΕΡ7ια.ΠΚΜ6ΗΜ. Μια.. 8)·ττ.Οτι.

Ρει.δι:Ηι:Ι. Μετιιρτι.Βοτιντ. 'Ηπα. (Μια.

] τιιο·ιλθων €. ον. Μειιη›Ιι.Ψ. Απο.

του.

- οι] στο. Δ.

- οικιαν] Μι!. νἱτἱ ΗΜ" 5)·τ.Οτι.

- τινα Β.Βιἰν.Βἰο.Βο|ι.Ο'ΠΧ. 83. (69

μπι αφηκιν.) τινας Ναί. | Σουδινα

€. ΛΟ'Β. τε!. (τα). Μιιτ.ν. 87.)

-· συν αυτῳ ρου. τινα Ματια. 88. 69.

(5)·ττ.Ρει.6ιΠο!.) Μαντώ. ΤΙΜ» ΖΕιὶι.

πιο τινα 1). των!. ο.ἰι.ο.ε. . ] .οπι.

9. ΜΗ!. το!. 8)·τ.(Ξτι. Οοι!ι. Απο.

Με!. Ματ. τι. 67.)

5Ι.Ιιιιαν. και Ιακιιιβον Β01)ΒΔ. Ι. 69.

ΕἙἩΚΜΠνΓ. α.ο.ο.εω δυκτιο!. εαπ.

Ηἱετ. | :Ιακ. και Ιιυαν. 5-. Η. 88.

δω. νικ. Β7ττ.Οτι.8ι Ρ". Μειιιριι.

Τὶιεο. Οοι1ι. Απο. Στο. (ιτιο.Μοτ.)

| στη. και Μαν. Οτιοειἱι:ἱ αρ.Ιτετι. αι

ιετιἑ.15Ι.

- της παιδος] του κορααι.ου Β.

52. 6 οι] ααα. 1ηαους Β.83. 8)·ττ.Οτι...ΒΡπ.

και. (Οοτιιτιι. 8)·τ.Ι·ΙεΙ.)

- κλαιιτι] καιιτι 1)..

- ου γαρ Βου1.ΧΔ. 1. 88. 69. Ε'. Ρετ.

α.ι:$$ηι·2· ε_γττ.οτι..Ρει.&Ηι:Ι.. 8)·τ.

Πἰετ. Μειτηιιι. ΤΜ!» Ποιο. Αται.]

:ουκ ε. ΑΒ. το!. νιιΙι;. Ιω. 8)·τ.Ηι:Ι.

το”. 0ι·ἰ9.ἰ.622°.

- απιθανιν] 8.616. το κορασιον ΒΧ. Ι.

88. 69. ΕΜ. νωΒ.οι. ι.°[9'·2· δ)·ττ.

(οττ.)&Ηι:Ι.. 8ττ.Ηἰετ. Μοτιτρο. ΤΜ!).

και. (νἰιἱ. Με”. Η. 24.) | στο. ΔΙΚΗ)

Β. τε!. Δια. των. α.ἰι.εώ!. 8)·ττ.Ρει.δι:

Ηι:Ι.πη;. (Μάι. Απο. Οτἰη.ἱ.

58. κατηελων] -λουν Β.ΧΚ.

- ιιδοτις] ιδοντες Χ.

54. αυτος οι] ···ιι(Η. ικβαλιιιν ιΕιυ ·ιτανται;

και ε. Ο='ΔΟι·. τω. 1: (Απο.) ] ικβ.

παντος ιΕιυ και ΑΒ. 88. Κ8ι.Ϊ. 87".

ΡΜ..διΗι:Ι. Ποιο. ¦ ικβ. παντα; και Ο..

Μεπιριι. πιο.. (νία. Ματ. τι. 40.) ] οπι.

ΒΙ)Ι.Χ. Ι. Ειπε. 8]/τ.(.)τι. και..

- χιρος Δ.

- λοιπον] οπι. Ι.

. - :γκρι ΒΟΠΧ. 1. 88. ¦ ηιιιραι 1.. ]

] @πριν ε. ΑΒ. το!.

55. επιστριψιν] υπιατριψιν 1).

- απατη] αιτιιττη Μαρ.Τ_β

·- διιταξιν] ιπιταξιν 1).

- αυτη μια διιτ. ΔΙΚΗ-ι. το. (Ειπα.)

Μετιιριι. 'Που. Ποιο. ' οσοι δοθηναι

1)Β. 1. 88. 69. α. διττ.(.]τι.Ριπ.&Ηι:Ι.

Απο. και. (τω. Μπιτ. 48.)

56.και εξιοτηοαυ οι γονιις αυτης] οι δε

γονιις αυτης θιωρουντις ιΕιατηαιιυ Β.

·-· ὁ δι παρη·"ειλιν] παρηγγιιλιν δι 1).

(παρηγγιλιν Κ.. -γιλλιν ΙΡ.)

- μηδιυι] μηδι Ι).(ΐτ. (ως. ιιιτιν τη: Δ.)

Ι. οι] οπι. Ξ ..ακουω Μου. 8)·τ.Οτι.

Η αιω. ι Μιτου; στα. ο. 8)·ττ.Οτι.8ιΡιπ.

- ιῖωδικα] τοιω. μαθηται· αυτου €.

Ο:ΒΡΠΠ. Ιι#ο'.Ι. (νἰιἰ. Μπιτ. κ. Ι.)

] Μι!. αιτοιττολους ΟΠΣ' Ιετ. Χ. 33. 69.

Α. νιιΙ8. α.ι.·.κώ 8)·τ.Πι:Ι. Μοτο”.

Οοιὶι. Αττικ τω. | στη. ΛΒ.ο!αἰ.(ει

.Βι|υ.οιτἰΙ.) ΒΒΔ. Ι. ΜΙΒ". 8_γττ.0τι.

8ιΡιι. '.ΓΙιεΙ›. (τω. Μιιτ.τἱ. 7.)

- αυτοις] πιο" δυναμιν Β. Μοαιριι.

(Οοτιιτιι., πιο..)

- ιζουοιν 0. (Με ηιτιιι!τιια ἱιι ειΙ. ΤΕ)

- παντα τα δαιμονια] ποσοι· (·ιταντα")

δαιιιονιου Π. ' οιιιτιοο εριτιιιιε οι απε

τιιοτιιιι 8γτ.Οτι.

2. ιααθαι] ιαιιααθαι Γ.

- τους ασθενεις Λι)ΕΞ.'. Ι. 38. ' :τους

ασθινουντας ετ. ΩΧ. το!. Ι στη. Β.

ε)ττ.οττ.

  

6!. οπι. οι. και. ' 52. πωπω: τιιιοΠο οι. ¦ 68.

ουαι ιιιοττ.ιιιι οι. ' 56. μτ:ιει:ιριι. και.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

: ἀσθενεῖτ||] .

εὶι· την οδόν·

50

6. αποτινήσσετε

πανταχοῦ.

μενα Φ

νια, καὶ νόσους θεραπεύει”

| ` | -ι σκ ` ,Οι `

κηρυσσειν την βασιλειαν του θεου, και ιασθαι [τους

καὶ είπεν προς αὐτῶι, Μηδευ αἴρετε

,άβδον,|| μήτε πήραν, μητε
” | 9 | | ' ` | Α ”

αρτον, μητε αργυριον, μητε [ανα] δυο χιτωναι· εχειν.

4 κ ι Λ Ο. 9 η

και εις ην αν οικίαν εἱσέλθητε, εκει μἔνετε, καὶ

ἐκεῖθεν εξέρχεσθε.

ι]ματ, εξερχόμενοι απο

3

μαρτύρων επ. αι.]τοιιο.
` ι ι ο Ι η· `

κατα τα κωμαι·, ευαγγελιζομενοι και θεραπευοντειι

9

Δ

μήτε °

5 κ ιν δ ι

και οσοι αν μη

`

65 7 ",'Ηκουσεν δε 'Ηρώδης ὁ τετραρχητ τα γινό
|

παντα· καὶ διηπορει, δια. το λέγεσθαι υπό

τι · 89 | || Σ ι κ τι τ ε

τινων οτι Ιωαυηι· ηγερθη εκ νεκρων·

τινων δε ὅτι .Ηλία ειριένη· α'λλων δε ὅτι Προ
| στο

Φητησ *τα|| των αρχαίων ανέστη.

` ι ε ι ι

και απεστειλεν αυτους

: δεχωνται||
9 ε` ι ι ι ι `

τησ πολεωι· εκεινηι·, τον
` , ` '- 8 να 9

κονιορτον απο των ποδων υμων αποτινιἱξατε, εις

6 ΟΕξερχόμενοι δὲ διήρχοντο

9 * εἶπεν

οιιιτιἰιι ιιιιιιττιοιιἰιι οι ιιι Βιομα

τειι ι:ιιτατιιιιι, 2'οι ιτιιεἰι Πιο:

ρτιιιιιιοιιτα τες·τιατιι (Μ ει εο

τιιιτο ιτιατιτιοιι. :Ι (πω ει ατι ιιι!

Νοε, ΝἱΙιἰΙ ιιιιιιτιιιε ιιι να.

"αφτο νιτςαιιι ιιειιιιε ροτιι.ιιι

τιιιαιιο ριιιιιιιτι Ματια ρωταω.

ιιιιιιιιει αυτια ιιιιιιι:ιιτ. ιιιιιιειιιια,

*οι ιιι αιιιιτιιοιιιιιιιιιο ιιοτιιιιτιι

ιιιιτιινοτιιιιι, ιιι ιιιιιτιε.ιιι οι. Με

ιιι: ιικοιιιἱε. ·` 09.” Ει ιιιιιιιιιιιι

ιιιιο τιοτι τοαετιιιτἱτιι τοα. ιικ

ιιιιτιιιιε ιιιι ι:ινιιιιιιι πω ιιιιιιιιι

ριι!νετετιι ρειιιιιτι ττοειτοτιιαι

ωιι:ιιιιιιι ιιι ιοτιιιτιιοτιιιιτιι εαυτο

Νοε. “..ιω Καποιοι οιιιοτιι

ιιἰταιιττιιιιιιτιι ριιτ οοιι.ιιΠιι ανατι

| ςι:Ιἱιατιιιιε οι. ι:ιιτα.ιιιιιε ως”.

7 (9920 Αιιιιιιιιι ιιιιιετιι Πε

τοιιιιο ιειτο.τε!ιο. οιιιτιια ιιιιαο

ΜΜΜ ιιιι ιο, οι ιιιιιιιιιιιιιι ευ

ιιιιοι1 ιὶἱι:ιιτιιιιιτ ' τι ιιιιιιιιικιιιιιτι

ιιιιια Ιοιιιιιιιιιτα ειιττιιιιιι ιι πιστ

ιιιιε. ιι ιιιιιιιιιειιαττι νοτο ιιιιια

Πιιιιοε ιιρρατιιιι. ιιιι και αιιιιιιτι

οιιιιι ρτοιιιιεια ιιιιιιε οι: ιιιιιιαιιιι

οιιττοιιιι. 9 Ει ιιιι Ηιιτοαοε.

Βὑπό

δὲ |'
 

8. την οδον ΑΒΒΕΞ. τα. | στο. την ΟΧΔ.

- 69. (ντα. Μιιιι. τι. 10. Ματ. τι. 8.)

- ραβδον Β.Μαἰ.0"1)ΕΞ(Χ). 1. 88. (69

ραυδον) 19.1:Μ. μια. 8_ιττ.Οτι.διΡει.Δι

Πο!. Φακοι. Αται. (Μιιιιιριι. οτι

ι:ετιο) του.. ραβδιον Χ. κατά δι το τις

λοιπους καὶ τὸν αυτον Ματθαῖον μη

|πιτρεπων αὐτοῖς μητε ραβδον Ειιε. ιιι

Πιο. Ι69. (Οιιτἱειιιιι ο.ιιιετιι αει: υιτςαοι

ιιιιι:ἱριιΙἰε ιιι ι·ἱιιαι (απο ρτοετοτἱρεἰι.

Τετι.αι!ν. Μιιτο.ιν. 94.) ] ]:ραβδους ετ.

Α(ΡΔΟι· ινιικ.ιεεωντι. Ποια.

- πηραν] ικα. ιιιιι.ιαο ιιιιΙοιαιτιιιιιιιι α.α.ο.

ε.(_α)ς'. | Οσοι", νιιις. Με.

- ανα Αθ!). το!. εγτ.ΗοΙ. | στο. αν”.

Δ(?ι·.9'. Μαι. διττ.Οτι.8ιΡει. (Μετιιριι.

'Ηιειι.ιιιοαι.) εισαι. Απο. (νια.Μιιιι.)

- ιχειν ΑΒ(:ΒΞ. το!. (3οιιι. | εχετε 1..

88. 1·"πιει. @ιιι. $νττ.Οτι.8ιΓει..8ιΠι:ι.

(Μιιτιιριι.) Ατιιι. (στα. και.) -

4.. αν] 6' αν Χ. Ι. Μ7]ζΓ. | ισα. οἱνἱια

ιετιι και 8ιτ.ΗοΙ.

- και ικειθεν] κακειθεν 1). Ι ιιοιιιιο _/ἶ

Ποταμια (αυτι '.Πιοιι.) ταινια κατώτα

ιιιἰτιἰ αιώνιο ιιοτιιιι: οιιοιιι.ἱι .και

- εξερχ.] ρτιι.ετιι. μη νιιιιτ. ο.

5. αν ΑΜΠ. το!. ] εαν 0ΞΧΔ. 69. Ε?

κανι.

- δεχιιινται ΛΒΟ.Ι.Ξ:. Ι.88. ΚΜΠ. σου..

ι μια"... ε. σοι. τα. για. απο. 7

Η. ια. (τιιι:εριιτιιιι μια.) Ι διΞονται

69.. απο: Λ.

-ἱιμας] σαι. Ι. ' ιιιιι!. ιιιιιιιιο ...Νικαια

πειτε νεται πιει.

5. εξερχομενοι] Μι!. απο της οικιας η

69.

-απο 19.] εκ 1). Ι.ιιιι.

- πολειιις] ..ιιι. η κοιμης 88.

-τον κονιορτον] τοπικα. και π. Αθ.

το!. νιιις. αφτο!. διτττ.Οτι.6ι Ριιι.8ι

ΗιιΙ. σου.. (για. αιμα. Η.) | οτιι. 136).

191296. 1. 88. α.ι:$ Μοαιριι. πιο..

Απο. απο.. μια. τον Ι.. 88δοΙιοικ.

μια. σου. τι. Η.)

- απο Ή.. ΑΒΟ. τοΙ. ε. 8υττ.Ρει.8.ιΒιιΙ.

“ Μ" α.ιι./]]:ς'. Τετι.αιὶν. Μοτο. ιν. 91.

] στα. ΠΠ. νιιια. ο. 8)·τ.οτι. Μεαηιιι.

ται. Ατττι. (ται. Μιιιι. τι. Η..)

- αποτιναἔατε Ασια.. το!. | αποτιναο

σιτε Β.8ι(υ.Βι·Ιι.Μαἰ. Η. (αποτιναα

αστε Β.Βἰο.) | εκτιιναξατε (ιιιιιο τον

κονιορ.) 1). Μι: οτι!. ο[ (ποπ τω.

Μτιιι. τι. Η.. Ματ. τι. Η.

ι -επ' αυτους νιιις. !ι.ο.ε. 8ιττ.Ρει.8ιΠοΙ.

]επ' αυτοις Χ. ¦ αυτοις 69. α,|ζ 8ττ.

Οτι. Ατιιι. (σαι. 5γτ.Ηἱι:τ.αρ. Βάι.

Τετι. ιιι ναι.)

! 6. δε] οιια.ιιροειοΠ ε]ιιε διττ.οτι.(διΡει.)

- διηρχοντο] Μι!. απο της πολειιις εκει·

νης Α.

- διηρχοντο κατα τας κωμας] κατα πο

λεις και ηρχοντο 1). (ο.) | ιῖιηρχ. κατα

τας πολιις Χ. ] αιτοιιιιιιιιιι (αιιώνα ο.)

ι:ιιιι.ειια οι οἱνιιιιιιιε ιι.ο.Ι. 8]ιττ.Οτι.διΡει.

ι ότι. μετ ι:ινιιιιιιιι οι Ρετ ι:ιιειιιΠιι Τιιοιι.

ΑΠΕ.

Τ. ηκουσεν] ακουσας 1).

-ιδι] στα. Δ.

 

7. τιτραρχης] τετρααρχης ()Ξ.'.. Μιιτιιρὶι.

(Οοιιιτα, ΤΙΜ»)

-γινομενα] γενομενα ΑΧ. 1. 69. ο.

ΜΜΜ. υπ' αυτου π. Α(ΡΧ. τα. να.

:#1 8]τττ.Ρει.διΗι:Ι. στα. μια..) ]

σαι. Β(.ῖ'ΒΙ.Ξ'.. 69. α.ο.ε!Ι. Βιιτ.0τι.

Μιιιτιριι. πιο. Ατττι.

- παντα] οτιι. ΙΧ'. τα. ] (ποιο τα γιν.

νιιις. α.ο.ι:.ε./:_β 8_γττ.οτι.δι κι.

Μεττιμιι. ικα.. ] απατα.. 8_γτ.Ηι:Ι. (.9οιιι.

ΤΙΜ» Ατττι.)

-και] στα. 1).

-διηπορει] ηπορειτο 1).

-ηγερθη κι.: ι. 69. ¦ :εγηγερται €.

ΑΧΑ. 88. τοι. (οι. Μιιτ.ι·ι. Η.) εγιιγ.

ΧΕΠΓ. ] ανειιτη (ροιιι. νεκριιιν) Ώ. ε.ε.

--εκ] εκ των Χ. | απο των 69. (Και.)

8. απο τινων] αλλοι 69. (8)·ττ.0τι.8ιΡιι.

Μεττηιιι.)

·-αλλων] αλλοι 1). | υπο τινων Η.

-- δε 2°.] οτα. Ξ.

-·τις Βο[ΞΧΔκἰο. Ι.88. (ασια. ΔΗΩ. ]

. :εις π. Α. το!. νιιις. Ιι.ι:$ 8_γττ.Οττ..

¦ (δι:Ηι:Ι.) (Μετιιτιιι. Τὶιιιιι.) @ιιι. (Οτία.

Ξ ιιρ.θι.ι.ειιιι απο νἱι.Ι.Μιιτ.ιιἰ.15.| οτα.

] 1). 69. α.ε. ενι-..Ραμ

ι -ανεστη] ηνεστη 1). ] εστιν πως"...

] τι.) μια. ιι τιιοτιιιἱε απο".

] 9. ειπεν δε ΒΟ1)Ι...ε.:Χ. 1. 88. 69. α.((ι.)

ι ι:.ε.(_β)]7ἶ(ς'.)!. Μιιαιρ!ι. πιο. Ι :και

! ειπεν ς. ΑΔ. το!. (νιιιις.) 87ττ.οτι.οι

Γει.8:Ηι:Ι. απο. Βάι. (ντα. Μιιιι.αιν.

9.) [Ατττι.]
  

6. οιτειιιιιιιιιι Οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΙΧ. ΙΟ.

είαι:ι.ια:ι8-αι. η

οπωωιιβ
[ο. 6: νη.,

. ψάγειν ὑμεῖς

"Ηρώδηο, 8Ίωάνην|| ε·νδο απεκεΦοἱλισα· το δε ἔστιν

οδτοι·, περὶ οδ [ἐγἔο] ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει

πιο |

ἱδειν αυτον.

88 10 0 καὶ ιἱ·π·οο·τρέψαντει` οἱ απόστολοι διηγή
·- ο `

ο·αντο αυτοι ὅσα εποίησαν· καὶ παραλαβα›ν αυτου9

υπεχώρησευ κατ, ἱδίαυ εἰς' 3πόλιν καλουμένην'|

Βηθο·αῖδοἱ. Η οἱ δε ὅχλοι μόντα· ήκολούθησαν

ο το ` : ' δ | ΙΙ › ` ο κ .ι ι

αυτερ· και απο εξαμενο9 αυτους ελαλει αυτοιο

περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχον

τα; θεραπείαο ἱιἰτο.

67 12'Η δε .ήμέρα ·ι7ρξατο κλίνειν· προσελθόντετ
δὲ οἱ δώδεκα είπον αὐτῷ, ἱΑπόλυσον τον 9 ὅχλον,

“ : Ι || ' ` | | ` `

ινα πορευθεντεο εις ται· κυκλα› κωματ και [τους]

`

ά·νρουτ καταλύσωσιν καὶ εδρωσιν επισιτισμόν· οτι
98 ο ο ι ι ι τ 18 Ες δ` κ ο ι

ω |ε εν @τρια τυποι εο·μεν. . ?τον3 ε πιστοποιώ

Δοτε αυτοιο υμειο φησιν. Οι δε ' ειπαν, ουκ εισιν

ἡμῖν πλεῖον δ πέντε ἄρτοι καὶ ἱχθιἱετ δύο,ἱ εἰ μή τι

ΙοΠαππεππ εςο οι:οοΠιινΙ: αυἰο

αυισπι σει Ιειο οι: ουσ απιΠσ

οδο ιπΠα? Η συιιοι·οοιιι νι

ιΙστο συι·π.

"ΙΟΝΙΟ Ετ τονστιἰ οπσεισΠ

παττο.νστυπι ΠΠ ουαοσυιπουσ

ίσοστυπι: "δω οι υιιουπιιιι

ΠΠο σκακι: κοιταω ἰπ Ισιπιπι

ιΙσωτιυπι ‹μΠ σει ΒσιΠοο.ΠΙα.

Η οποσ. συΙπ οσεπσι·ποιοπι ιατ

Ιιαο, ακουω ουπι ΠΙυιπι οι

σκοορὶι ΠΙοο. οι Ισσι.ισουιυτ ΠΠιι

ασ τοςπσ ιΙοἰ. οι. σου αυἱ αυτο

ΙπιΠΒοουπι ιιαπιιοιιι.

Η 0.· ω Μαι πικαπ σωματα

ιΙιιι:Ππαι·σ: οι οι:ι:οιΙσπισο αυσ

ι:Ιοι:Ππ ιΠ:ιστυπι ΠΠ. Ι)Ππιιιιι

υπο”. πι ουπισο ἱπ οσοιεΠιι

νΠΙοοιιυο οποσ απο ουπι σε·

νστιυπι οι Ιπνσπιιιπι εισαι, ποιο.

Με ἱπ Ιοοο Παω-ιο ουτπυο.

Η ΑΠ. ιιαιοπι οιΙ ΠΙοι. νου Ποιο

ΠΠο πιιιπιΙυσιπ·ο. Αι ΠΠ ιΠιιιι

τυπι, Ποπ ουπι ποΙπο [που φοτο

απἰπσυσ οποια οι δυο μια,

__________________

'Πρσιδης] ΤΡ”. ο ·8. Β.Μαἱ.ΙΑΞΧ.

Ια. 88.'. 89ο. | 0111. ΑΒ..Βιζο.(Ί)ΔΒ

Επαι.οΗΕΜεσπνοι. "αιΙ(Ι. ότι

οι). ΜιπορΙι. ΤΙιειο. Ι Οσπιτα, ΔΒΙ.Ξ'..

το!.

- ου] στο. Α.ιιι υἰιἰ.

..για 20. ΔΟ'ΒΧ. τα. ΜΜΕ. αρ'. επ.

Πο!. (30811. ΑΠΕ. (μια ακουω Δια. ως.

8Υπ.Οτι.8ιΡπ.) Ι οιπ. ΒΟ·Β.Ξ'. οί!

ΜοαιρΙι. πιο. ΑΜΠ.

- τοιαυτα .4130. τω. [Ο. τι. Ι.] 8ντ.ΒοΙ.

ΜιπορΙι. ΟιοιΙι. Απο. Ι ταυτα 1)(ιιπισ

ακουιιι)ΕΞΧ. 69. ε. 87ττ.0ι·ι.8ι ΡΜ.

ΤΙΜΜ (οιπ. ΑΜΙ.)

- ιδειν] ΜΙ: αυτον Ι). δ.Ι. 0001.

0. αυτοι] ται Μεσα 69. 8_γι·.1)οι.

- ιποιποαν] πω. και οσα κδιδαξαν Α.

μια. Ματ. νι. 80.)

- ὑπεχωρηοεν που: ΜΙ. Ι ιτυνεχωρη

ων Β.Μαἰ (?) ¦ ανιχωρηοεν Ι). (ΦΕΚ

ΠΙσα....οι αΙ:Πι 87ττ.οπ.(&ΒσΙ.) @οι

πιω 8Υπ:Ριπ.) Ι στο. 69.

- εις πολιν καλουιιενην Βηθιτ. ΒΒ=Χ.

88. ΜειπρΠ. ΤΠαΙι Ι ιις κιιιιιην λιγοιιινην

Βηδιταιδα 1). Ι εις ερημον τοπον 89.

Βιιτ.Οτι. Πι οσΠιο‹Ππιι Τετι.παν. Μοτο.

ἱν.2Ι. ¦ εις τοπον πολιιιις καλουμενης

Βηθιι. Ι. ίπ Ιοσπιπ σου. ΒειΙιεπΠΙπο

δ)·τ.Ρει. Ι ιις ερημον τοπον πολιως κα

λουρινης Βηθο. Α. ¦ εις Ιτοπον ερη

μον” δπολιιιις καλουμενης” Βηθο. 9.

οΑποπκ1πασναι. 87τ.Ηι:Ι. ΟισιΠ.

Απο. ΕΠΙ. ίπ Ισοπαι ιΙιαστιπιπ αυἰ

σοι ΒοιΙααΠΙα Δια. ο'. (-ιΙαο νοΙς.Ο'Ι.)

ίπ Ισα. Με. ΦΠ τσσιιοαιπτ Β. α. Ιπ Ισο.

Με. απου σοι Β. ασ. Πι Ισα. άσο. απου

αρροΙαιπτ Β. ο. Ιπ Ισα. Με. σοὶ πιο.

τι" Β. Η Βηθοαιδα Βο(Β)ΞΧ. Ι. 88.

τοΙ. Ι -δαν ΑΤΑΒΨΜ.Ι·ΙυνΓΛ. ΟσιΙι.

ΙΙ.αποδιξαμενος ΒΒΒ.'Ξ.'Χ. Ι. 83. 69. Ι

:Μαρινος π. ΑΟ. το!.

-- περι] ρτοοπι. τα 88. 69. ΜΒ'.

- και τους χριιαν] τους χο. δι 69.

- ιατο ΑΒ!). τοΙ. Σα". 8,". ΜοπιοΙι.Ι

ιααατο (πα. 88. 89. ΤΙΜ.» "οποια

αυτου παντος Ι).

Η. ἡ οι ΑΒ.Μιι.ου:. το!. νυΙς. α.ίι.ι:#

Βνττ.Ρει.8ι Πο!. ΜσιπρΠ. Απο. ΑΜΠ.

(οιο. ΤΙΜ») Ι που, αποπειρα. ο.

που. @οι _|'.Ι υι ΜΙ. ΟσιΙι. Ι και Χ.

8ττ.(Στι.

- προοιλθ. δι] που. ου ευι·π δα: ΠΠ ο.

- οἱ δωδικα] στο. Π. Ι ιΠικ:ἱρπΠ ι:]υο

87ττ.οι·ι.8:Ριι. | αιΙιΙ.ιΠοι:ἱρυΠ Μαι'.

ΕΕΑΠ. (οπισω. ο.)

- ειπαν] ειπαν ΕΞ. (πιο.)

- αυτοι] πιο. ἱπ Ισοσ @απο που πωπω

8ττ.Οτι.--(σιπ. ότι ιἱιδε κτλ. Μαιου..)

-·· πορευθιντις ΑΒ..Βίο.Μαἰ.ΟΙ)ΒΒΞ.. 83.

59. [απο. ' :απελθοντις 3. ΧΔΚοἰι.·.

το!. Ατιπ.ιιι υπ!. απο. Μιιιι. :αν. 15.

ΙΙϊατ.νΙ.86.)

Η. τους αγρ. ΛΟΒΒΒΞ. τσι. ΜοιπρΙι.

'Πωσ. Ι οιπ. τους ΒΧ. Ι. 69. Β. ΘοιΙ1.

- κατα.λυο. και] στο. (Μπι ΜΙ. _/ζ

- και πυρ. ιπιιτιτ.] στο. Β. (νοΙ υι Ιππ

πἰαπι πω απο: 8)·τ.Οτι.)

- ότι ι¦ιδι....ιιηιιν] σπι. εμαθα. (ιἱιδι

στο. Μοι·ποπ.Μ8$. ΤΙισΙ›.)

- εν] στο. Γ.

Η. προς αυτους] '' Ποιο" ο. αυτοις Η..

μου. ὁ Ιηαους ο. 87ττ.οπ.διΡει.

- αυτοις] ειδα. υτοις 1).. | αυτους ν.

- ομως πιο φαγιιν ΛΟΒΒΕΞ. το!. ε./ῖ

ΜεπιρΠ. ΤΠσΙ›. (οι. Μπιτ.. ιιἱν. ΙΙΙ.

Ματ.νΙ.87.) Ι οσοι. φυγειν Β. ι. Ι οσοι

προς αυτους νυΙς. @4201. Ι οιπ. α.ι:.

- ιιπαν Β01)Ι.Ξ. 88. Ι :ειπαν 'Ξ. ΑΒ.

τα Παω. ΠΠ Μπίλι. ΤΙιοΙ›. ΟοιΠ.

οι»

- πλιιον] πλεον Ι). Ι πιο. Ι". Ι πλεους

Επαι.Μ.

- πιντι] οσοι αρτοι Β. |Ιὶπτα ο.

- ιχθνις Μπα δυο ΑΒΟΧΔ. Ι. 59. Β

επω.οπκ(Μ)ευντι. α. ΜειπρΠ.

ΤΠοο. Ποια ΑΜΠ. (ιχθυας Μ.) Ι

:τοσοι ς. ΒΙΠΕ'. 88. νυΙς. 6.ι.·.εφ

ενττ.Οτι.Ρει.δι ΗΜ. Απο. (νἱιΙ. Μπιτ.

κιν. Η. Ματ. Π. 88.)

____________

ο. σοι. ποιοι:: Ο!. Ι οσο “Πο Πισω (Η. Ι 10.

Ντιπ-ια" οι. Ι 11. Μικρα. σου οι. Ι 13. ουσ.

Δια."

274





.Ι.Χ. 20. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ν1118. α. ο. ο. ε.

8,". Ο. Ρ. Ε.

Και”. @οι

θου11.Ατιιι. κια. |

κιο·χιλιοι.

κοντα.

τι
απανταει.

τοῦτον βρώματα.

| ε να

πορευθεντετ ημας οὶ·νοριίο·ωμεν εἰ: πάντα τον λαὶιν

Η" ` · κ ν

Ηεταν γαρ ωο·ει ανδρα` πεντα
τι ι ` ι κ ο Α

ειπεν δε προτ τους μαθηται· αυτου,

Κ τ

κατακλίνατε αυτους κλιιτίας Ε. ωσεὶ#] ανα πεντή··

ιο
καὶ ἔποίηιταν οἱ7τως, καὶ *κατέκλιναν||

ιο
λαβιὶιν δε τους πέντε οΐρτουο καὶ του:

| ο | ο

δυο ιχθυατ, αναβλεψατ εις τον ουρανιιν ευλόγησεν

, ` να σε

αυτους καὶ κατέκλασεν, καὶ ἐδίδου τοις 'ι.ιαθηταιι`

παραθειναι του ὅχλιρ. 17 καὶ εφοσον καὶ έχορτοιο··
| να να

θηιταν παντες· καὶ ή)οθη το περισσευσαν αυτοιτ

κλασμιἰτων κόιρινοι δώδεκα.

κιτ-ώ
Ρ"Μιιιι.ι6ιι8-α8.α `

πιω. 8.979... μενου κατα

18. λέγουσιν ..ι

ιδχλοι

Η!. ει] η Η.

·- μα τι] μη 1'. Α. ¦ ιιητοι 69.

·- ποριυθιντες] μια ἡιιιις 1). ναι!. ι:.Ι.

θα”.

·- αγοραοιιιιιεν] -οοιιιν 1.

·- εις παντα τον λαον τουτου βριοιιατα

8)·τ.Πο1. ' βριιιιι. ιις παντα

τ. οχλον τουτον 1. 8_γτι·.οτι..δι Ρετ.

(βιο.)

- παντα] άπαντα Μτ|ῖ

Η. γαρ (ΜΑΚ 'Παιδια να!. το!. | δι 1..

νιι|ς. α.ε.91··· Μοιιιρ1ι.

ή ιἰιαιι ανδρες] ανδρες δια" 1.

_|: ' ανδρες ώς 1.).

Οτι.)

-- αλιαιας] Με ΑΜ. "που ιἔιοιι 1301)

Μ. 88. ε. Τ1ιο1ι. Οτἰρ.ἱἰἱ.479°. 1 .οιιι.

3. ΑΧ. το!. (μια.) Μειιιιι1ι. το!. [ι.

α.] (αιιιιιιιιιαςιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιΒιιιιιι Ποιοι

ιιιιε ἱιι ιΠοι:ιιοἱιιι 5ντ.Οτι..)

15.ουτιιις] οιιι. ν. (ΜΗ. ιΠιιοἱριιΠ ιι]ιιο

δντ.Ρει..)

- και ανιιιλ. απαντας] οιιι. ΒΧ.

- κατιιιλ. Β.δίαἰ.1.Ξ. 1. 88. 69. | :,ανεκλ.

τα. ΑΟΚ. το!.

- απαντας] παντας ΕΞ. 38. Οι. Β..) 1

αυτους 1.

16. ουρανον] ειδα. προο·ηυξατο και 1).

α.ε.

(οιιι. ινα" 8".

 

(38 Η) Ρ Κ κ › τ ο ·- το ι κ ι

αι εγενετο εν τῳ ειναι αυτον προιτευχο
| να να '

μονας, ο·υνησαν αυτοι οι μαθηταί· καὶ
8 τ : Κ | ρ 8 ε ν |

επηρωτηιτεν αυτους λεγων, Τινα με οι οχλοι λεγον

!| '9 - ε

σιν ειναι. Οι δε αποκριθέντες * εδιναν,|| 2Ίοιιίνην||
` |

τον βαπτιστην· ἄλλοι δε 'Ηλίαν· ἄλλοι δε ὅτι
| Α

Προψητητ τι; των αρχαίων ανέστη. 20 Εἶπεν δὲ

πιει Γοτιο που οιιιιιιιε οι ει·ιιοπιιιο

ἱιι οιιιιιιιιιι 1111112 ιιιι·οιιιιι "οι".

" Ειναι: οιιιοιιι Με νἱιἰ ιιιιιιι

τρια "πιω Αυ. ιιιιιιιιιι αδ Μεσι

ριι|οι εποε. τωυ. 111011 ακουω

Μοτο ρω· οοιινινιιι οιιιιιιιιιιιειι

πω. Η 19ι πει ί‹ιοοιιιιιι. οι

ι1ιιιοιιιιιοετο ι“οι:οι·ιιιιι οιιιιιιια.

'6 Αι:οιηιιιιι ιιιιιοιιι οιιιιιιιιιι: ρο

ιιι1.ιιιο οι. ι1ιιο1ιιιι ριει:Ηιιιο το

ερωειι ιιι ι:ιιο1ιιιιι οι 1κιιοι11ιιιι

ΗΠΑ οι ?τοπια οι. ι1ιιιτἱ1ιι.ιἰι Δω

ριι11υ υιιιι 111 ροιιοτιιιιι ιιιιιο

απο”. "' Πι ιιιιιιιι1ιιιιονει·ιιιιι.

οιιιιιοιι οι οιιιι.ιι·ιιιι ιιιιιιι: οι ωο

1ιιιιιιιι αει. ιιιιοι1 ιιιρει·1ιιιι 111”.

Γι·ιιιἔιιιιιιιιοι·ιιιιι οοριιιιιι Φιο

Μουν.

Μουν) Βι 1'ιιι:ιιιιιι ο" ι:ιιιιι

εο1ιιι οιιιιιι οταυ.. οταυ: οιιιιι

Πιο οι. ι11ιιι:ἰριι1ἱ: οι ιιιιοττοεονιι

Πιο: ι11εοιιιι. Ωιιοιιι πιο ι1ιιιιιιιι

13888 Μπακ? " Αι 1111 παρου

ι1ετιιιιι οι. ι1ι:εοι·ιιιιι. Ιο1ιαιιι1οιι

οιιριιιιιιιιιι, ιι.11ι ιιιιιοι1ι και".

ιι111 ι.ιιιιιι 1διοριιοιιι ιιιιιιο δι

Ρι·ιοι·11ιιιο Μπακ". 8 Μια

 

16.αυτους νιι|ς. ς.εω εντ.Ηι:1. | ιπ' 18. αυτον] αυτους 1). ΤΙιο1ι.αρ.Μι1ιιιοι

αυτους 1). α.υ#ρι·,·Ι. 8ντ.Οτι. | οιιι.

Χ. εντ.Ρ:ι. Απο. Μ.

- και κατεαλαοιν] 0111. 1).

- μαθηταις] Μι!. αυτου ΕΠ. 88. 89.

να!. ι·.ε. Βιιττ.οπ.8ιΠι.8ιΠοΙ.. 'Τ1ιο1›.

Βάι. | (διαιτα, ι·ιι1. αρ!! Μοαιρ1ι.

(Μπι. Απο.

- παραθιιναι και 1. (-θηναι Χ.) ι

παρατιθηναι 69. | :παρατιθιναι ς.

Α.1)ΒΙ.Ξ.τε1. 1

- τιρ οχλιρ απ 'Πιερ. το!. ' τοις οχλοις

1). τα. α.ο.ι.·.[ διατ.Οτ1.8ι.Γει.ᾶΗι:1.

Μοιιιριι.

17. παντις] πιο και ιχορτ. 69. νιι1ε.διττ.οτι.δεΡοι. απο. ΜΜΕ. τιν. 20;

κι. 817. Μιιτ.νι. 42.) | Οοιιιι·ιι, ο. 871'.

Πο!. Μιιαιριι. 'Ι'1ιο1ι. το!. | οιιι. α.!ι.ι.·#

αλ!.

- που] πριν· 8·

- το πιριοοιυοαν αυτοις] το περιοοευρα

των 1). ο. 1 το περιαοευιια αυτ. 69.

"οιιι. αυτοις Διιιι. ..ι`Ει1ι.

- διοδεκα] ιιιιιο κοοινοι Μ. δυτικο-αδ;

Ρ".(&"01.) ΔΠΕ. | ιδεκαδυο 1.). ' Χἱἱ

ωτα». 1τοςπιοιιιοι·ιιιιι Μαιου Μιιιιιρ1ι.

"εδώ οι απο: 1ιοιπιἱιιιιιι 1111 οια ιιιιιιιι1ιι

ιιανοι·ιιιιι οκ ριιιιο ομοια ιιιι1ιιιιιιο ιιιἱ1ἱιι

εταιρια ιιιιιΙιοι·ἰ1›ιιε οι ριιι·νιιΠε 5_ι·ι·.Οι·ι.

οιιι. Μαι. ήν. 21.)

Μάι!. ιιιιι και Γ.

- προοευχομινον] οιιι. 1). α.ι:.ιι. 8ιτ.οτ

1 (:οιιιι·ιι. νιιις. υφ1).ς'.

- ιιαθηται] πιω. αυτου 1. 89. ΜΠ. ιι=

Β_γτι·.Οι·ι.Ρει.8ιΗι:Ι. Μιιιιιρ11. ΤΙΜ

θοι1ι. Λι·ιιι. ΣΕΦ. ' Οοιιιι·ιι. νιιΙς. ι

ως.

- αυτους] αυτου 69.

Χ.

- οἱ οχλοι] απτο λιγουσιν ΒΒ1.Ξ. .

(Μειιιρὶι. Τ!ιο1ι.) [ Πιο". 9. ΟΠΧι

88. το!. α.ι:. 8ντι·.Οτ1.Ρει.8ιΗι:1. Με".

[Ατι:ι.ι.] ροει ειναι νιι1ε. δω @οιιι.

οι ανθρωποι μια: λη. Λ. ως'. (Μοιιιρ1

'Νιου. ιιιιιο λη.)

19. ειπαν Β!). 1 @στον 9. ΛΟΒ.Ξ. το

11 οι δε αποιιρ. ιιπ.] Μυστικα οι δικ

θα. (0111. αποφ. Τ11εὶ.ι.) ΜΜΜ. .1111

οια διοαιιι 8)·ι·.Γυι. (τω.) | αι:1δ.1

ιιιιιι1οιιι 8_γτ.Ηο1..

- Ήλιαν] πιω. αλλοι (ὶτιροι 69) δι 'Η

ριιιιιιν 1. 69. $χι·.Βο1.. (για. Μαι. :οι

ιι.)

- αλλοι δι ίιτι πρ.....ανιιττη] η ἱνα τω

προφητων 1). ε. (τω. Μπι.) Ι οι:

@και

- ότι] 0111. 69.

Ν ιιι1ι1. δ “σοι

 

-- ευλογηαιν ΒουιιΞ. το!. | ηυλ. Α. 88.

ΡΨι.ιι.Γ. (για. Οτιο. κι. 510€ ε ΜΒΜ

.Ενν.) 18. ιν τιν] οιιι. Λ.

- πρωρητης τις] προοητις Μ.

19. α111 πιο ιιιιιιι ιιιιιιο ρι·ομ1ιι. οι.
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ΚΑΤΑ ΔΟΥ-ΚΑΝ. ΙΧ. 21.

ο οοο1τοττ..

Ι.[ττ1ΣΔ. _

τοσο. ι).

Π'ἩΜΓ1” β

ο.

ο λ Μ28

2. εαναστήναι.

Τ

Μοττ. το : 88.89. β

τοιο..ι.σσ.

Ματ. 8:84,86.

.τα το:ο6.

Ι..τι. η:88. 24 τ τ τ

, __ λέσατ
ο Ποιοι ιι

. ο ρ

 

20. Πετρος δε αττοκρτθεις απο. 1.

Μετορο. (των. στο. δε.) ' :αττοκριθεις

δε ὁ Πετρος τ. ΑΒΒ. το!. α.& το. το.

(τί) 8τττ.(Οττ.8ιΡει.)&ΠοΙ. Οστ1τ. Απο.

στο. τοορσοιἰοοε Βἱτοσο ?απο νιτ!ς.

"προοδο 8τοτ. Ροτ. οι ο. τιτερσοιΙοοε

Ροττοι ο. (στο. δι νιτΙι;. οκ. @το

(.δττ.8τΡοτ. Τοσο.) Η το" Πετρ. ς. Α1)

Β. το!. ' στο. ο Δ. 88. 69. οσοεντο.

(οι ΒΟΙ.Ξ. 1. εορτο.)

- ειπεν] του. το σε τι. 5)·τ.Οττ. Μοτορο.

Τσου. Ποιο. του.

- τον] στο. Δ.

- του θεου στο. α. 8ττ.Οττ. (Οτο). το.

584. οσο τοσοι; οσο οιταἰιοοτοττιτατι,

οσοι! τοστ οσοσ αρτιο Μαη.. τοι! οσο

αρ. Ματ. οι. ιοο.. σει οσοοιττι:τ.τσ.) Η

οποιο. υιον 1). ο.(_/.)(ἰ.) Οσοι. (Οτιο.

το. 582°.ΜΒ. υιον στο χριιττον. . Οσο

ττ·ττ., οι!. οι Μ58.) ' (αποτο: Ποσο

Μοτορο.)

Η. ιττττιμηοας] στα. Κ.

- αυτοις Οτι!). το. 5828. ¦ στο. 69.

- τταρηγγειλεν] ·γγελιν ΧΜ. "οιτι1.

αυτοις Κ. 5)ιτ.Ηο1.. του. ¦ Οσοι”.

Οτίο.Μ.

- λιγτιν ΑΒο1) 1. 88. 69. ΚΜ.

(Μο. 111. 582”. 1 @στον 9. ΒΧ. το.

28. απο ΑΒΟΙἱΞ. το!. ως. ττ.ιτ96°. ' υπο

Β. 1. ένα. 'Η. 76. στο. το". τοϋ. 81.)

- των ·ιτριοτ.3. και αρχ.] των αρχ. και

των ττρεαβ. 69. ο'. Αττο. Οτίς.ττ.496°.

(στο. των Φ.) Η τ. ·κριαβ.] στο. ο.

.οιιι. Τι. 1 ο ισοτσττοττο οι: πιάστε οι

1

!
ι

ἰ

αὐτοῖς. .Υμεῖι· δε τίνα με λέγετε εἶναι ; * 2 Πέτρα` δε
› κ ΙΙ '9 ` κ Α .- (τι ι ι

α·ιτοκριθειι` ειπεν, Τον χριστον του θεου. ο δε

έττιτιμήσατ αυτοΐο τταρήγγειλεν μηδενι ξλέγειν|| τοῦτο,

ειττων οτι Δεῖ τον υιον τοῦ ανθρώπου πολλα

παθεῖν, και ἀποδοκιμασθῆναι απο τῶν ττρεσβυτέρων

και αρχιερέων και. γραμματέων, και ἀποκτανθῆναι,

και. τῇ τρίτο τ)μέρα έγερθῆναι.

69 20 9,Έλεγεν δε τρικ πάντας, Βἴ τα· θέλει ό·ιτίσιο
* .ν ΙΙ 3 8 | || τ ` ` Φ | `

μου ερχεσθαι αρνησασθω εαυτον και αρατιο τον

σταυρον αὐτοῦ καθ· ἡμέραν, και ακολουθείτω μοι.

στ γαρ αν θελῖο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, απολέσει
› τ λ τ Α τ ι κ κ ο στο το

αυτην· οι· δ αν αττσλεστ) την ψυχην αυτου ενεκεν

ἐμοῦ, οτἶτοι· σώσει αυτήν. "

ι9ρωττοι· κερδήσατ τον κόσμον ὅλον, εαυτον δε απο·

τ) ζημιωθείτ;
)

..5

26ο

απαιτούσα. @οποιο Το". των. Μοτο.

ἰτ.21.

22.και γραμματιων] στο. 1. Οτίο. Η.

4960.

- το τριτο ήμερα ντου'. _|. @στ-.σπιτι

Ρτο.8ιΠοΙ. Μοτορο. του. Οσοι. Απο.

του. 1ο". Το ως. τι. “τι”. στις.

Τοατιττι. 411. ¦ μια ἡμιρας τρεις 1). ιτ.ἰτ.

ι:.ο. Το". (ντιτ.Μοτ.νΜ.81.)

- ιγιρθηναι ΒΒΕΞΧΔ. 88. το!. (το.

Μοτ.τ.τττττ.81.) ¦ αναιττηναι .1013. 1.

69. 1·""(Μ.Κ. .Ϊιι.ττ.Ττ. Οτ·ἰς. τι. στες.

Τ|τατιττι. (το. Μοτ.νΜ. 81. Ι.ττο. τα”.

7.)

28. προς παντος] στο. Βυτίο-τ.

- ιρχειτθαι Λοι.3·τ›τ..τ.. 1. 88. 09. Κ.

Οτο). 1.281'. | :ελθιιν ετ. (:°ΚΧ. το!.

(ντιτ.Μοτι ΜΜΜ.) "ιλθ.ο·ιτ.μου Μ.

·- αρνττσιτσθω ΑΒ.Βι|-υ.Βτο.Βοιι.(τοιτ 137.

Μ..ι.)οτ.Ξ. 88. Κ. σου. τ. | :απαρνη

οαιτθω 2. ττ·.Μ.ι.σιτΧ το!. (ντο.

Μο". το. 24. Ματ. το. 84..)

- και αρατω τον ο·ταυρον αυτου ντττε.

ἰτ.ι.·.οφ#ζο'. το!. ()τίο.ἱ. | στο. 1.). α.Ι.

- αυτου ()τίο.ἰ. | ἑαυτου 88.

- καθ' τ)μεραν ΑΒΒΙ.Ξ. 1. 88. 69. Η '

Μ. νους. _|ἶς'. ε)·ττ.οτι.&τ.)ετ.διΗο!..

Μοτομ1τ. Τοσο. στο. Λτ·το. (του. οσοι

και) “ Ισ αιτο ονοττςο1τσ ποσοι", στο

οσο “στο οτιτι:ετο σιτιττο ανοικτα." !

το". 1ο Μαιο.. τι. 88. (το. 65.) " Πο- '

τοιοττο _ῇττ›ιτα αοτ.τιτττο οτιοτορ1τιττα.... ;

ιτττσιἰδτο." Πτετ·.ιτι1 Ρττοστοιοτο (1.949.) .

| στο. ΟΠΧΔΕΕ”'ι.ττ.0ΠΒΕΥΓΔ. ο. ξ

τί γαρ ὡιρελεῖται δίν

οτ γαρ ἄν έτταισχυνθῇ με

και τουτ` εμοι)τ λόγουτ, δ τοῦτον ὁ ντιπ· τοῦ ανθρώπου

σωστο Μία. τι.. ττττιστο φωτο

τοι: "το .τοκοι 1τ.οοοσοιτοοι

8ττοσο Ροττοε σου. @σωστο

ι1οἰ. Η στιλ) Αι Μο τττοτομαοα

Μσε οτττοοορἱτ οι: στο ιττοοτοοτ

οσο. “ ιττοσοσ οσοι σοσττοι τὶ

1ἱοτο ττωτοττο τοιτ1το ρστ.τ οι

τ·οοτ·σσοτι τι ποιοι-Μου οι στο.

ωστοσο ειτοοτιτστττοτ οι .απο

οι. σοοτι.1τ οι. απο στο ιστοτ

Ειπε.

2' "...ή Πτοιτοτττ. σωστο το

στοοοε. 81 στοα νοΙτ οσοι στο

τ·οο1το. Μπομπ. το τρωω οι

ι.σΠτττ οτττοι:το οοιττο ι:σττιττο στ

5οιμτττ1τττ ιοο. Ή στο ιτοττο νο

Ιιτιτττι ο.οτιοστο τιιτιιτο ειτ1τοοι

Γοοοτο. ροτιτοτ. Μοτο: οσοι στο

ροτ·ιττιτοττι οτττοτσοτ ειτοτο στορ

τ.οτ ιοο. ιτοΙνοτο τσουπ Μοτο.

Β @στα οττττο ρτσττοτι 1ιστοσ οι

1ττοτοτιττ ιτοττοτειττο τοττοι:1οοι,

το σωστο τροπο ροτι.τοι οι σο

πιστωτικο .το του." "ο".

'0 Ποιο στο τοο οτιτοττοτττ οι.

τοοσε τισττοσοοιτ, οσοι: Μοτο τισ

σ.ο.ε:ΙΓ.Ι. 8)·τ.Πο1.τος. “ οσο το Μποστ::

ατι." Οτ·το. τ. (τω. Μοττ..οτ Ματ.)

88. ακολουθητω οι.. 68. Ε.ΚΙ'.

24. αν ΑΒΒΙ.. το!. ()τ·ιο. τ. 881'. ¦ τον ο

Ξ.'ΧΔ. 1. ωστοσο.

- σου] -λτι 09. ΠΓΔ. 1 Οσοιτο. Οτο). 1.

-· α·ιτολιοιι] ως Χ. τι. | Οσοττο. ()τιο.τ.

-· αττολιιτς] -ιτει Χ. 159. Α. ¦ απο",

στο). τ.

- αυτου 2°.] ἱαυτου Κ. ¦ (Μουτ. Οτο). τ.

Η (την αυτ. ψυχ. Γ "|τττ.)

- ινικιν τιιου Οττς.1.288-. | δι' εμι 69.

- αυτος σας'. 8)·ττ.1'ετ.διΠο1. Μοτομ1τ.

Οττο. 1. (αυτος Κ.) ¦ στττ. νους. α.ι.·ώ

οι. 8)·τ·.1:τι. του. Ποιο. Αυτο. του.

25. γαρ] στο. Χ. | Οστττ.τ·ο, στο. 1.

- ωσιλιιται ΛΒ1Π.Ξ. το!. Οτο). ἰ. ι ωστ

λιι Οι). [88. ο. 1.]

- ανθρωπος κιρδηαας Οττς.τ. Ι ανθρω

που κερδττιται 1).. (του.) (αυτο. 888.) Ι

ανθρωπος εαν κιρδηιτς Η'. ντττις. (τα.

[βατ. Απο. (οι. Ματ. το. 86 )

- απσλειτας τι ζημιωθιις 8τττ.Γετ..δ:Πο1.

Μοτοριτ. '.Πτο1τ.ι:ιτ. Οσοι. Οια'. 1. | απο·

λειται η ζημιωθηναι Η.. (ιι.)ο. ¦ απολι

ιτρ η ζημιωθο 1)". νττ1τ.τ. ταινιας'.

'Ητου.ΜΒ. Λττο. | στο. η ζημ. 5)·τ.Οτι..

/Ετ1τ. (.)|ρτ.888.

211. αν ΑΙΜ!. το!. ()ι·το. τ. 288.. ¦ τον οι.

:τα σο. Μ. (στο. στις. του.)

- μι Οττο.τ.200Α. ' ιμε .1). (.)ι·ις. τ.2988.

"ο.ι.1ιτ. ι:στιτ.το 1τσοτιοτ1›ττττ 8)·τ.1)τ·τ.

'Η. στοσιοτοτ. Δια. τ 28. τοοτσι.τροοτο οι.
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ΙΧ. 82. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

για”. α. 6. ο. ο.

Μ. Ο. Ρ. Ε.
-οαιηι1ι.ΠιουΤ " κ ο τ τ 6 ο ν ·

Μ.αι-α.α:ι.ιι.ὅ Του “πιο” και των φαω” α7)βλ27

51· ὑμῖν ιι.ληθοδο ειιτίν τινες τῶν σαυτου

27. ἱατηκὁτων

ο·ιλείαν τοῦ θεοῦ.

?Ο 28 ' Ἑ·νἔνετο δὲ μετα τους λόγους τούτους
ι κ τ τ ι τ κ λ ο Η | `

ωιτει ημεραι οκτω, και παραλαβων ετρον και "...πως ΜΜΜ 8. ΜΟΒ".

ι τ οι ν ο ο ι ι .. ` · _ -

επαισχυνθησεται, οταν ελθΠ εν τι; δοξη αυτου και που: πανικου, απο 'οποιο

` ἱιι ιιιαὶοειαιο οοο. οι ραιτιε οι27 τ `

λξ7ω δε ιιαιιοιοι·ιιιιι ιιιιεοΙοτυαι. Π ο'.

8 έσ.τώ.Ι.ωμ,|| Οἱ Μ Βιοο “απο "Με, πιο πιο:

Ματια Με καυτα: ιιιιι που απο·

ου μὴ 8·νεύο·ιονται!| θανάτου ἔτι”` αν ἴδωσιν τὴν βα- "Μπι Μιτου @ικα Με”.
ιοΒιιιιιυ δώ.

”Ι`αοιιιι:ιι ο" αιιιοιιι ροκ:

Μακ "τυο Γεω .να απο. οι

νΙωάνημν καὶ 'Ιάκωβου άρέβη εἰ; Τὸ ἄρα”- προσεύ_ οι ΙοΙιιιιιιιοιι οι. ..Ματια ἱιι

το εἶδοτ τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἔτερον, και. ο ι

μι” αὐτοῦ λευκά` εξαο·τροίπτων.

ιιιοοιοιιι οι οι·αιοι. *8 Ε: ια::

ξαιτθαι..ΙΤ 29 και εγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν "Η" 8" Με!! Με" Ενω"
νιιιιιιε οιιιιι ομοια οι ποιοι"

ματιδτ· οἰιιε Μουτ. ιοιιιΙΒοιιι. δ', Ετ και

30 και ιδου ανδρες
δυο ναι Ιοοιιουοιιιι.ιι απο ευ:

οιαιιι. αυιοιιι Μου" οι ΗοΙἱαι,

δύο συνελιἱλουν αὐτῷ, οῖτινες τ]ιταν ηνἱιουο·ῆο'| καὶ διή”ἰ"'ω°""ω·°ωἰ"ω'

|Ηλίας· :Η οἱ ὁΦθέντεο ἐν δόξη ἔλεγον τὴν ἔξοδον "πιο οι" . .

82 ὁ ” Ροιιαε πιο οι οι” οιιαι Πιο

αὐτοῦ ῆν ἔμελλεν πληροῦν εν (Ιερουσαλήμ.

Πέτρο: καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ιδο·αν βεβαρημένοι ἱΐτι·να›·

εκοοεειιιιι οια. ιιιιειιι οοαιρΙο

ἱιι Ηἰοι·ιιιιαΙοιο.

ατακα απο: οοιιιιιοι οι ονἰεἱ

Ιιιιιιοι Πάπια:: ιιιαιοειαιειιι οια.

5: 9διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ, και.

 

28.λογους Αιώνια.. το!. (νν.) οτα. Ε.

2960. (ναι. Μαι. "απο | στο. Ι). α.ε.Ι.

8)·ι.Οτι. Οπα ι. 298.. κι! οικω Μινι:

ανθρωπου ερχομινον εν τς δοξς αυτου

Ι). Οτι-ο. ιν. ο Ι.ιιο.ι!ίε. μια. Μιιιι.:ινι.

28.) ' καποιο δει νοιιἱοιιε ἱιι @οια

ουτε ε·ιταιαχυντεον αὐτὸν ἡ τους λόγους 8_γι.οιτ.

αυτου. 28. εγενετο] -νοντο Τ'.

-- αυτον και] οπι. 5γιι·.(.:ιι.διΡοι. Επι. - δι] οια. 69.

ἱιι 1..ιιο.Π2. (τω. Μου.. Μι. 27. Μαι. - έκτο] δις Β. 09. ΠΜΓ. το. 88.]

νἱἰἱ. 38.) ·- και οι·αραλ. Λ(.:Π|.'ΗΞ.τοι νυ|ς·.(.'Ι.

- ιτατρος οποιοι.. οτιο.Ιιιι.ιν.537·. Δια. ι:.ε!!ῖς'. ετι-.οτι | οια. και ΒΕ!.

Με. Ειι.κ.ιιι Ευα. | Μι!. αυτου 1). @για Ι Για. (α.)ο.ς'.Ι. 8ντι.Ρει.8ιΠεΙ. Μοιιιριι.

Οιι.8.:Γει. Μοιιηιιι. 'Νιου. ΣΕΦ. οι. 'Γλου. ΟΜΕ. Απο. Βάι. [ο. 88.]

Ματ. (σας. και “ ειπα'' 8νι.Ρει..) - Πετρον] ·'·ριοοιιι. τον .5. Νανα πιο.

- αγγελιων] ιιι1ι1. αυτου 8)·ιι.Οιι.8ιΡει. Τ! | οπι. Αοουιιι.:ι·ΧΔ. Ι. 88. 69.

Μοπηιιι.]ν.άδοιιιτ. ΤΙΜΜ .Αδάμ (γω. ΒοΗΚΜ8Πνινι. (Μ. Ε.)

ΜΜΕ. Χνἱ.27.) - Ιιοαν. και Ιακαοβον ΛΒο'.ΡΒ. το!.

27.ἰιμιν] πιω. ὁτι 1). (νΜ.Ματ.ἰ::.Ι.) ι α.ο.ο.ε./ΐς'. @ιι-.Πολ Τἱιοο. | Ιακ. και

οοιιιτιι. Ευα. οι Βου. 172. Μαν. (.).ΠΙ.Ξ'.Χ. 83. Μ. ΥΜΕ. (οι Δια.)

- αληθως] ααα. οτι ΠΚΜ. ' σωσει. ΑΒ πα'. Β_γι·τ.Οιι..8ι Ρα. Μοιιιρα. Ποιο.

ΟΙ)ΡΞ.ι·ο!. Οτίο.ιν.866·,. Ειιε.ιιι Σοκ. Απο. του.. (οι. Μα". Μάι. Ι. Η”.

- τινες] οιιι.Ξ.ιειακἰ Η. (οοιιιτιι.Ξ των.) ἱιι. 2.)

- αυτου ΒΙ.Ξ'. Ι. | Σιζιδι (3. ΛουΡΒ. - ανιβη] "που και Ο.

το!. Οτίο. ιν. Ειι.ι.ιιι Πιο. (οι. Μα". - ·ιι·ροοιιιξαοθαι] οια. Ι..

Μι. 28. Μαι.ἱ:ι. Ι.) 25. προοευχεοθαι οπο. ιν. 44". ¦ Ρο"

- ἰοτιοτων ΛοΙ)'.'Δ. Ι. 83. 69. ΕΕΟΗ τ αυτον 1.. 38. | προοιυξαιτθαι μ.

ΚΜ$νΛ. Οτιο. Η. Ειι.ε.ιιι Σου. (νἱι|. . - το ειδος] ή ιδια Ι). Οτιο.ιν.

Μπα.) [ 2ἰιττηκοτιον ι;. Β.ΔΙοι'.ΒΕΞ ' _ του] αυτου 38..

Χου. (ιιι!.Μιιι.) - ετερον και (Οι·ἰο. Η. ἱτερα και τα!.

·- οι] οιτινις Λκ. Οτίο.ἰτ. εαυτο..) | ηλλοιωθο και Η. Μοιιηοιι.

- γιιιαωνται ΛΒουΓΙ.ΞΧΔ. Ι. 83. Β? 'Πωσ. ' οια. ο. Η (καὶ ἡλλοιώθς ο ιμα

Μιευττν. ' :γειιαονται 8. 1!. 89ο. τισμιις αὐτοῦ και εγενετο λινκ. ὶξαυτ.

(ΠΗΓΑ. μια. ()ι·ιο.ιν.860°. (οπι. μη; οτιο.ιν. Βντ.Ηι:|.. Δια.)

ειδ! ἱἱἱ. .555€ παρα τοῖς τριοιν ειἄαγγι- - αυτου] οπι. 1ο·

- οι! ιὶιι.] Μι!. οι οια ε. 8)·ι.Οιι.

30. συνελαλ.] αυλλα.λ. Β'.

 

!

λιστιιῖς. Ου μη 7ευαονται.

-· την βασιλιιαν του θεου] τον υιον του

 

-- ελιγον .ποσο το!. α.

80. οιτινις ηααν στις. ἱἱἱ. 988... ἱΥ.667°.

(οια. 8_γι.Οιι.) ' οι ησαν (.:.(οοττ...)'

ην δι 1). ο. οιαιιι αυι.ιιιιι νιιΙα. ειναι.

- Μωυσης Β(.:ΠΙΠ.ΧΔ. 88. 69. Κ. Οτίο.

ἱἱἱ. 983.. ιν. ' “Ποιοι” τ. ΑΡΤ_|ἶ το!.

0ι-ι9. ι. σου. οι. του.

ΒΙ.οι κ οτα. ἱἱἱ. 9884. ΠΑΠ.. ¦ οπι. 1).

(μια.) Απο. στο. ι. σου. οι. ων.

- οοθεντες (οοιντες Ο.» πιω. ανηρ Ο.

Μ. ¦ Οοιιιτιι, οπο. ι. 690'. ἱἱἱ. Η”.

9884. ιν.

-- δο.ι:ς] ριοιιαι. το Α. ' Οοιιιια, Οτἰς. ι.

πιω.. ιν.

@και

Μειιιριι. το!. Οι·ἰο.ἰ. ΜΑΜ... Η. . οδο.

δε 0.1). 69. ι·.ε. $ντι.Ρει.8ι:ΗοΙ. '

οποιο. οἱ Ρ. Τ!ιου.ιιιυἰιἰ. | οποιο. και

(ΡΜ. νιιΙα. δ_/#ο'·'·!. Απο.

-- ιμελλιν ΒΡ.ΠΙ.Ξ.'. το!. Οτο. ί. ἰιἰ.988°.

ΜΜΕ”. ¦ ημελλεν Λο. | μιλλει 1).

(ιςΙοι·ιαιο @αν οικω ιιιι.ιιια οια” Ηἰοιο·

“Αγιο”, οι ο:‹ιιιιιιι @οι οιιοοιιο νεα..)

- ιν Ίερ. Οτίς.ι. Μ. 5.599 982". ιι. ' εις

'Ιερ. Ι). (οπι. ο.)

82. διαγρηγορηααντες δε οι!! 8ντ.Ηι:1

Μοιιιριι. (Νιου.) Ποιο. «ΕΦ. | και

διαγρτη. Ι. πως. Μ: ενττ.(.διι.διΡ".

[απο] | (ποιο °· εοιιιιιο ιιιιηςιιο" Ιιιιοοι

Βγι.Οιι.)

- ειδαν] ιδαν ΒΕ.

 

26. οτιιυειιοιι .απο 29. @οια οι". οι. ι οι πιο!

'οιι. οι. ¦ 80. απο ι ο οι ' 82. απο Μο "οι".
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΙΧ. 33.

Α. Β 0 Π (Ρ) (3)·

1.· (Π) Σ Δ.

1.. 83. 89.

Μταφ

τι::

σοὶ καὶ *μίαν Μωυο·ειἶ|| καὶ μίαν (Ηλία μὴ εὶδιοτ δ οεει:ἰοοοφιἱιΜ!ἱοοτει..

λέγει.

(Η. επισκίαοιν

"να δύο δίνδρατ τῶι· συνεστῶτατ αὐτῷ.

νετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοῦ: απ' αὐτοῦ, εἶπεν ο ι;|ωωςιατθητ, ..ο μια ως τα"...

Πέτρα· προς τον Ίησ·οῦν, Έ·ιτιστάτα, καλόν ἐστιν

ήματ οἶδε είναι· καὶ ττοιήσωμεν σκηνιὶτ τρεῖτ,·π μίαν "ω ΜΜΜ-Πω· “Η "Μ 8:

καὶ ἐ7έ- οι ιΙαοο νἱτοο (μή οιο.ου.οτ απο

. Πιο. ΜΙΒ Μαιου οοι αυτο

..τι Ιοιιιιτο. Γταοοοριοτ. οοτιιιττι

αει πιο: Μια απο. οι. ίαοἱαπυ.ιε

απατη Μοεἱ οι. ιιιιιιπι ΗοΙἰαο.

- "Μαιο

αυιοττι Πιο !οηιιοιιιο Μετα το:
3.8 .- ` ο ο· ο › Ι |

ταυτα δε αυτου λεγοντοτ εγενετο νεφελη Μι... ..τ .,ι............... 0.... 8.

καὶ ς ἐπεσκίαζευν αὐτού$" ἐΦοβήθησαυ έν Τῷ ιὶταιιοτυτπ ἱιπτιιτιι.ἰοιιο πια το

ν ι ο 38 '

- "2:Σως Μιλ. ; εἱσ·ελθεῖν αὐτῶι] εἰτ τὴν 'Η νεφέλην. 85 9καὶ φωνὴ :::ἱωὲ?β:: ν&ΤΩΓΗΣ: εΐιί:

ἑ[ἔ ἐγένετο έκ τῆι· νεψέληι· λέγονο·α, " Οἶ›τότ ἐστιν ὁ 22: α.ίαῇἔαἙ2ἶῷΒΒ
' υιό. μου ὁ * εκλελεγ|.ιἔνοτ,||` αὐτοὶ ιὶκούετε.πΤ 36|Καὶ ::Ω.ΐδ;

Βέτα ἑ εν`τα›,π γενεο·θαι την @γονου ευρεθιζ * Ιηιτουτ, μονος. 3$2:"2."ω"Μ Η Μ (Με'

5... και αυτοι εσιγησαν και ουδενὶ αττηγγειλαν εν εκει

:ΙΙ ἔ ναιτ ταϊτ ήμέραιτ ουδεν :δν εώρακαν.||

"βίαια ι 7.....5.ῖ.ῖ

"Μι". ο: ι.ι-83.β

Αν ττολύτ. 38

3- .- να σ

71 ' ι Ἐγένετο δε [ἐν] τῇ εξης ημέρα κατελθόν·

των αὐτῶν απο τοῦ ὅρουτ, συνήντησεν αὐτῷ ὅχλοτ ΗΠοι1οτττοοιοοι:οαττα τι” απο..

” "...Ο ?παταω οτι αιτιοτο

ἱτι καπου" Με ιΙοκοποοπτ.ιοατ

φωτο. 8. Ετ απο νἱτ οι: ..Μινι` αδ ` τ ` ο ` το τα λ ξ» Ι ΙΙ

και Ι· °υ ανηρ απο Του οχ ου ώθησε" εκοΙαπτονἰι Φωτ”. Μααἰυι.ετ,

λέγων, Διδασκαλε, δέομαί σου, *έ·ιτιβλέψαι|| ἐπὶ τον Μα", ω, Μω°° Ξ" “Η”

________________.---------

82. τους 2°.] οτα. Ι.

88. διαχωριξιοθαι] διαχωρισθηναι 1).

- α·ιτ'] υπ' ΔΔ.

- ει·ιτιν] ?ιλεγεν Β_/οτια."ο (Ξ το. ΜΗ.

παπι: καυτα· ἰιι οσα.. οι ροτιοα τι".

Πισω. ου. λ. οτι. ι.)

- ὁ Πετρ. Β.Μαἰ.0ΒΒΕΞΧΔ. το!. ' οτο.

ὁ απαιτουν”.

-· προς τον Ιηοουν] τιμ Ιηιτου Ι). (οτο.

α.ο#) ' τον Μο. (στο. προς) Ξ.τίο.

- ι·ιτιστατα] διδαιτκαλι Χ.

- ἡμας] ΜΗ. παντοτε Ο..

- και @πιο ττοιηο.)] στο. 69. Μ”. Ι.

'των ' Οοιπτα., Τετι.αι!ν.Ματο. | Θι

δεις 1). (οι οἱ νἰο Ματιών) | Όσοι”,

Τετ!. των. Μακ.

- στοιηο·ωμιν] ποιησω 1).. ||αιὶτΙ. ιἱιδι

1). Το". οι”. Μοτο. τν. 22. (νἱά. Μπιτ.

:ινὶἱ. 4.)

- αιτηνας ειπε τρεις ΑΒΟΡΒ. το!. α.!:.

8]τ.Πο!. (Μια. ' οσοι τρεις ΠΕ. 83.

69. Ι:`Ψι.ιι.Κ. τους. ο.2./-.#. 8)·ττ.Οτι.

δω". Μοτυρο. τω.. Δται. πιο..

Τα". α.ι.Ιν. Μοτο. (νἰιὶ. Μπιτ. :ενἱἱ. ο.)

-- σοι] ατιιο μιαν Ι. Βγττ.Οτι.6ιΡει.'

Οοτιτ.το.. Τοι·ι.αι1ν. Μοτο. (συ 69.)

- μιαν 2". Μια Μαι. ΛΒουΓΒ.Ι.Χ(Δ.)

Ι. 83. 60. ΒΕ Ψι.".(ὶ τικΜει1ντΑ.

Ι..ο.ιι. 83.·τ.ΗοΙ. ΜεπιρΙι. Τοσο. (Μια.

Απο. ΑΜΠ. (μια Μωιτη Δ.) ! :ροκ ς.

Βγττ.Οτι.8τΡει. ?στα (τω. Μα". ΜΗ.

4. Ματ. ἰτι. 5.)
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38. Μιουοει ΒΒ(Κ.)Ε(Κ). (83.) (Κ.)

(Μι.ουοη ΒΚ. 33. Κ.) ' *ΜΜΜ τε. Λ

0. το!. ' Μακη ].)Δ. Η. ΗΕ' Ψαι.8Π ?1.

ΓΔ.

- μιαν :τη οσοι. 'Ηλια Ι. εγττ.οτι.8ιΡετ..

ι Οοτπτα.. 8γτ.ΒοΙ. Το". ' και μιαν

Μωοει μια" κ. μ. 'Ελ. 69.

- ο] .τ 1). ' Οοαιτο, Οτἰο.ἱἱἰ.560°.58%. ί

.'ῖ68°.564-. Τετ!.

34. λιγοντος] λαλουντος Κ.

-· εττταιιιαξιν ΒΕ. α. Ι :τ·ιτιοκιααιν 'Ξ.

ΛΟΜΠΙ. το!. (Μια.) 87ττ.οτι.διΡετ..δι

Ηι:!. Μοτο”. ΤΜ!» (νἰιΙ.Μαιτ.. ::νἰἱ. :

(ο.)

- ιιατλθιιν αυτους ΒΕ. Μοτορὶι. Λτττι. ;

απο..." νέα. "πωπω... ΠΜ νιιΙς. _#ξ

ο'. (ιἱο ρτοοττι."ο:" ια) αυτο “Η Μ

ιτατοπι α. απο ΠΠ ἱοιτοἱετοτιι αι. '

αυτους ιιοελθειν Ο. | :πονους ειστλ

θιιν ς. ΑΙ)ΡΠ. το!. Βγτ.Η‹:Ι.ιιι να!.

απο. θα”. (οι απο νἱι1ἰε:οτιι οοε οι 1

ἰτιιτοτειιι ἱτι :πακετο ιἰττιιιοτυπι 5)·τ.Οτι.

οι ιἱπιυετιιτιι απο νΜετετιι Μοεοιπ τι

ΕΙἱαττι οι. ἰτιιτατοτιτ ἰτι πωπω $3ττ.Ρει.)

μισώ!). ικτινους Μ.. ' ιιιιινους ελθειν

8.

35.τγτνττο] ποιο φωνη Ι. | ηλθιν Ι).

(νἰι!.Μοτ.ἱκ.7.) ' στο. Κ. | οποιοι οτι

δγτ.0τι.

-- μου] απτο ὁ υἱος Ρ. ¦ (ΜΜΜ. Οι·ἰυ.

ἱἱἰ.988°.

- τιιλελιγμινος ΒΙ..Ξ. Μεπιρο. 'των.

ως. Ατιττ.' απο. αΕι.!ι.ὶτορτ. ' Σαγα

ττητος €. Αουντι το!. ναἱε. Μ

(αἰΙοοιἰοιἱτουιι ο.) το!. τι: αυτ. (τω. Μακ.

:ανἰἰ.5. Μιιτ.ἱκ.7. 2Ροι.ὶ.16. οι. Μαι.

ἰἱἰ.Ι7. Μιιτ.ἱ. Η. Ευο.ἰἰἱ.22.) (ρτοοιτι.

"οι" $_γτ.Οτι.) Παω. μου] $γτ.(.ἶτι.

[ τω. ιν ηυδοιτηοα 1)(Ο.ιιιο.Μ. ενο.)

_ |οουιτο, Το”. των. Μοτο. οι. 22. οι”.

] Ρτακ. Η.

ε 85. αιτουετε] αυτο αυτου Η. τα. (τω. Ματ.

ἱ Εκ. 7.) ' Οοιιιτα. Τετοια”. Μοτο. των.

Ποια.

- 88.φωνην] ενω. ταυτην Χ.

Η.
η - Ιηαους] τρτιιοτο. ο 3°. Ο.Ι.ΧΔ. Η.

88.. 89ο. ΚΜ. | στο. ΑΒο.1)Μ:0Η8

σκοπια.

- και αυτοι 0τίο. ἰἰἱ.983'. | αυτοι δι Ι).

ε. ΤΜ!).

- ουδιν] οι". 1).

. - ὶωρακαν Βο.1.Σ. ¦ ξὶωρακαοιν εἴ.

· ΛΟ.'ΚΔΗ. το!. ο. Οτίς.Ηἰ. (ὶορ. οι. 0

: οοττ.'Κ. 88. κανα.) ' ἱορααιιοαν Ο.

(Ι.οιτ..)| ιθεαοαν Β.. | ιθεαοαντο Η..

' (ΜΝ. οι οταν! οιιι!ἰντοτοιιι. Λευ..)

' 87.ιν το ιξης ήμερα. ΛΒ.|Παί.ΟΠΧτίο.

ι το!. νυΙτ.τ. ο. Μοιπρ!ι. τω. (υπο. ιν Β.

Βιίο.Βοίι.Ι... Ι. 6ο. 8.) | δια της ήμερα;

` ΚΠΕ. ο. ' τιιλικτος Ι. α$!. ε)·τ.ΠοΙ.

'
ι

ἱ

" "φιλι"

-__________--

33. αυτο αποοιΙοτεατ. οι. | 84. που" οι. ι Π.

οικω". Πω Οι.

 





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΙΧ. ΙΟ.

ΜΝΗΜΗ.

1ιΕΣΔ.

1.68.69.

ε:οακιιευττι. , .. .

ιδειν αυτον.

ο "Μιιιι..ιιιι3-αι. η

Ι'Ηρώδηε·, 3'Ιονίων'| ενδυ απεκεψάλισα· τα· δέ εστιν Βιντεο" πιο (ΜοΠενὶι Με

[τα 88 10 0 καὶ ὑποστρέψαντετ οι απόστολοι διηγή

ιιιιιετπ εει Ιειε δε ουσ ι:ι.υι.Ιἱ0ε· ` ο ι κ ι τ ιι ` ι τ .

ΟΠΕΚ, περι Ου [6760] ακουω τοιαυτα; και εζητει οδο ι.ιιΙιιι? Ει ουιιετοΙ›ιιι νι

τ ιΙετε ευτπ.

“Ιαν” Πι τενετεἱ ιιροειοΙι

πιιττανετυπι ΠΠ ιιιιιιεουπιουεκι `

"Μπ.6=8Μπ ο·αντο αὐτῳ ὅσα ἐποίηιταν· καὶ παραλαβιὶ›ν αὐτου9 ΐοι:ετυπι: σου) ει ιιεευπιιΙε

'Νο. 8: το” υπεχο.ιρησεν κατ'

Βηθο·αϊδιἱ. 11 οι

'|

ἰδίαν εἱι` Ι ξπόλιν καλουμε|νην

δε ὅχλοι ·)ινόντεε· ηκολούθησαν ''οικω 99" ω8"ωΙΒΜΙΜ·

ΠΙἱο "εικονι πεοτειιτπ ἱπ Ιοι:υπι

ιΙε.εετι.υπι ιιυι αει ΒοιΙιευἱιΙιι.

Με. εεοιιιιιο ευπι Πιιιιιιι ει.

αὐτῷ· καὶ *αποδεξάμενοι·|| @τους ελιίλει αὐτοῖς εκεερἱι πιο, ει ΙοιχυεΙυιιιιτ πιο
δε τοιςπο αει, οι. οι:: ιιιιἱ αυτο` Α | ..6 τι ` ` Ι οι

περι της βασιλειας του θεου, και τσιπ· χρειαν εχον·· Μιμωπ“ω,"_

ται· θεραπεία; απο.

Ιω' Β 67 152'Η δε .ημέρα ή|ρξατο κλίνειν· προσελθὅντετ "_("·'·ΙΒΜΜΜι @που

ο ι ε ι κ ι -- ι ι ` 9 . ιΙει:Ιιπιιτοι οι ιιεεειΙεπιενιΙιιο

Η; δε οι διιιδεκα ειπαν αυτοι, Απολυσον τον οχλον, που... ΜΜΜ,... ως πω".

το ; τ τι ' κ τ τ κ )

ινα πορευθεντει· ειι· ται· κυκλερ κωματ και [πιο]

Ι

ιυτΙιιιο. υι ειιυιιιιι ἱυ οοειεΙΙιι

νΠΙιιιιιιυε ου” εποε ευπι αε

ιὶ·)ιροιὶι· καταλύσωο·ιν καὶ. εὅρωσιν ἐπιο·ιτιο·μον· ὅτι "ΜΒΜΜ"Μ""Μ-ΜΜ

Ψ ε ι Ι Ι ι

ωδε εν ερημερ τυποι εο·μεν.
Ι

πιο ιπ Ιοι:ο ιΙοεετιο ιιυπιυε.

Η' Βῖπεν δὲ προς αὐτούι·, ΠΑἰιιιιιιεπιιι.ιΙ πιει. τυπου..

ΠΙἱε πιιιπιιυι:οτε. Αι ΠΠ οι”.

18- @οίνων ; εῖπαι|,'| ΜΠΕ' Νση.ι"π Ποι"= ΡΙ"$ ης""Π

δκ ο. σε | .ν κ 8 , | δ Ι ΙΙ ι '

ημιν πλειον η πεικτε αρτοι και ιχθυετ νο, ει μη τι
οιιἰπουε μπε: ει δυο ριεεεε.

 

9. 'ΠροιιΙης] τοπικα. ο ς. Β.Μαἱ.Ϊ..ΞΧ.

Η. Με. 69ο. ' οπι. ΑΒ.τ.Βιιυ.(ΣΠΔΕ

τπω.ουκΜεσπντι. μου. οτι

(Η). ΜεπιρΙι. ΤΙιεΙ›. ' Οοιιιτιι, ΑΒΙ.Ξ.

ι·εΙ.

·-οιΙ] οπι. Α." υἰιἰ.

-!70 2ο. Αο.1)Χ. τε!. νιΠε. (και. ὅτε.

Πολ (Μάι. Απο. (οσοι ακουω Δω. α.ο.

8τττ.0τι.6ιΡει.) Ι οπι. Β(ΡΕΞ. ες!!

ΜειορΙι. ΤΙιεΙι. πιο..

- τοιαυτα ΑΒο.. ΜΙ. [οι τι. Ι.] 87τ.Πι:Ι.

ΜεπιρΙι. (Ισια Απο. ] ταυτα Β(ιιπι.ο

ακουιιι)[.=Χ. 69. ο. 8τττ.Οτι.8ι Ριι.

ΤΙιεΙι. (στο. Βια.)

--ιδειν] Για" αυτον Ι). δ.Ι. 00ι.Ιι.

Η). αυτοι] τιμ Ιηιτου 69. 8)Ιτ.Ρει.

- εποιηοαν] απο. και όσα εδιδαξαν Α.

(τἱιΙ. Ματ. τι. 80.)

- υπεχιυρηοεν ΑΟΙ.Ξ. ΜΙ. | συνεχιιιρη

ιτεν Β.Μαί Ο) Ι ανεχωρηοεν ΙΙ). (δι:ιπἱι

ΠΙοε.. . . οι οΙτιΠι 87ττ.οτι.(8ι:ΗοΙ.) ιΙυ:ιἰι

ΠΙοε διυ:Ριιι.) | οτπ. 69.

- εις πολιν καλουμενην Βηθο·. ΒΙ”.ΞΧ.

86. ΜοιπρΙ1. ΤΙιεΙ›. ] εις κωμην λεγομενην

ΒηιΙααιδα 1). | εις ερημον τοπον 69.

Βιιτ.Οτι. Πι εοΙἰιιιιΠπε Τσι. που. Μοτο.

Ι'. 2!. Ι εις τοπον πολιιυς καλουμενης

Βηθο. Ι. Πι Ιοοιιτπ αει. ΒειΙιειιιιιιιε

8ττ.Ρει. | εις ερημον τοπον πολειυς κα

λουμενης Βηθο. Α. Ι εις Ιτοπον ερη

μου" δπολιιυς· καλουμενης" Βηθα. €.

ΟΔΕΟΠΚΜ8αϊ.ΤνιΓΛ. 8υτ.Ηι:Ι. Οοι.Ιι.

Ατυ1. ΑΒΕ. Πι Ιοι:ιιιιι ιΙεεε.τιιιιπ ιιυἰ

και Βει.Ιιεο.ἱιΙα Απ. η'. (-ιΙιιε νιιΙις.ΟΙ.)

Ιπ Ιου. δει. ιιιιἱ νοοιιΙ›ο.ιιιτ Β. ο. Πι Ιου.

δει. αυτιά αι Β. ο.ι:. ἱπ Ιοε. δει. ιιιιοιΙ

αριιεΙιιιιιτ Β. ο. πι Ιου. δει. οιιἰ οια

υπ· Β. " Βηθοαιδα Βο(Β)=Χ. Ι. 66.

τεΙ. ] -δαν Α1.ΔΒΨιιι.ΗΠ)?ΓΔ. ΟοιΙι.

ΙΙ.αποδεξαμενος ΒΒ:[..'Ιι."Χ. Ι. 88. 69. Ι

$δεξαμενος π. ΑΟ. τεΙ.

- περι] ρτο.οιπ. τα 88. 69. ΜΗ.

- και τους χρειαν] τους χμ. οι 69.

- ιατο ΑΤΗ). τεΙ. μια. 8_τττ. ΜεπιρΙ·ι.]

ιαοατο (31362. 63. 69. ΤΙιεΙι. Πρτοετιι.

αυτου παντος 1).

19. ή οι ΑΒ.ΙΙΙιιι.ΟΠΞ. τεΙ. νους. α.ἰι.ι.·#

διπτ.Ρει.8ιΙΙι:Ι. ΜειπρΙι. Αττπ. ΖΕιΙι.

(οπι. ΤΙιεΙι.) ' ηδη Β.ΒιΙυ.ΒοΙι.ΒΙι·. ο.

πιω. )ιι.τπ τι υι του. Ποιο. ' και Χ.

8ττ.Οτι.

- προιτελθ. δι] που. οι! ειιπι 6): ΠΠ ε.

- οι διαδεκα] οπι. Π. ' ιΙἰει:ιρυΙΙ ε)υε

87ττ.οτι.8ι:Ρει. ' οιἱεΙ.ιΠεεἱρυΙΙ ἰι_/!ζη'.

.τἙιΙι. (ρτοετπ. ο.)

- ειπαν] ειπαν ΕΞ'. (πιο.)

- αυτοι] εδώ Πι Ιοεο δυκτιο που αυτπυε

8ττ.Οτι.-(οιιι. ότι ι¦ιδι κτλ. ροιιειι.)

·- πορευθεντες ΑΒ.Βἰι·.Μαἰ.ΟΠΒιΞ. 86.

69. 13ο". | .ταπελθοντες .5. ΧΔΚεἰι:.

τεΙ. Απο." να!. (τω. Μου. κιν. 15.

Ματ. τι. 86.)

Η. τους αγρ. ΑΟΙ)Β.ΪυΞ. το. Μοπη:ιΙι.

ΤΙιεΙι. Ι οτπ. τους ΒΧ. Ι. 69. Β. ΟοιΙι.

- καταλυα. και] οπι. ΟΝ". τω. _ιῖ

- και ιυρ. επιιτιτ.] στο. 1). σε! υι Ιππι

πὶετιι ιιΠιἰ εποε 8)·τ.Οτι.)

- οτι ιἱιδι....εαμεν] οπι. 8ττ.(Στι. (ιἱιδι

οπι. ΜετπρΙι.ΜΒ8. ΤΙιεΙ›.)

- εν] στο. Γ.

Η!. προς αυτους] " ἰρεο" ο. αυτοις Η.

μου. ο Ιηιτους 0. Απ ενττ.Οτι.6ιΡει.

- αυτοις] .οι υτοις 1).. ] αυτους ν.

- ομως ιιπι.ο φαγιιν ΑΟΙ)ΒΙ”..'Ξ.'. το!. ο):

ΜετπρΙι. ΤΙιεΙ:. (τω. Μιιιι. κιν. 16.

Μο.τ.νι.87.) Ι εισαι ιριιγιιυ Β. ι. ' οσοι

προς αυτους νιιΙ8. 8)·τ.Οτι. ' οπι. οι.

-- ειπαν Β01)Ι.Ξ. 88. Ι :ειπαν €. ΑΒ.

του "οω. ΠΙἱ Β)·τ.0τι. ΤΙιεΙι. ΠοιΙι.

@Με

- πλει.ον] πλεον Ι). 1970.". Ι". ¦ πλεους

Ε`Ψιει.Μ.

- ιτευτι] ροει αρτοι Β. 'Ηττα Ο.

-- ιχθυες ιιπιε δυο ΑΒΟΧΔ. Ι. 69. Β

επω.ουκ(Μ)ευντι. α. ΜεπιρΙι.

ΤΙιεΙι. Ποιο. ΖΕιΙι. (ιχθυας Μ.) Ι

:Ι;ροοι ς. ΒΒΙ.Ξ. 36. νιιΙις. 6.ι.·.εω

$υττ.Οτι.Ρει.8ι Πε!. Απο. (νἱιΙ. Μιιιι.

Χἰν. Η'. Ματ. το. 68.)

 

0. ω. ουιοαι οι. Ι οαο “Με ουι1ιο οι. Ι 10.

@πωπω οι. | Η. ιικοοριι. εοι τι. 1 13. ουσ.

Απ...

.274





'ΙΧ. 20. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

 

 

μουσικα-Μα'.ΜαΗ

ν'18. α. 6. ο. Β.

8,". ο. 1,. ιι.

Χωρα. Μισο.

απο. Απο. απο. ,

κιο·χιλιοι.

| ' να 9

πορευθεντεο η|Ι.Ει5' ἀ70ριἰ0'ωμ.€Ρ “9 πάντα Τὸν λαον ιιἰιιἰΓοι·ιε ιιοκοαπιαιοιοπιαπωο

να |

τουτου βρω'ιιατα.
ιιι οταιιοιιι Ποια: ιιιιι›ιιιιι επι”.|.-|·"Η ` «· ` ν 8

σαν 7αρ (Πο-εἰ· αν ρ" πε"α_ " Ειπα: ααιοιιι Γατα νἰιἰ απια

'9 ` ` Κ Χ 1 ή

ειπεν δε προι· "να μαθηταο αυτου,

|

απο πιἰΠα. Αὶι ιιιιιοπι αιὶ ααα.

μια” ιιιιοε. Ειιι:ἰιο Μινι απαιτο

Κατακλίνατε αυτους κλιο·ίαι` Γ ώσει"] ανα ·ιτεντη- οι". Ρα ι:οανινιιι ιιαιιιαι.ιιιεο·

κοντα.

ιν

απαντας.

πια. "οι ια ιοοετοιιι. οι
15 κ ` › ι ον ` : τ υ '

αι εποιηιταν ουτως, και κατεκλιναν ιὶιοι:αιοΒοτο Γοι:ετιιαι οπιιιοο.

16 λ ` δι ` ν .ο ` ι

αβων 6 ΤΟ!!! πεντε αρτου5° και τσιπ

"_Αοι:ομιἰει πικαπ οι.ιἰιιιιιιο ρα

ιιιΙ.ιιιο οι αιιοοαο ·ρἰει:Η›ιιο το

δύο ἱχθύαι·, αναβλέψατ ειι` τον ουρανον εὐλόγηο·εν δρα” Μ ΜΜΜ ω ΜΜΜ"

`
να. οι ως”. οι ιιιιιιι·ιιιιιιι οικι

. ` , ` : Ι Α .α . _

αυτουτ και κατεκλασεν, και εδιδου τοις μαθηταιο των "Η Η; ΜΜΜ Με

απο”. " Βι πιοπιιαοο.νοτυαι8 Α " οι . 17 Ι

παραθειναι στο οχλαι. και έφαγαν και έχορτασ· οπιιιοοοιοαιιιταιἱ οιιιιι: αιιώ

.

θησαν πάντα· και ή|ρθη το περισσεῦιταν αυτοῖτ

κλασμάτων κόΦινοι δώδεκα.

κο· ΤΣ

ηΜοιι.ι6:ι8-α8.α `

(38 Η! Ρ Κ ` ι τ ι ·· 3- ο κ τ

αι εγενετο Ε” Τ(].) ειναι αυτον προσευχο·

"παπι οι: οικω οιιροτιιιἱι πια,

Γτιιαπιοαιοτιιαι οοριιιιιι αυσ

Μαιο.

" (πιο Ει ίοοιιιαι ο" απο

:Μαι οεοει οτοιιο, οταιιι αν"Ι σα να

πιω. 8:α7.9:ι. μενον κατα μονοι, συνησαν αυτα: οἱ μαθηταί· και Ηιοοιι1ιοοἱριιΙἰ:οιιιιιοττοςιινιι

 

Η· 2272" ώ έττηρώτησεν αυτών λέγων, Τίνα με * οι ὅχλοι λέγω· 2$2:5 (9.128

ουν'| ειναι ; 19 Οι δε αποκριθέντεο 3 ειπαν,|| 2Ίωάνην|| Με!" ει ω€9""πι “Μην”

τον βατττιστήν· ἄλλοι δὲ ςΗλιαν· ἄλλοι δε 8.. ι:.ΈΞ>"ι:Τ:1:9Β:ρΤζ:Μαΐ:ή;

Προφή"79 τι: τῶν αρχαίων ανέστη. 20 Εἶπεν δε ρΠοΗω¦ "παπ- ,° Πω

'ιι-α] ο Η· Η. αυτους να!ε. ο.οώ Βιιτ.Ηι:Ι. Ι ιπ' Η. αυτον] αυτους Ι). '.Πιου.αρ.Μϋιιιοι

·-·· μη τι] μη Η. Α. | αυτοι 69.

- ποριοθιντις] μπι ήιιιις Ι). νιιι8. ι:.Ι.

Ποιο.

·- αγοραοιιιιιιν] ατομα ι.

- ας παντα τον λαον τουτου βρωματα

φταιω. [Λιαι.] ' βριιιιι. εις παντα

- τ. οχλον τουτον Ι. δ)·ττ.οτι.δι Ρ".

(δια.)

- παντα] άπαντα Η 77:

“.γαρ Μακ!. 'Πιάνω υιιι. το!. ] οι Ι..

νιιΙ8. α.ο.ο.·"· ΜΜΜ.

ή ιἱιαιι ανδρις] ανδρες ινα" Ι. 0.2.

1: | ανδρες ώς 1). (οπο. Μπι 871'.

Οτι.)

- αλιαιας] ια Απο. ".αιὶι!. Μπι Βου

Μ. 38. ο. τα». Οτἰς.ἰἱἰ.479°. ' ηπα.

ε. ΑΣ. το!. (Μαι.) Μεπιριι. το!. [ιι.

α.] (ιμιἱιιαααςὶοιο οιιιιιιιιιοςιιιιιι Μαύ

ιιοο ια ιΠιοαΜια 5_γτ.Οιι.)

Ι5.οὐτιιις] σαι. κι. φαι. ιΠιοἱριιΠ αν"

8ντ.Ροι..)

-- και ανιιιλ. απαντας] (πιτ. ΒΧ.

-- αατιαλ. Β.ιιω.1.Ξ. 1. 88. 89. | :.ανιιιλ.

τα. ΑΟΚ. το!.

- απαντας] παντας ΕΞ. 88. (ιι. Β..)|

αυτους Ι.

“3. ουρανον] πιω. προσηυξατο και 1).

- ιυλογηοιν Β(Η)ΒΞ. το!. ' ηυλ. Α. 83.

ΡΨιοι.Γ. (για. θα!. Πι. 510.. ο "Μαι

Εντ.)

αυτους 1). α.ὐ#ς'·"·!. εντ.0τι. ' σαι.

Χ. εγτ.Ροι. Απο. Δια.

- και κατι:λαοιν] στο. 1).

- μαθηταις] ααα. αυτου ΒΙ..Ξ. 88. 69.

νιιις. αι. 8)·τι·.Οτι.8ιΓοι.διΠοΙ.. 'Νιου.

Δια. Ι Οοτιιτα, το!. α.υ.|.8. Μοαιρα.

(Μια. Απο.

- παραθιιναι 13000. 1. (-θηναι Χ.) |

παρατιθηναι 59. | :παρατιθιναι ς.

ΑΒΒΙ.Ξ. το!.

- τῳ οχλῳ ο# '.ΠιοΒ. το!. ' τοις οχλοις

Β. νιιΙα. α.ο.ο.ῇ 8ττι·.(Στι.8ι|.)ιιι.διΗοι.

Μοαιριι.

Η.παντις] ιιιιιο και ιχορτ. 69. πως. _|.

81ττ.()τι.&Γοι. (νἰι|. Μαι. και. 20;

:ιν.:ι7. Μαι". 42.) ' Οοοιτα. ο. 8)”.

Πο!. Μοαιριι. 'Ηπα. τοι. | σαι. ...ι..#

α'.(.

- ανθη] αν" 8

- το πιριαοινοαν αυτοις] το πιριοοιυιια

των 1). ο. ' το πιριοοιυιια αυτ. 69.

Ποιο. αυτοις Διιιι. «ΕΦ.

- διιιδιοα] ποιο ιιοιοινοι Μ. δια-παιδι

Ροι.(διΠοι.) Απο. ' διααδυο Ι). ι κα

ι:οτοοι ίτααπιοιιιοτιιιιι ρΙοοοιι Μοπιριι.

μια. οι οτο.ιιι Ιιοιαἰαι:ε ΠΠ αιιι αιο.ιιιΙα·

οανοι·ιιιιι οκ μακ: ομοια ιιιιιααιιο πιἱΙἱο

απορια πιιι|ἰοιἱι›ιω οι ροι·νιι!ιο 8.νι·.οι·ι.

απο. Μα". ών. 21.)

18. ιν ται] σαι. Λ.

μου. πει και Γ.

- προοιυχομινον] Οι". 1). α.ι:.ο. @ισα

ι απατα. νιι!ς. !ι!!.ς'.

- μαθηται] πιω. αυτου Ι. 69. ΜΠ. ο=4

8ντι.Οιι.Ροι.8ιΠοΙ. Μοαιριι. ΤΙΜ

(Μια. Απο. Βια. ' Οοιιιι·ιι, νοΙς. ι

ο.ο.

- αυτους] αυτου 89.

Χ.

- οἱ οχλοι] ποιο λιγουσιν ΒΒΙ.Ξ. Ι

(Μοαιριι. Τ!ιοι›.) ' του" 5'. (ΜΧΔ

88. το!. α.ο. 8ντι·.Οτι.Ροι.8ιΗι:Ι. (ΣΕΦ.

[Απο] ροοι ιιναι νιι!ε. Ιιώ Οοιιι.

οι ανθρωποι ροοι λη. Λ. ο.οι. “Ποιοι”

'Νιου. οιιιο λη.)

Ι9.ιιπαν ΕΠ). ' Σιιπον 9. ΛΟΒ.'Ξ.'. το.

"οι α αποαρ. ιιπ.] ιΙἰιιοταπι οι δια

Ο". (σαι. αποκρ. Τιιοο.) μια. σου

ιιιιἱ ιι..." δόντια. (που.) ' ααα. Η

οιιιιιοαι 8_γι·.Ηι:ι..

- Ήλιαν] αι1ι.Ι. αλλοι (ἱτιροι 69) οι 'Η

ριμιαν Ι. 59. 5_γι·.ΗοΙ.. (για. Μιιιι. ανι

Η.)

-- αλλοι δι ότι πρ.....ανιατη] η ένα τω

προῷητιιιν 1). ο. (οι. Μιιιι.) ι οι::

ΜΜΜ.

- ότι] σαι. 89.

- προιρητης τις] προψητις Β!.

Η πιω. ι Ιηοοιι

 

19. Μα 'στο φπα απο. [νομο. οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. [Χ. .21.

ιιιιυοοοιι.

1.τε]1ο. __

του. θε

απατα" τι

ΓΔ.

22 ι `

ειπων ὅτι Δεῖ τὸν υἱδν τοῦ ανθρώπου πολλα

παθεϊν, καὶ άποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων

καὶ άρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ άποκτανθῆναι,

καὶ τῇ τρίτρ ήμερα ἐ·νερθῆναι.
69 23 (ΙΣΈλεγεν δἔ πρἱιτ πάντα, Ετ το· θέλει ὁπίσω

μου Ιἔρχεσθαι'| Ιοἱρνησοἱσθω” εαυτον καὶ οἱροίτω τὸν

σταυρἶιν αὐτοῦ καθ ἡμέραν, καὶ ακολουθείται μοι.

'ΜΒ 24 ἔκ γαρ οἱν θελι) τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σιῖισαι, απολέσει

22. αναοτῆναι.

Τ

.Ι Μιιιι. το: 88.89. β

ι6ια.ι.αο.

Ματ. 8:84,86.

.Τα υπό.

Ευ.

ι

- λιἔσατ
26. [λόγους] θιξ'

5 Ρ

 

20. Πετρος δε αποκριθεις Βοτ.::. Ι.

ΜυτορΙι. (Τοσο. στο. δε.) Ι Ι;αποκριθιις

δε δ Πετρος €. Α1)Β. τοι. του οι το!.

(_|ῖ) 8·νττ.(Οττ.&Ροι.)8ιΠυΙ. Οσοι. Απο.

.ΖδιΙι. τυεροοιΙοπιτ 8ἱτοσπ Ρυιτου νιιΙς.

τυοροοδἱι 8Πο. Ριιι. οι υ. τυορσοδυπο

Ρυιτυο ο. (σοι. δε του. του. δια.

(δτι.8ιΡει. ΤΙιιιΙ›.) " το" Πετρ. π. Α1)

Β. τυΙ. Ι σοι. δ Δ. 88. 69. Ε(ΗΙενΓΔ.

(οι ΒΟΙ.Ξ. Ι. εορττι.)

- ειπεν] ιιδδ. το οι _/ΙΙ. 8ιττ.(Στι. ΜυτοτιΙι.

Τοσο. Οσοι. ΖΕιΙι.

- τον] στο. Δ.

-- του θεου στο. α. 8)·τ.0ιι. (0τἰυ.Πἰ.

5.34- οοπ Ποσα; ουδ αιΜΠαοιυιιιιιπι.

απου δτυΙι απο ιιριιδ Μου.. εσυ οσο

αρ. Ματ. οι Βου.. υιιι υυπυιΠυιισ.) Η

ρι·ιιυιιι. υἱον Ι). ε.(_β)(Ι.) Ποιο. (Οτίο.

οι. 582°.ΜΒ. υἱον του χριστον. Ι Οσπ

ττιι, ειδ. οι Μ88.) Ι (ΟΙιτἱυιοε Ι)υυο

ΜοτορΙι.)

Μ. επιτιμησας] επετ. Κ.

- αυτοις Οτἰ9. Πι. 582.. | στο. 69.

- παρηγγειλα] ·γγελεν Σο!. ΜΜΜ.

αυτοις Κ. 8)·τ.ΗυΙ.. απο. Ι Οσπιτα.

Οτο). ΠΙ.

- λεγειν ΛΒΟΒΙ.Ξ. Ι. 88. 69. ΚΜ.

Οτἰο. Πι. 58%. ι 3:ειπειν 9. ΒΧ. το.

22. απο ΑΒΟΒΞ. τυΙ. οτί!). Π.496°. Ι υπο

Ι). 1. θα”. Ττ. 75. (τω. Ματ. του. ΙΙΙ.)

- των πρεσβ. και αρχ.] των αρχ. και

των πρεοβ. 69. ο'. Απο. Οτίο.Π.496°. Ξ

ΙΙ τ. πρεσβ.] στο. ο. ·

τ [στο. ΟΠΧΔΕΕ”τ.ττ.0ΠΒΕΥΓΔ. ο. _

(στο. των ΤΙ.)

θα". Ττ. Ι τι ειιοιστιΙιοο οι ..που ει

ι) ζημιωθείτ ;

.ο
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ταυυτδσιΠιοε 8_ντ.Οτι. Τεττ.ιιδι·.Μτιτυ.

ἰι·.2Ι.

. 22. και γραμματιων] Οτο. Ι.

498€.

- το τριτο ήμερα νοΙτς. 8)·π·.Οτι.8ι

Ρει.8ιΠυΙ. ΜυοιρΙι. του.. Ποιο. Απο.

ΖΕιΙι. .Ιυετ.Ττ. στο). Π. 496€ στες.

Τοαιιοι.4'Α. ¦ μεθ' ἡμερας τρεις '0. α.ί.ι.

υ.υ. Το”. (νἱδ.Μυτ.νιΠ.8Ι.)

- εγερθηναι ΒΒΙ.ΞΧΔ. 88. τυΙ. του.

ΜιιΙ.ι.Χιτἱ.2Ι.) | αναιττηναι Λου. Ι.

69. Ε. Μακ. .ἴιι.ιι. Ττ. οτί!. τι. οπο.

?Πανου (τω. Μιιτ.νιΠ. (Η. Σου. οπο.

7.)

28. προς παντος] στο. 8ι·ι·.οτι.

- ερχεσθαι Δικτυο.: Ι. 38. 69. τι.

του!). τ.28Ι'. Ι :ελθειν 9. 01Β.'ί. το!.

τουτου Χντ.24.) Η ελθ.οπ. μου Μ.

- αρνησασθω ΑΒ.Βτίρ.Βίυ.Βυ|ι.ςουδ Β'.

Ι"αἰ.)Ι)Τ.Ξ.. 38. τι. σου. ι. Ι :απαρνη

ιταιτθω 2. Β".|Παι.ΟΠΧ. το. (ι°ἱιΙ.

Μο". :εντ. 24. Ματ. ΠΠ. 84.)

- και αρατω τον σταυρον αυτου νοΙε.

δ.υ.ε$1τ.ρ'. το!. ()τἰρ.τ. Ι στο. Ι). α.Ι.

- αυτου Οι·ἰρ.ἱ. Ι εαυτον 83.

Οτἰο. τι.

Μ. ντου. [τμ. εκττ.οτι.8ιΡιτι.διΗυΙ..

ΜυτομΙι. 'Για. (Ξστ.Π. Απο. ΟΠΠ. ροει

Ι

τ και)

 

Πι". το Μοιι. τι. 88. (οι. 05.) “ Πο

τοἱπου Ποιοι οοτ.τιτττο υιευτορΙιιτἱτι....

ιιιισιτδτυ." Ηἰετ.τιδ Ρτἱπυἰρἰτιτο 0.949.) .

αυτάκι, “Υμεῖυ δε τίνα με λέγετε εἶναι; ' 2 Πέτρο;` δε

οἱποκριθεὶι`|| εἶπεν, Τὸν Χριστώ τοῦ θεοῦ.

επιτιμήσατ αὐτά; παρήγγειλεν μηδενὶ ; λέγειν|| τοῦτο,

.ι ι τι ο ο ι ε ι κ ο το εν

αυτην· οτι δ αν απολεστ) την ψυχην αυτου ενεκεν
ἐμοῦ. οῦτοι` σώσει αὐτήν. Ο

| ` | ή · ` ` .

θρωποτ κερδησαυ τον κοσμου ολον, εαυτον δε απο·

9 γαρ δν ἐπαισχυνθῇ με
Π 'ο ο 08

β καὶ τουσ εμσῦτ λόγο”,6 τουτου ὁ υιδο του ανθρώπου

τί γαρ ώ‹ρελεῖται του

' - καθ' ἡμεριτν ΑΒΒ.Ι.Ξ. Ι. 88. 69. Κ '

“ Το α!ιο ιινοπςυΠο ιιυτΠιἱιοτ. Ωοἰ .

οσο οποιο οτουυττι τουτο απαιτείτο." Ε

Ι

21ὁ δὲ

ιιυιυτο ΠΠε. για τιοιυτο φοτο

πιο στα: ιΠυἱιἱε? ΙΕυοροοδεπε

8τττισπ Ρυττιιε διοτι, (δΙιτἱειυττι

δυἰ. δι σου) Λι Πω ιιιυτυιιτιου

ΠΙου τιτοσυστοι ου σοι ιΠυυτυπι

Που. Ω δἱυυου (μου σιιστιοι τὶ

Ποτο Ιιστοἰπἱο πιοΙιτι μου οι

τυρτσΙιτιττ ο ιτυπὶοτΠ›ου υι ρτἱπ

απο." ειιυυτι.Ιστυπι οι “πιο

οι συυἰιΠ οι. ιστιιυ δισ κουτ

αυτο.

2' (πω ΠτυυΙιοτ. ιιυιυτο αδ

οτππυε. 8ἰ σου νοΙι μου του

τυπου. υΙιπυιευι ευ ιρουπι οι

ισΠιιτ. υτουυιτι τουτο υσιιδτυ οι

ευιτυοιοτ του. '' στο υπιτο το

Ιουττι ιιοιοιοτο “στο ετιΙιττιττι

Γουυτυ. ρυτιΙυι ΠΙοτο: ποιο σοι

ρυτδιιΙυτιι ουτπιαπι τουτο τουρ

ιυτ πιο, οτιΙντιτο Πιυτυι Μοτο.

Β σου υιιιοι ρτσουιι Ιιοτοσ ο

Ιουτυιοτ οτιιτυτευτο τουοδυτο,

το ιιοι.ιιοι τρεοπι ραδιο. υι δυ

ιτττπυιιιυιο πο που? "Η".

"·Ι Ντιτο σοι του υτοΙιουτιι οι

τουστι ττυτιοοουο, Ιιοιιυ ΠΠυιι Πο

δ.υ.ε.ῇζΙ. 8)·τ.ΠυΙ.του. “ ποπ το σπιπΠοιε

στα." Οι·ἰρ. τ. (τἱιΙ. Μου. οι Ματ.)

28. ακολουθητω ΒΤ.. 69. Ε.ΚΙ'.

24. αν ΑΜΠ.. το!. Οι·ἰο.ἰ.28Ι'. Ι τον Ο

Ξ.'ΧΔ. Ι. σπιτιου.

- θελο] -λιι Ο!). ΠΡΑ. Ι Οσοιτο. Οτἰο. τ.

- απολεοει] -υρ Χ. Ι". ¦ Οσοι”. (που.

- απολυτο] -ι·τιι Χ. 69. Α. Ι Οσπιτιι..

Οτο). τ.

- αυτου 2°.] ἑαυτου κ. ¦ Οσοιτυ. Οτίο. ι.

Η (την αυτ. ψυχ. Ι? Ιντει.)

- ενεκιν εμου ()τίο.Ι.282-. ' δι' εμε 69.

- οὐτος σου'. Βι·ττ.Ροι.8ιΙΙυΙ. ΜυτομΙι.

σου. ι. (αυτος τι.) Ι στο. του. α.ι:$

171. 8)·τ.κ.Στι. ΤΙιυΙι. στο. Απο. του.

25. γαρ] στο. Χ. Ι ()σοιττι. σου. ι.

- ωφελτιται ΑΣΙΚΗ. το!. (του. ἱ. Ι ωφε

λει (Η). [88.ο. Ι.]

- ανθρωπος κερδηττας σουτ. | ανθρω

που κερδησαι Η.. (ιι.υ.) αουτ. 328.) Ι

ανθρωπος εαν κερδη” Η'. ντου. θα.

_/#ρ'.Ι. Ατοι. (τω. Ματ. ΠΠ. 36 )

- αιτολεοας υ ζημιωθεις δι·ττ.Ι.'ει.&ΠυΙ.

ΜυοιρΙι. ΤΙιι:Ι›.υιΙ. Οσοι. στο.. τ. Ι απο·

λεααι η ζημιωθυναι Η.. (ιτ.)υ. | απολε

ορ η ζημιωθο 1)”. νιτΠ.τ. δικα-δία'.

ΤΙιυΙ›.Μ8. Ατιο. Ι σοι. τι ζημ. Β_γτ.οτι.

ΑΜΠ. (.)ιρτ.828.

26.αν ΑΤΗ!. το!. Οτίο.τ.20Β.. | εαν οι.

83. οτι. Μ. (στο. σπιτιου..)

- με στα. ι. 2964. | ιμε ΙΙ. οτα. ἰ.29Β°.

"ινΙιΙ. αποτο ΙισπιτπΠιυιι 5)·τ.Ωτι.

 

'Η. ρτιιουτριι Δια. Ι '23. ευτιιστ.τροοτο οι.
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ΙΧ. 32. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

Τακ. α. ι. ο. α. >

Μ. Ο. 1,. Ε._

Μισο. 'Ηπα ι",

Μ. απο. Βια. β

5 1·
37· ὶο·τ°ηκότων

τοῦ πατροο κα

υμιν άλφα εὶιτίν τινες τῶν : αυτου
ο # λ `

ου μη 87ευο·ωνται|| θανάτου ἔως αν ἴδιοσιν την βα

τ οι κι ο ι·- ι ο πιο χ

επαισχυνθησεται, οταν ελθη εν τη δοξη αυτου και

` 27 λέγω δὲ

| || λ

εστωτων, οι

κ ι·- κ ι 6 , |

ι των αγιων αγγελων.

Αυ 8 τ

σιλείαν του θεοῦ.

Δ.

' “Μα”. η: ι·9.

"Μι". οια-9.

'Η == ξασθαι.] 29

'Ηλία5" :Η Β Ο

ΟΙ.0

|

70 28 ' 'Ε·νένετο δὲ μετα τσιλα λογο” τούτο”

ο κ 0 | ο 2 κ ! , ΠΙ κ

ωσει ·ημεραι οκτω, και παραλαβων ετρον και

8.Ι | ` . | . | ' ` 8 |ιοανην και Ιακωβον ανεβη εκ το οροιτ προσευ
Α | . `

και ἐγένετο έν του προσευχεσθαι αυτον

το εἶδοι· του προσώπου αὐτοῦ ἔτερον, καὶ ὁ ἱματιἶτ

μοι· αυτου λευκώ ἐξαατράπτων.
να 9- ||

δύο ιτυνελάλουν αυτοι, οἶτινει· ιἶσαν *Μωυση9 και
θ, ι ο δ! :Ιλ ` ατε δ

Φ στα· εν οξη ε φον την ε ο ον

30

αὐτοῦ ην ἔμελλεν ·πληροῦν ἔν 'Ιερουσαλήμ.
# ` ι Χ κ αν 9 Ι ον

Πατρα και οι συν αυτου ησαν βεβαρημενοι Μπαρ·
| Ώ κι·

9διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον την δοξαν αυτου, και.5:

καὶ ιδου ἄνδρα

ιιιἱοἰο οι·ιιοοιοοι, απο πιατα

ιο φώκια” καει οι ραπ” οι.

ιαιιι:ιοι·ιιαι αιιΕοΙοι·ιπο. "' ο'.

Μ Ι)ιι:ο ιι.ιιι.οαι νοοιι. "το που:

ιιΙἰαιιἰ Μι: οποιοι οια που Καο

ιιιοιιιπ ιιιοι·ι.οαι ιἰοιιοι: ΜΜΜ:

:καποιο οιιι.

¦.Ραι:ι.ιιι:ιι οι: αιιιοπι Ρο"

Μαι: και” απο Φου απο. οι

ιιιιιιιιιειι Ροιτιιια οι Ιιιοοοιιαι

οι ΙοΙιιιοιιιιο οι "Μαι ἰιι

οιοι·ιιοιιι οι στη”. 2.' Βι ω:

απο αει. αιιιιι απο: ομοια.

νιιιιιιο εἰιιιι ο.!ιοι·ιι οι νοοιἱι.ιιο

οιιι. ..Με τοίιι!ι;οιιο. :ω Ετ ικα:

απο "τι 1οαιιοοιιιιι.ιιτ οιιαι κο:

"οι" ειιιιοπι Μου" οι ααα",

8. και ιιι οιιιιιιιιιιιο. οι. ιιιοοοιιιιι

οιιι:ο.ιιιιαι οιιι. οποιο ι:οαιρια

ιιιιιιι οτα: Πι Ηιοι·ιιικιιιιο.

:Η Ροιι·ιιι πιο οι οια οιιιιι Πιο

μαπα "και καποιοι οι ονἱεςἱ·

Μαιο. νιοοιιιοι αια.ἰοοιαιοαι οιιι.

@ὁ δὲ

 

26. λογους ΑΒ(.ΠΠυΞ'. και. (ιιιι.) Οτἰη. ι.

296.. (για. Ματ. ιιἰιἱ.38.) ! οιιι. Ι). α.ο.ἰ.

8)·ι·.Οι·ι. Οτίο. ἰ.298·. και! οιιιοα Μακ

ούτε ὶιταιοχυντἱον αυτον η τοὺς λόγους

αυτου.

- αυτου και] οιιι. 8)·τι·.οτι.8:Ρ:ι.. Ευα.

ἱιι μια. 172. θα!. Μια. κή. 27. Ναι.

ναι. 88.)

- ,ιατρος 0τἰο.ἰ.οἰ:. Οτίο. Ιηι.ἱν.587·.

ιο. Ειι.ι.ιιι μια. ' Μι!. αυτου 1). ενια.

οι·ι.8ιΡοι. Μοιιηιιι. 'Νιου. τω. ναι.

Μια. (και. και " αυτο" 8ντ.Ρει..)

-- αγγιλιυν] Μια. αυτου 8)·ττ.οτι.διΡει.

Μοπηιο.)ν.διδοιιιι·. Του!» ΖΕιιι. (νἰιΙ.

Μακ. οινι. 27.)

27. υμιν] και!. ότι Ι). (ι·ἱιΙ.Μιιι·.ἰκ. Ι.) |

Οοιιιι·ιι. Ευα. ιιι Ι.ιιο. ΠΩ.

- αληθως] οια!. ότι ιικ1ιι. ' (.ἶοιιι.τα. ΑΒ

ΟΙ)ΡΞ.τοΙ. Οται.ιν.386.,. Ειιι.ιιι Μια.

- τινις] οπι.Ξ'.ποιοι Η. (Οοιιι.το.Ξ ποιοι.)

- αυτου Β[..Έι.'. Ι. ' Σώοι π. Λο!)ΡΒ.

το!. οτα). ἱν. Ευα. ἱιι μια απο. Μα".

:τι. 28. Ματ. ὶκ. Ι.)

- ιατιυτιον ΛΟΒΡΔ. ι. :κι 69. απο” :

ΜΒΜ. Οτιο.ιι·. Ειι.ι.ιιι μια. θα!. .

ΜΜΕ.) ' :ιατηκοτιιιν 'Ξ. Β.ι"αἰ.1Π..'Ξ ¦

ΧυΓ. (ι·ἱι.Ι. Ματ.)

- οἱ] οἱτινις Λκ. Οτι!). ἰτ.

-- γιυαωνται ΛΒουι·Ι.ΞΧΔ. Ι. 8$. ΕΕ'

ιιιικι:2):ν. | .τγωοονται =:. Η. 89ο.

Π:ΠΓΔ. [Δια. ()νία.Π.886·,. (0πι.μη;

και ια. .5.359 παρα τοις τριοἱν Μουγκ

λιοτιιἰς, Ου μη γιυαονται.

- την βαοιλιιαν του θιου] τον υιον του

ι

ανθρωπου πρχομινον ιν τη δοζη αυτου

Ι). Οτις. ιν. ο Ι.ιιο.ι!ικ. (για. Μια. Με.

28.) ' καποιο ιΙοἱ ποιοι” ιο ΒΙοι·ια

Μπακ.

28. ιγενιτο] -·νοντο Τ'.

- οι] οιιι. 69.

- ο...] δις 1. οι. πια. [Η. οι]

- και παραλ. ΛοΙ)].'ΗΞ.'.τοι. νιι!ε.(.'Ι.

Δια. ο.ε$!.9'.. 8ντ.Οτι.. | οιιι. και ΒΕ!.

Ι Για. (α.)υ.ρ'.Ι. Β_ντι·.Ροι.8ιΠςΙ. Μοιιιριι.

Τα». απο. Απο. Βια. Οι. 88.]

- Πιτρον] `¦·ρται:ιτι. τον ε. ΡΙ(ιιἰι.(ἱ πιο.

?7. Ι οιιι. ΑΒΟΠΙΠ.Ξ'ΧΔ. 1. 83. 69.

1ιοιικΜευνινι (ο. Ϊ.)

- Ιων. και Ιακιυβον Δανια το!.

ο.ο.ι:.ο.|.9.. φαω. 'Για. Ι ιακ. και

Ιι.ιαν. Ο'Ι)Ι.ΞΧ. 33. Μ. νιι|Β. (οι Απ.)

πα'. 8νι·ι·.Οι·ι..8ι Ρα. Μοτο”. Ποιο.

Απο. απο. (για. Μαι. και Ι. Ματ.

ἱιι. 2.)

- ανιβη] ιιι·αοιιι. και Ο.

- ·ιτροοιυξαοθαι] οιιι. Ι..

29.·κροοιυχιοθαι οτα. ιν. 447'. | ΡΟΗ

αυτον Ια. 83. ' προοιυξασθαι Ι".

- το ιιι)ος] η ιδια 1). (Πιο. ιν.

- του] αυτου 83..

-- ἱτιρον και (οτα). Ν. ἱτιρα και για.

καρτα..) ' ηλλοιιυθη και 1). Μωαβ).

'Ηπα ' οιιι. ι. Η (καὶ ηλλοιώθη ι ιμα

τισμος αιἔτου και έγινιτο λινκ. ὶξαοτ.

Οτἰ9.ἰν. ὁχι·.Ηι:Ι.. Απο.)

·- αυτου] οιιι. Ι..

- αιι |ὶο.] πιο. ι". ιιἰκ ο. 8_ι·ι·.Οιι.

(Η). συνιλαλ.] αυλλαλ. Β'.

80. οιτινις ηοαν οπο. οι. απο. ἱν. 647..

(οιιι. 8_γι·.οπ.) | οι ηοαν ().(ι:οττ...)|

ην δι Ι). α. ι:ι·ιιιιι ιιιιι.οιιι νιιΙε. Μαι.

- Μωυσης Β001Π.Χα. 88. 69. Κ. Οτίο.

οι. 988.. ἱν. ' :Μουα- τ. ΔΙΠ): το!.

Οτίο. ι. 690'. ἱἱἱ. 5592.

Ολοι _/: Οται. ἱἱἰ. 9884. ΠΜ". ¦ οιιι. Ι).

(μου.) Απο. Οτία. ι. σου. ΗΕ. 659..

- οφθιντις (οοιντις (1)] πιω. αυτοι Ο.

Μ. ¦ Οοιιιτιι. Οιἰο. ι. σου. Πι. 559€

θα". ἱιι.

-- δοξα] ρι·ιι.οαι. το Α. | Οοιιιι·ιι, Οτίο. ι.

οιιι.. Η.

- ιλιγου ΛΒΟ'Ιἰ. το!. α. εμαθα.

Μοαιριι. τοΙ. Οι·ἰο.ἰ. Ηἱ.988... Η. . και!.

οι 0.!). 69. ι:.κ. $νττ.Ροι.διΗι:Ι. ι

οποιο. ..ι Ρ. ΤΙιου.ιιιυιά. ' οποιο. και

(ΡΜ. νιιΙα. σου”. Απο.

- ιμιλλιν ΒΡΒΙ.Ξ. το!. Οτίο.ἱ. ἰἱἱ.ῦ88..

ΠΛΗ.. ¦ ημιλλιν Λο. | μιλλιι 1).

(ι;!οιιοπι @ου ιιιιαο ίιιιιιτιι οικω Βιοτο

κοΙ_γιιιἰο. οι οκιιιιιιι ή” ιιιιοοιιο απο)

- ιν 'Πρ. οτια.ι. Μ. .559€ αν. ιν. ' ιις

'Πρ. 1). (οιιι. ο.)

82.διαγρηγορηααντες δι α.ο.ο./. 5_γτ.Ηι:Ι

Μοαιριι. (Για.) Ποια. «ΕΦ. | και

διαγρηγ. Ι. νιιΙ8. ο! 8)°Π.οτι.δι:Ρ".

μια] | (αυτο ·· “Μαιο τοιιΒοο" ακου:

8_ι·ι·.(.ῖτι.)

- ιιὅον] ιδαν ΒΕ.

 

26. ατιιι.ιοιιοιι. Δια. 29. “ο” οι". οι. ι οι πια!

αοιια οι. | 80. απο: ' ο οι ' 82. “οι Πιο "κι".

οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΙΧ. 38.

Α Β 0 Β Ο) (Β.)

Ι.ι (2) Σ Δ.

1. 88. 89.

Η” ΠΗΓΕ"

κι Ξ

λέγει. 3

84.. δ·ιι·ιοιιίαοιν

- ιιιιίνους ιἰοιλ

θεῖν

π , 3 Ι

Ρ .ϊ τ ε·νενετο ι

ο ο . ι: η.
ΜΜΜ”. υιοι` μου ο

Ματ. ι:ιι.

ιιι. 8:αο.

5 τι

Ί τ.

τ ο

.ΠΜαιι.ι7:ις.-ο;π

Μια- Μωαβ

88
κι' πολύς.

τοιὶο δύο ἄνδραι τσιπ· συνεστῶταο αὐτῷ.

νετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αυτους αν: αὐτοῦ, εἶπεν ο

Πέτρο; ιτροο τον Ίηο·οῦν, Έπιστατα, καλόν ἐστιν
ο .- ^ #- ν

ημ.αο τόδε είναι· καὶ ποιήσωμ.εν σκηνιὶιο τρων,

σοὶ καὶ *μίαν Μωυο·εἴ| καὶ μίαν 'Ηλια μὴ εἱδιὶκ δ
ι' Α ι ο - ν ο · τ 2

ταυτα δε αυτου λεγοντοι· εγενετο νεφελη
` : , | || , Ι | | ` , Α

και επειτκιαζεν αυτων εΦοβηθησαν δε εν τιμ
; ' θ σκ ο ` |! ' Χ π |

εισ·ελ ει.ν αυτουο ειι` την νεφελην.

33 ` ι Ώ

και. εγε

35 9καὶ Φωνὴ

ἐκ τῆι· νεψέληι· λέγουσα, " Οδτόο ἐστιν ὁ

# τ 2 || ι .- 9 9 | π 36 `

εκλελεγμ.ενοο, αυτου ακουετε. Και
Η Α 'Τ | ` ` · | + , να |

εν τιμ γενεσθαι την Φωνην ευρεθη Ι·ηιτονι~ μονοο.

καὶ αὐτοὶ ἐιτίγησαν καὶ ούδενὶ απήγγειλαν ἐν ἐκεί

ναιο ταϊο ήμ.ἔραιο οὐδὲν ιδν εώρακαν.”
'' ς- τ ο ο !71 Η ' Έγένετο δε [εν] τι) εξης ημέρα κατελθον·

των αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὅμως, συνήντησεν αὐτῷ ὅχλοο
` , ` . ` ο ` Α ν τ 8 | ||

και. ιδου ανηρ απο τον οχλου ·εβοησεν
Ιλεγων, Διδασκαλε, διἔομ.αί σου, *έ·ιι·ιβλέψαι.Ι| επὶ τον

ιι

οι δικιο νιι·οο ιιιιὶ οιοοιιιιι οιιιιι

. Πιο. Μ ΙΒι ἴιιοιι.ιπι οοι ανια

ιιιιοοιιοι·οιιι ιιι› Πιο, ιιιι Ροιτιιιι

ω Ιοιιιιιιι. Ρι·ιιοοοριοι·. ι:οοιιι.ιιιι

οει. που Μο οοπ. οι Γιιοἱοιιιιιο

πιο. ιιιοοτιιιιι·ιι!ιι. ιιιιιιιτι ιιιιι οι

ιιιιιιιιι Μουἱ οι ιιιιιιιιι ΗοΙἱοο,

ιιοιιοιοιιι των! οποιοι.. :" Ηιιοο

ιιιιιοιιι Πιο Ιοοιιοιιιο ι'ιιοιιι οοι

ιιιιοιο οι οοιιιιιιιτονιι. οσε: οι

ιιιιιιιοι·ιιιιι ιιιιι·αιιιιοιιο πιο ιιι

ιιιιι›οιιι. :Η Ει νοκ Γιιοια οοι ι:Ιο

ιιιι!›ο άκουα, Πιο οοι. πιω

πιο” ιΠΙοοιιιιι. ιριιιιιιι ιιιιι.ιιιιο.

:η Ετ. ιὶιιιιι ιιοτοι νοκ, ιιινοιιιιιο

οει Ιοοιιε ανια. Βι ιρει ιο.οιιο

τιιιιι. οι ιιοιιιιιιι ι!ἰ:ιοι·ιιιιι οι Με

αιώνιο οιιιοιιιιιιιιι οκ Μο ιιιιιιο

νιι.ιοι·ιιιιι.

μίαν

δ' (αν) Γοοιιιιιι οει ιιιιιοιιι

ἱιι οοιιιιοιιιἰ ιιἰο ιιοοοιιιιαοιιιιοιιι

ΗΜ ι.ιο ιιιοιιιο οοοιιι·ι·ιι Η” ι.ιιτοιι

ιιιιιιιο.. 3. Ει οοι:ο νιτ οι: ιιιιιιιι

οιιοΙαιοιινιι σκοπο. Μιιαἱιιιοι·.

οοιιοοι·ο ιο, τοοριοο ιιι ιιιιιιιιι

 

82. τους 2°.] οιιι. Ι.

33. διαχωριζιοθαι] διαχωριοθηναι 1).

- α·ιτ'] ένα' ΔΔ.

- ειπαν] ?ελεγεν Β_/οτια.ιοο (Ε οι) Μι.

ιιιιιιο Ιοοιιιιι· ἱιι οσο., οι ροιιιοα ραπ

Ιἱιοι·ο.ο. ου. λ. οιι. ι.)

- ο Πιτρ. Β.Μαἰ.(:ΒΒ.ΒΞΧΔ. τοι. ¦ οιιι.

ὁ Ανι:οιιουνι·Δ.

- προς τον Ιηοουν] του Ιηιτου Β. (οιιι.

α.ο#) | τον Μο. (οπι. προς) Ξ.ιίο.

- επιστατα] διδαοκαλε Χ.

-- ἡμας] εδά. παντοτε Ο..

-- και (ιιιιιο ποιηο.)] οιιι. 69. ΜΙΤ. Ι.

'Ηπα ' (Μπιτ... Τοτι.ιιιΙν.Ματο. ' Θι

λιις 1). (οι οι ιιἰιι Μοαιριι.) ¦ Οοιιιι·α,

Το”. οι”. Μοτο.

- τι·οιηιτινμιν] ιι·οιηοιν Β.. "αδιὶ. ι¦ιδι

Β. Το”. οι”. Μοτο. ιν. 22. (οι. Μιιιι.

Χνἱἱ. ι.)

- "τινας αιιιο τρεις ΑΒΟΡΒ. το!. α.!:.

87ι·.ΠοΙ. (απο. ' ροοι τριις ΒΙ.Ξ. 88.

69. Ε`”7ι.ιι.Κ. νιιΙΒ. ικά!. 8)·ι·τ.(.ῖτι.

διΡει. Μοιιιριι. 'Ἐμοῦ. Απο. Σια.

Το". ιών. Μοτο. (οι. Μινι. :ινἰἰ. 4.)

- σοι] ιιιιιο μιαν Ι. 8)·τι·.Οιι.8ιΡοι.)

Οοιιιτιι. Τοτι.οιΙν. Μοτο. (ου 69.)

-· μιαν 2". Μπα Μαι. ΛΒΟΒΡΒΙ.Χ(Δ.)

1. 88. 6ο. ΕΕ' ινω.οιικιι8υντ.ι.

μια.. 8)·ι·.ΗοΙ. Μοτο”. 'Νιου. Οοιιι.

Απο. .οιιι. (μια Μινοη Δ.) Ι “και 9.

8γι·τ.οι·ι.8ιΡιι. τι”. μια. Μιιιι. και.

4. Μιιι·.ἱιι. ο.)

88. Μινυοιι ΒΒ(Β)Β(Χ). (83.) (Κ.)

(Μωυση ΒΧ. 88. κ.› ¦ :ΜΜΜ 'Ξ. Λ

0. το!. ' Μαι” ΡΑ. Η. ΗΕ' Ψιοι.8Π τῇ

ΓΔ.

- μιαν ΙΡ.) ροιιι 'Ηλια Ι. 87ττ.οτι.8ιΡει.

| Βουνο.. 87τ.Ι:Ιο!. Το". ' και μιαν

Μαιο" μοι! α. μ.. 'Ελ. 69.

- ι] α Ι). | Οσοι". Οτίο.Ηι.560€.56%.

568".58«μ. Το".

(Η. λιγοντος] λαλουντος Η.

-· ετι·ιοκιαζον ΒΕ. α. | ζιπιοιιιαοιν τ.

ΑΟΙ)ΡΒ. το!. (Μπι.) 57ττ.Οι·ι.&Ρει.Βι

ΙΜ. Μοιιιριι. πιο. (ι·ια.Μιιιι. "ο

ο.)

- ιιοιλθειν αυτους ΒΕ. Ματιών Απο.

.Μια νέα. ἰιιιτοιιιιοι.ιο πιο νιιις. _β:

ο'. (οἱι: ρι·ιιοιιι."οι" ια) ιιιιιιι ἱΠἱ ιιι

ιι·ιιι·οιιι ο. οιιιιι ΠΠ ιιιιι·οιοτοιιι ο.σ.ι

αυτους ιιοελθειν Ο. ι @πονους ιιοιλ·

θιιν ς. ΑΙ)ΡΙι. το!. ομοια." υἰιἰ.

των. @οιιι. (οι οιιιιι νιι1ιοεοιιι οσε ιιι.

ιιιιι·ιιι·οιιι ιιι ιιιιι›οιιι ιἱιιιιιοι·ιιιιι 5)·ι·.()ι·ι.

οι ιιιιιιιοτιιιιι οιιιιι νιιιοι·οιιι Μοεοιιι οι

ΕΙἰιιιιι οι ιιιιι·ιιι·οιιι ιιι ιιιιοοιιι Βικι·.Ροι.)

μυαλο. εκεινους Μ. ' ιιιιινους ελθιιν

8.

35.ιγινιτο] αιιιο φωνη Ι. ¦ ηλθεν Β.

(νιο.Μαι.ι:ι.7.) Ι οιιι. Η. | οποιοι οει

απο".

- εκλιλημινος ΒΙ.Ξ. Μοπιριι. ΤΙΜΜ

@ιιι. α. ¦ ικλιιιτος Ι. α!ῖΙ. 5)·ι·.ΠοΙ.

πιο. Ατιιι.| ιιιι·.ιι. |Βιιι.ιιιιρι·. ' Σαγα·

Μπος 9. Λοι)['Β. το!. νιιι€. οφ

(άΠοοιὶοιἱιιιιιιι ο.) ι·οΙ.ιιι να!. μια. Μιιιι.

:ινἱἱ.5. Μιιι·.ικ.7. 21'οι. ι. 16. οι. Μαι.

ιιι.”. Μιιι·.ἰ.Π. Βιιο.ιιι.22.) (οποιο.

"οι" 8)·τ.οι·ι.) μια. μου] Β:ιι·.Οι·ι.

ι οδό. ιν ο; ηιιδοιτηοα 1)(0%").Μ. ιυδ.)

| (:οιιιι·ιι. Το". οι”. Μοτο. ιν. 22. οι”.

Ηπα. Η).

85. αιιουιτι] ιιιιιο αυτου Η. ο.ο. (τω. Μαι.

Η. 7.) ' Οοιιιτιι, Τοτι.οιΙν. Μοτο. οι”.

Για.

' 88.φωνην] οιιι.!. ταυτην Χ. Ηνιφελην

Η.

- Ιηοους] τρωω”. 6 €. (.ΒΙ.ΧΔ. Η.

88ο. οιιι. ΚΜ. ' οιιι. ΑΒο.ΒΒΕΠΠ8

υνννινι.

- και αυτοι Οι·ἰο. ἰἰἰ.983'. ¦ αυτοι δι Β.

ο. 'Ἐμοῦ.

- ουδιν] οιιι. Β.

- ὶωρακαν Μπα. ¦ :ἱοιρακαοιν ε'.

Α(.:.ΒΔΗ. το!. ο. οποιο. (ἰορ. οι. 0

4:οττ.'Χ. ζω. ΜΒΝΕ) ' ἱορααιιοαν 0.

(ΜΗ.) | ιθιαοαν Η.. | ιθειιοαντο Β'.

(πιω. οι οιιοι! ιιιιιιινοτιιιιι Λαμ.)

87." τμ “ως ήμερα ΑΒ.!"αί.ΟΠΧοίο.

το!. κους. ο. Μοιιιριι. το!. (οιιι. ιν Β.

Βιζι|.Βο|ι.Β. Ι. ου. 8.) | δια της ήμερα;

33. οιιιιι αιοοοι:Ιοτοιιι. οι. ¦ 84. απο" οι. ' Η.

οοοιιττιι αν: οι.

2?8





ΙΧ. 44. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

  

ιιγ”18ι“ι>Έ.° υιον μου, ὅτι μον07ενή9 2μια: ἐστιν·|| 89 καὶ ιδου των· (Με "να" ο" Παω·

ζ 1,".1ίω Β) ε ι ο ι κ τ τ τ ` " οι οοοο 'Ρυακια αρρτοΙιειιιιιι
: Με· ΔΗ πνευμα λαμβανει αυτον και εξαι‹ρνητ κραἑει, και "απο οι εαι›ἱιο ειιιιιιιιιιιαιαι

. Δι”. - |

οι ακομα οαιιι απο εραιιιε.. οι.

τικ δώσει!" ιΙΠαιιιααε ειπα.

0 Σε τομεα αἱει:ἱραΙοε ιαοε αι

οἱι:εταιιι. Μαιο. οι ιιοιι ροιαο

Μαι. " Βαεροιιαειιε ααιοπι

“ααα «Με Ο εοπιιταιἱο Παιδε

Πε οι ροι·ι·οι·ιαι. αειιαο ιιαο ατο

ιιιιαα νοει οι ριιιιιιι· τυο? Αει

ιΙαο ίὶΙἱαπι ιααιιι. " Ε: Μαι

Μειωσα. εΙἰεἰι “Μαι δικαιο

ιιιααι οι αἱεειριιι·ἱι. " ΣΟ: Μοτο

ρανιι. Ιοεαε οριι·ιιααι ιιιι·ειαιι

ααιι·ι. οι ιιαιιανιι ραιετατιι οι πιο

ιΠιιιι "απο ριπή οιι”. '0 σαν

ω διαροιιιιιιι ιιαιοαι οαιιιειε ἱιι

ιιιααιιιιαιΠιιο ιΙοἱ:

σπαρασσει αὐτὸν μετα οἱΦροῦ, και μάγια αποχωρεϊ
, Α να

απ αύτου συντρίβον αὐτόν. 4'0 και ἐδεήθην των
θ Α Ρ' Σ ) | || , Ι ` ' , |

μα ητων σου ινα εκβαλιαιτιν αυτο, και ουκ ηδυνη

θηιταν.6 41.Αποκριθεια δε δ Ίησοῦτ εἶπεν, ,Ω γενεά

ἄπιιττοτ και διεστραμμένη, ἔωιι πότε ἔσομαι πρδο

'Μαιου. ὑμιῖτ και οινέξομαι ὑμῶν;"Ι προσα·ναγε ειδδε τὸν

ει. τ. οι. σου ι¦ιὅε. · | .Η ει κ ε .ε τι Μι ι

υιον σου. Ετι δε προιτερχομενου αυτου, ερρηξεν

` `

αυτον το δαιμόνων και ιτυνεσπάραξεν· επετίμηετεν δε

8 σα ν- τ να

ὁ Ιηιτουτ ται πνευματι ται ακαθοίρται, και ἱάσατο του

Τ παιδα, και α.πέδαικεν αὐτὸν τῷ πατρι αὐτοῦ. 48 εξε

η .. να .πλήιτο·οντο·π δε πάντα· επι τη μεγαλειότητι του θεου.

_ 2 ν κ 5 ε ι ` - 'δ

ρα 7 Παντων δε θαυμαζονταιν επι πασιν οιι·

1 β 3 ' | || + '; ` ` ` ε τα 44 |

. · εποιει , ειπεν προι· του; μαθηται· αυτου, θεσθε
νε " να Ι

υμειτ εἱει τα ιιιτα 6 ὑμων ταδε· λογουτ τούτων

ε ` σ` ·ε ε 2 | |

ο γαρ υιου του ανθρωπου μελλει παραδιδοσθαι

89. μόλις αποχ.

5=

'Η

(ΜΑ) Οαιιιιοαεοαο παπου

οι" ἱιι οιιιαἱιιαα ι:ιααο Μαίου”.

@οι οιι ι1ἱειοἰρα!ειε εαοο. Ροιιἱιο

του αι ι:οι·ιιιιιαα και" οοι·αιοιιοε

Μο:: Μι" οιιιαι ιιοαιιιιιο ία

ιαι·αε οια αι ποσοι" ἱιι αιιιααε

 

Ε 1). α.ο.ε.(]:)α!. ' ἱιι Πιο Με πατατα Ματ. “οι εοιιίι·ἰιιεἱι Μαιο" ιιιιιιαιιι αυτον κ. ο!. $χττ.οτι.8ιΡει. Μαιο”.

¦ἑ απο". ια εοιιιιαι ιΙἱο 'ΠιοΙι. ιι. ΣΕΦ.

37. ε:ατελθοντων αυτων] κατελθοντα αυ- ἔ.ιθ.μογις ΛοΪ). το!. | μολις ΒΚ. ' μη· ; 42- "'Ψ πμ· ?Ψ ακίδα] "Ψ (Μια Η. 1)· .

: τον Ι). ' καταβαινοντιαν 60. ! 7"$τ 1._ -- ιααατο....αυτον] αφηκεν αυτον :αι

- συντριβον] και συντριβει Π. απεδιιιιεεν τον παιδα Ι). (ο.) ι (αυτον]

40. μαθητιιιν] οπι. Λ'.ι·ἰι:. . θα!. Λ.)

- εκβαλιυαιν ΑΒΟΙΠ.ΧΔ. 83. Ε(.ῖΗΚ 43. εΞεπλ. δε παντες] παντα δε άπλα".

Μπεστ-τητα. ' $εκβαλλιιιαιν επ. ' Η Μ. ¦ (εΞεπλοσσον 69.)

Η.69ε. | απαλλαζωοιν 1). | (μπαι. - του θεου] αυτου Η'.

ειιιιιιτειιι οι Βιιτ.οι·ι.) - επι πασιν] οια. Η.

ΑΒ.. δΈ'. - αυτο] (τυπου Ι). - εποιει Ια 88. 69. "ο ναι!.

- επιβλεψαι Λα.Μοι.ιοαπ.αοαπΜε ' - ηδυνηθησαν] εδυνηθησαν κ. Ι ιο·χυ- α.ιι.ι:.οφ δυττ.οπ.(Ρει.)δι Πα!. Μειειριι.

ανα. -ψε ο. (ιιιιεοι·ειτο 8]·τ.Οπ. 8". 7 σαν οι. Ιϋπν"ισεν .Ξ- ΧΔι κι. Η 'βαδ. ὁ

Ρ - ιδου] οπι. 87τι·.Οπ.8ιΡει.

δ - απο] εκ Γ.

-- συνηντησευ αυτιμ οχλος πολυ;; (συν

ηντησαν Π.)] ¦ συνελθειν αυτιμ οχλον

πολυν Ι). (ΠΜ ναι8.6'Ι. ο.)

38. εβοηαεν ΒΟΠ[.. 69. ' ξανεβοησεν 9.

Παπ...) ' $επιβλεψον ετ. ΒΧ. Η.

Μ”. 69.. Ε.εΨΛ.

- μοι ααα: εστιν ΛΒ(:ΒΙ.Χ. 1. 88. ιι.ε.

Μοιιηιιι. που. οσοι. ' “κι”. π. ΠΔ.

το!. να!;;. Μαρια'. Απο.

89. και ιδου πνευμα κραζει] λαμβανει

γαρ αυτον εξαιοινης· πνευμα 1). (ε.)|

στα. ιδου 8]·τι·.Πτι.8ιΡιπ. ¦ στα. πνευμα

Βατ.Ηἰοι·. "κραζει] ρι·ο_ιοοιι Μαιο 8]·ι·.

Οτι. Β7τ.Ηἰατ. ΠΣΕΠ. μια. και ρηασει

ΠΧ. Ι. Ειπε. Μεπηιιι. Λι·ιιι. μια. Ματ.

ἰιε.Ι8.) Ι ααα. οι ειι·ἰιιαι ιιοιιιιιιαιι 'αι.

8)·ι·.Ρει. (οπι. ροειοιι μετα παρον) οι.

Ματ. ] Οσοι". ΔΙΚΗΣ. το!. 8]ττι·.Οτι:.8ι

ΡΜ. Με». Ποια. ΣΕΦ.

 

Η. αποε:ριθεις δε] οπι. 0.(αδι1.'). ¦ σαι. δε

Δια.. ο.

- απιστος] -τε Ϊ).

- εσομαι] εσωμαι ΧΙ::. | και" προς Μαι;

69.

- και "Με ανεξ.] ὶως ποτε Χ. 69. Κ.

Το!. ε. 8ττ.ΠοΙ.α·ια.Μ5. ΤΙιο!ι. Λται.

Μ88. (για. Ματ. ἱιι. 19.) ] (ανεξιιιμαι Χ.

69. Β.)

- προοαγαγε] προσενεγκε Β. 38 7]:(ειιιι

εμ.) πιω. μοι Ι.ΞΧ. 33. ΣΥ. 8]'Π°.ΟΓΕ. .

Μια· ωτα.)

- ιδιιἙε αυτο τον υιον σου ΠΙ.ΞΧ. Ι. να|Β.

οι (α.)ο.ο.(ε.Μ 5)·ι·.Ριιι. Απο. ν`Ειιι.

Μπους ;. ΔΟ. το!. 1: $νττ.Ρει.8ι:Ηι:Ι.

θυσια. ΣΕΦ. ' στα. Β.Πιι!.δίαι.ΠΙ.Ξ. Ι.

ναι8. α.ὁ.ι:.οβα'. @αποκτα Με.ιαιριι.

Απο. Παω. Πἰιεἰι (Μια. οι ι.·@) Ρο

ιταο. Βοπιἰιιο. φωτο (ρτοριοι· ααα! ο.)

Με, αυτι ροιαἰαιαε ιι]ἰε:ετο Μαιο (ἰΠαδ

ο. ιιαιιι_|ῖ)? Ωαἰιιαε (Αι Με", (Μια.

.κι Πιο 13 «Με ααοειιιιαι ιια]αεαιοιΠ

οταιἱοιιἰοαο οι ]ι·]αιιἱαι οἱι:ἱοιατ. (Βου

μου' ααα ακα:: πιο ἱιι οι·ιιιιοιιιοαε οι

ΜΜΜ 1: Ποια. ο]αοαιοιΙἰ οτιιιιοιιιι

ο]ἱοιιαι· ιιι @μου #0 ιτε!. Οιιιιι.

·- ειπεν] ααα. δε Η. ι:.ε./.ῇζ Μοαιριι.Μ8.

Ποια.

Πιο" ΛΟΒΔ. 83. 69. 1201110181” . - αυτου] οπι. αι. ο.

Μα. 8)·τι·.οτι.8:ΗεΙ. Μοαιριι. οια.. ' δόματα] Μαιου να... και.

ι σαι. ιΣιδε Β. Δια. Ρετ. ·- παραδιδεαθαι 69.

42' 'Η' σε] Ο" ΥΜΕ' ·#1' 8"'Ρ“π' ι 39. αριιτοιιοιιαα. ααα: οι. Ι Η. οπι. ε.ιιι.οιι·ι Δια.

·- συνεαπαραξεν] συνεταραξεν 1). "ΜΗ- ' ια. ι ιιαααι: ααα Οι. ι ιι. ιαι.αι·αιιι οι.

- και σπαρασιτει] στα. Χ. (απαραττει

Ι.)

- αυτον 2°.] οπι. 1).

- και μογις....συντρ. αυτον] στα. 5".
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΙΧ. 45.

ΔΒ(Π).

ΙιΞΣΔ.

183.89.

Ε(Ι')ΒΕΠΕΙΤν

αυτι.

.απο τοῦ ρήματα· τούτου.
-"Μι..ι8:ι-5. β

"Μει- απο-ετ.

4.7. έδινε· τον διαλ.

.Πιτ

' Μπιτ.. Μαιο.

Ματ. 9:87.

.Ιο. Μαιο.

48

48. ίσται μέγας.

ρ

- "Μιιτ.9ι88-ιο. η

49. εν τῷ δνόμ.

- διεινλύομεν

50 : εἶπεν

` 9 ο

και ειπεν αυτο”,

, .. ι τ ...5 ι ι ο ε ε ι..

εις χειρας ανθρωπων. Οι δε ηγνοουν το ρημα

τοῦτο, και. δν παρακεκαλυμμένον απ' αὐτῶν, ινα μὴ

αι.,σθωνται αὐτό· και ἐΦοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περι.

· , Α ` | α' ή " εὶσῇλθεν δἑλδιαλογισμοε

εν αυτοις, το τι; αν ειη μειζων αυτων.

Ίησοῦο ἱδῶν τον διαλογισμον τῆι· καρδία; αὐτῶν,

επιλαβόμενοι· *παίδιον'| ἔστησεν αὐτὸ παρ' εαυτο-π.:

το. εαν δἔξ·ι7ται τοῦτο το παι

δίον ἐπὶ τῶ ονόματί μου, εμε δέχεται· και οι· εαν εμε
| Ι.| ` 9 | | Π ` |

δεξ·ι7ται, δεχεται τον αποστειλαντέι με.τ 'ο γαρ μικρο

τεροι· εν πασιν υμιν υπαρχων οντα εστιν μενω.

τ 49 " 'Αποκριθεις δε ' ξΊωάνης|| εἶπεν, 'Επιστιἱτα, εἴδο

μέν τινα επι τῷ ονόματί σου εκβάλλοντα Φ δαιμόνια·

και εκωλύσαμεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ' ἡμῶν.

δε|| προ; αὐτὸν 6 Ίησοῦτ, Μὴ κωλὐετε· ο:

γαρ οὐκ ἔστιν καθ· 8 ὑμῶν, ὐπερ ὑμῶν|| ἔστιν.

Α

"ὁ δὲ

ιιοιπιπιιιπ. " Αι ΠΠ ἱειιοτα

παπι νοτιιιιπι πιω. οι οτιιι να..

ιιιιπ ποιο επι οι ποπ ιοπιιι·επι

Μπι!. οι ιἰιποιοιιπι ἱπιιιττοι;ιιι·ε

οιιπι ιιο ποπ νετιιο. .9 “κι”

Ιπιι·ιι.νιι πικαπ ι:οςιιιιιιο ἱπ σοι,

ποιο εοι·πιπ ιπιιἱοι· σενα. " Λι

Ιειιιιιι Με”. ι:οςιιιιιιοποπ ι:οτιιιι

ΠΙοτιιιπ, οιΙρτειιοπιΙεπο πιιοτιιπι

ειο.ιιιὶι επιπ "και ιο, " οι πιι

ΠΙΝ. Ωιιιι:ιιπιιιιιο ειιικορετιι μι.

οι·πιπ ιειιιιπ ιπ ποιπιπιι πιω, πιο

ι·οοἱρἰι. οι ιιιιἰοιιιπιιιιιι πιο τακ

τι.. κώμα απο αιιι πιο "παω

πιιιπ σοι πιἰποι· αει ἱπι.ιιι· οπιπει

ναι. Με: ιπαίοι· αει. " Πω."

Ποεροπιιοπι πικαπ Ιοιιπππει

ποια. Γι·πει:ι:ριοτ, νἱιΠιιιιιι

ιιιιιιπιισ.ιπ Πι ποιπιπιι ιιιο αει

οιιιοπι ιιιιιιπιοπἱιι. οι πιοιιΠιιιι

πιπι οιιιπ. ποιο ποπ ικ·ιιιιιι.πτ

ποΙ›ιει:ι.ιιπ. ” Ετ. πιι οι! Πιιιπι

Ιιιιιιι. ΝοΠιο Ποιοι"... σοι

ι:πιπι ποπ σει ιιονετιιιε τοι, πιο

"Με εεε.

Ι!

 

44. ανθρωπων] αμαρτι.ιλιον τι. (αδιι.Ρει:·

οιιιοτππι $τι·.ΠοΙ.)

45. παραιτεκαλυμμενον] κειταλυμμενον 1).

| παρακεκρυμμενον Χ.

- απ] υπ Μ. ' παρ' 69.

-- αισθιιινται αυτο] εσθοντα αὐτόν 69εἰι:.

(αισθονται ΣΒ.)

-- ερωτησαι ΑΒΪ.=Χ. το!. ¦ επεριιιτησαι

ΟΠΚΜ. (οι. Ματ. ἰα.82.)

- αυτον] ποιο ερωτησαι 69. νιΠΕ.ΟΙ.

[Σ ι οιο. 1). ε.ἰ.

- του ρηματος] σαι. 1.'.

48. εισηλθιν....αυτοις] στα. 1). ¦ (Μπιτ...

Οτία. Πι. 596.. ιίιεετιε. (κατά μιντοι

τον Δουκαν, διαλογισμος εἰς τους μαθη

τιις οι): ιιναβέβηκεν, .που εἰσῆλθε περὶ

τοῦ τις αὐτῶν εἴη μεἱζων.)

-- εισηλθεν] -θον Δ.

- δε] οιο. Γ.

- εν] σαι. Η.

- αυτοις] ἔαυτοις Β.

- το] σαι. Ι.

- τις] τιν Δ.

47. ιδων ΔΟΒΕΞ.τεΙ. Βου.. Μοπη:ιιι. των.

οπο. Πι. 597.. ¦ “δως Β.Μαἰ.ΕΚΑ.

87ττ.οτι..Ροι.διΗι:ι. Αται. πιο.. ι γνους

1.

- της καρδιας] 0111. Ι'. Ι. 87120". ¦ Ρο"

αυτων Ι). | ()οπιι·ο, Οτἰο. Πι.

- ·ιτειιδιον Β.Μαἰ.01). Οτιο. Πι. [ :παι

διου π. ΑΪ.Ξ. το!.

- αυτο νιιι8.α. σώσω· το!. ' αυτον Λ.

| σαι. 1). Δυο. ειδε!

47.παρ. ἐαυτιρ Οτἰσ.ιΠ. ' παρ' εαυτον

Ι). ' απτο οσο ΕΦ.

48. αυτοις νιΠε. _|Σ Βιιττ.Ρει..8ε Πο!. τει.

Ι οιπ. 1). α.Ιι.ι:.ε#ἰ. απο". τοις μα

θηταις Πι.

- εαν ΑΒ.Μαἰ.ΟΧ. τα Οτίο. Πι. 597-··,··~

(ός εαν....εμε δεχεται σαι. α.) | αν Β.

Βι:|ι.Βϊ.Ξ. 88. 89. “Ποιοτητα Β.Βιἰν.)

- δεξηται οι·ἰσ.Πἱ. ¦ δεξεται Χ.

- τουτο] ροει το παιδιον Ι). Ι. νιΠε.

Ιι.σ.ε$_β Βιιτι·.οτι.διΗοι.' Οοπιι·ο, οτα.

Πι. (πω πιο Βιι·.Ρει.)

- το] οπι. Δ.

- οι· ιαν....δεχιται οι-ι9.ιιι.ιοπ. ' στα.

1).

- εαν ΛΟΒ. το!. Οτἰσ. Πι. | αν Β.Μαι.

ΕΞ. 88. 69. ΚΗ. (ιΠιοι·ιιιι·. Β.Βιι_ν.)

-- διξηται Οι·ἰο. Πι. (απτο εμε Δ.) | δι

χιται Χ. [ (εμε δεχεται διξηται 89.)

- πασιν οτα. Πι. 697.. 60999 ευρα

258. 805. ' οπι. Ε. @τοι-τ. ευρα 12.

- υπαρχων Οτἰο. Πἰ.ιει·. (:'υρτ.258.805.

ι οιο. 1)Οτ. ο. @μια Η. ΠΕΠΗ'

είσαι Με μια @οποια

- εστιν μεγας ΒΟΙ.ΞΧ. Χ.88. νιΠε. α.

ι:#Ι. Μοιπριι. Οοιιι. Οτία.Πἰ. 5979. ο

ι:οιΠοιοιιιι οιιἱοιιιιιιιιιπ. ΜΒΜ· ιππ_ιοι· ειι

ια (μεγας ιιιιιιιιιπ δι·ι·.(.ἶτι.) ι τισται

μεγας ς. ΑΙ). τα. ε. 87τι.Ρει.8ιΠεΙ.

Αττπ. -ι:ιΜ.ιιρ.οτιο. Πι. 5979. @μια Η.

258.805. | μεγας εσται Η. (ΣτΠ.)

49. δι] οιπ. Ο._/οτια.ι.κ.

- Ιωαν.] `'φτασει. δ ε-. Ασπα. τα. '

οπι. Β(:.ιιι υια.Π. 69.

49.ε·ιτιστατα ΑΠΟ!). το!. ι διδασκαλε Ο.

νωι.ι.ι.Ξ. 8ττ.ΠοΙ.ιπς. ΜεπηΠι. (τω.

Μιιι·.ὶ:ι.88.) (οιπ. Μπίλι.) Ι οποια.

ΠΠ 8ντ.Οι·ι. 2Ειιι.

- ειδομεν] ιδαμεν Ι.Ξ(ειδ.) ¦ ιδιιιμιν 59.

Δ.

- επι Λο!). τα· εν ΒΙ.ΞΧΔ. Ι. 83. 89.

Μειπριι. (ναι. Ματ.)

- εκβαλοντα Αν.

- δαιμονια] τπτ-εαπ. τα π. Ποιο] σαι.

ΑΒΟΙ)Ἑ.Ξ.'ΧΔ. 1. 33. 69. οποιοι Τ1.8

Νασαι. (.9οιιι. Λται.

- ιιιωλυσαμεν Αθ!). το!. ΣΠΠΕ. ε:φ¦

ειιωλυομιν Β”. α.ἰι.σ. (ιιιιι.Ματ.ίΧ.

88.)

- μεθΙ ἡμῶν] ἡμιν 89. Ε. ' πιω. εστιν

Δ. ' ιιιιιι.ροει ιι: 8τι·ι·.Οι·ι.8ιΡιι.

50. ειπεν δε Β(Π)Ι.ΞΧ. Ι. 88. α.σ.ιι. δισ.

Πε:Ι.ιπι;. (Μειπρπ.) Ι :και ειπεν 9. Α.

το!. να... ια $)·ι·.Ηι:Ι.ικι. Οοιιι. Ατιπ.

ΑΜΠ. [$_γτι·.Οτι.8ιΡει.]

- προς αυτον νιιΙ8. α.ε,|. 8ττι·.οτι..8ε

Ηι:Ι.ι.ιιι. Μεπιριι.Ψ.δι 8. ¦ οπι. 1). Τα..

ε. Μεπιριι.Μ8. (νἱι1. Ματ. Πι. 89.) |

προς αυτους 69. δ.ι:. $νττ.Ρει.8ιΗι:Ι.ιπε.

Ι σαι.. απο..

' - ο Ιησους] στο. ο Β. [Ξ ιι. Ι.]

ι - κωλυιτε ιἱπο ρτοποιπ. ΛΒΞΔ. 1. 88.

το!. πια. (οι Δια.) !ι.ι·.ε. 8τττ.Οτι.Ρει..δι

Πο!. Μοιπριι.Μ8. Ποιο. ' πιω. αυτον

ι__________.___

1 4.5. ειπα ιιιιοττοαπτο (Η. | Π. πρρτοιιεπιἱΠ.
Π μυστικο οι "απο" Πιιιιιι οι. ι 48. κουμπι

τοοιιιιι οι. ' το. στο". οι. | 60. πανιιτοιιπι οι.
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ΙΧ. 58. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

.-7.-ή-..ν-ντι-"ο",

·--~·.Μι-ΜΜΜ·υ··ιο··τ···4

εξ:%3ξέ2°Ρ ,78.71 'Εγἔιιετο δε ἔυ συμπλιζροῦσ€αι ται· ἡμέ

ωἔ1:=Ρὶω ρω: τι” οὶυαλιζμψεωῖ αυτου, και αυτοι· το προσωπου

[αυτου] 2ἐστηρισευ του πορευεσθαι εις Ιερουσα

λήμ. 2 καὶ οὶπέστειλευ αγγέλουο προ προσώπου

αὐτοῦ· καὶ πορευθἔυτεο εὶσῆλθου εὶο κώμα” Σαμα

ρειτῶυ ιδστε ετοιμάσω αὐτῷ. 53 καὶ οὐκ ἐδέξαυτο

αυτου, ὅτι το προσωπου αὐτοῦ τἶυ πορευόμευου εἱο

.ιιι 'Ιερουσαλήμ. 54ἱδόυτεε` δε οἱ μ.αθηταὶ [αὐτοῦ]ὶ1

.Ιάκωβου καὶ :Ίιοιἱυηυ' τεὶπαυ,|| Κύριε, θέλει: εΪπωμευ

54.αυαλ. αυτους πῦρ καταβῆυαι απο τοῦ οιὶραυοῦ, καὶ οὶυαλῶσαι αυ

Ειιις και-Πλι- ε ι · 55 κ ` ι ι ο Α Φ 56+ `

αμπωω;] το" Ϊ Στγοαφειο δε επ:ετιμ.ησευ αυτοιο . και

επορευθησαυ ειε` ετεραυ κωμηυ.

" Ο". "Μ Γοοιιι:ει εεε αιιιοιιι

ιιιιιιι οοιιιριοι·οιιιατ οι.. αοοιιιιι

ι.ἱοιιἱο οἱιιε. οι πιο ιΒοἰεια ειιιια·ι

Μαιου” ιιι πιει ΒἘει·ιιοαΙοια.

" οι ιιιιιιι ιιιιιιιιοο ..απο οοο

εροει.αιι:ι οιιιιιιι: οι οιιιιιει. Μιτο

ι·οι·ιιιιι ιιι οιι·ιιο:εια 8αιιιιιιιιιι

ιιοτιιιιι ιιι ρατιιτοιιιι ΠΠ: ”οι

που τοοοροι·ιιιιι ειπα. φαι Για

ι:ιοιι οιιιιι οτα: οιιιιιιο Ηἰοτιιοα

Μα. "απο Μαιο" πατατα

ιΙἱοοἰριιΠ Μαι» ΙιιωΒιιο οι Ιοιιιιιι

Με. ιΠιιοι·ιιιιι. Ποιιιιιιο. τι: οια

ιιιιιε οι ιειιιο ιΙοεοοιιααι οι:

οποιο οι. οοιιειιιιιαι Νοε? " Ετ

ι:οιινοι·ιιιιο ἱιιοτερατιι Μου οι

Μπιτ. ΜΜΜ: του" ερἱι·ιιιιο

απο “ΕΝΠ” ιιοιιιιιιιο που

νοτια ιιιιἰιιι:ιο ροτιὶοτο οοο αι!

ι·αι·ο. Ετ ιιΜετιιιιι ιιι ααα

Λ Ι''Έ

8 'απο. 8: ι8-αο. ε

απέρχο *.

74 57 π8Κοιὶ'| πορευομἔυωυ αυτό;» ἐυ τῇ ὁδῷ

9 τ ` ο ι ι ι ετ

ειπευ τα προς αυτου, Ακολουθησω σοι οπου
τ- ο- . οι |

58 καὶ. είπευ αὐται 6 1ησουο, Αὶ αλω

πεκεε· Φωλεοιὶο ἔχουσιυ καὶ τα πετειυαι τοῦ οιὶραυοῦ

εο.ειοΙΙιιιιι.

*ΜΜΜ Ε`ιιοιιιιιι οοο οιιιοαι

ιι αιιιοιιΙιιιιιιοιιο “Με ιιι τἰα Μπα

ι.μιἰιΙα.ιιι ιιι1 Μαιο, διαμοι- το

αιιοοιιιιιιιιιο ἱοι·ἱο. Η Ει ιιι. ΠΠ

“οι”, να”. απο” ΜΜΜ οι:

ιιο!ιιοιοι ωειι Μάσα, Μαι αιι

* ἐὰυ

Ή

ΟΠΣ.ἙΜ. 7ο!. Ποιοι. αώ Μοιιιριι.π.

δι8. Απο. πιο. νἰιΙ. Ματ. (πιω. ροετοιι.

οι ιιο!ἱιο ρι·οιιἱοοι·ο α./Σ) ' ααα. αυτους

Χ.

50. ος γαρ] ρτιιοιιι. ου γαρ εο·τιυ καθ'

ίμια” ΕΞ.. 88. 8)ιτ.ΗοΙ.-(οοιιι.ι·ιι, πιο.)

Μοιιιριι.

- ουιι] οιιι. Χ.

- καθ' ὑμωυ υπερ υμων αουτ.: 88. Κ

Μ. Σα”. 5)·τι·.Οιι.8ιΡοι.8ιΠοΙ. Μοιιιριι.

(ἔσω. Λτιιι. που. ¦ καθ' ἰιιι. υπερ ἡιι.

ΛΧΔ. ' :καθ ἡιιωυ υπερ ἡμωυ 3. Η.

ΒΡεοΠ8.ιυνΓΛ. (οι. Ματ.) | καθ'

υμων μα ήμωυ υπερ ἡιιων 89.

- οι! Βιμ] πιο. ιιοιιιο οει ειιιιιι ιιιιἱ που

Μαιο: "Νικαια ιιι ιιοιιιιιιο ιιιοο α.ο.ο.ο.Ι.

Ποια. πιο. ροειοα. οι ροι.οι·ἰι απλο Ιο

ιιιιι οι: πιο του. οι. Μαι. (που οποια"

που. _|ῖυ'. τοι.)

5Ι.ιδι] στα. 69.

- ιτυμπληρουαθαι] πληρουαθαι 1).

- τας] της ΑΤ!

- της] στο. Δ.

- αυτου 2°. Λ(Π). το!. Ι στα. Βῖ..'Ξ'.. Ι. ο.

δια. ¦ ἰιιυτου 5.

- ιατηριοευ ΒΟΙ.ΞΧ. 38. κι. (ιιιιιο το

πρωτ. Ι.ΞΧ. 88. α. Μεπιριι.) Ι :εστη

ριζιυ 'Ξ. Α1). το!.

- εις] ευ Λ.

Η. αυτου ΠΟΠΕΞΧ. το!. ¦ εαυτου Α.

69". ΜΜΜ.

·- ιιαηλθου] ροει Σαιιαρειτωυ 89.

- κω)ιην] πολιυ 09. Μια. Μαιο”.

ο.)

.52. ώστε ΛΟΒΙ.Ξ.'. τοι. ΐιιΙς. ο./. το!. ' ως

Π. α.ο.ο.Ι.

- αυτοι] εαυτιμ Γαία.

58. αυτου] οιπ. Β..'!Ιαἰ.

54. αυτου ΛΟΒΙ..Ε.'. τοΙ. | σαι. Β. Ι. ο.

Λι·ιιι.

- ειπαν ΠΟΙ.Ξ'. | *απου 9. Α1). (ιιι.

οι δ)·τι·.Οιι.8ιΡει.)

- ιιπωμευ] ειπομευ ΚΠΙ'.

- απο του ΑΒ. τα. ' ιιι του 013. !.|

απ' ΕΞ. ' πιω. ευρω· Νοε α.υ.ο. ιιιΙ Η·

Ιοο ε.

- αυαλ. αυτους] °[Μιά. ο. και .Πλιας

εποιηιτευ €. ΛΟΠΧ. Ι. απο. τοι. α.ιι.ο

(οιπ. και)1: 8)·τι·.Ρει.8ιΠοΙ. Μοιιιριι.Έν.

δι8. Ποια. που. (? Το". Μι. Μαιο.

ἰν.98.) ! που απο”. νιιις. ε.!. 8”.

Οτι. Μοιιιριι.Μ8. οι αρ. ΜΗ!. Διοτι.

55.ιδε] Μι!. ὁ Ιηοους κ. _|ῖ

- αυτοις] Ναι. και ειπεν. Ουιι οιδατε

οιου πνευματος εστι υγιεις 9. (1).)

(Ι.) (69.) (Ι.9)ΚΜ(υ)(Γ)(Λ). ναι”. α.

Ιι.ο.εώ 87ττ.Οιι.!ιΓει.& Πο!. Μοιιηιιι.·

Έν.διΜ8. Ποια. Λεια. /Ειιι.α. ¦ (ειπιυ]

Μι!. αυτοις 8)·τ.(.Σι·ι. (Μια. ' οιου]

ποιου 1).- Ι. ' ιδιως] σαι. 1). 09. Ε",Ι.ιι.

ΠΡΑ. ιιι". (λαου.) ι που που. ΛΒΟΙ.Ξ:

ΧΑ. 88. Μπεν. Γιιιιί. α'.ἰ. Μοιιιριι.

8οιιιι·.(οι πρ. ΜἱΠ.) ποιου". οι 18.

56. ου ἱιιἱι.] τιιιιιι. ο γαρ υἱος του ανθρω

που ουκ ηλθε ψυχας ανθρωπων απολι

ααι αλλα αωοαι 9. (1.) (69.) ΚΜ(υ)

(Γ)(Λ). πιο. ιι.ἰι.ο.ο.£ 8)·ι·τ.Οιι.8ιΡει..

Μια. Μοιιηιιι.Έν.& ΜΒ. απο. Λεια.

που... Ουρτ. 98. σωα.σωι.πωιιι.

ιιι. 99. (οι. αφ. και. 10.) | (γαρ] οιιι.

Ι. 69. ΠΡΑ. τους. σε. 8)·τ.ΗοΙ. Ποια.

@που ' ψυχας] ψυχηυ Ι'. Μιά. αν·

θρωπωυ α.ἰι.|ἶ ' απολεοαι] αποιετιιυαι

ΠΓ.) | που ααα. ΛΒΟΠΕΞΧΔ. 88. Σα

ΣΜΥ. Για!. οι”. Μοιιιριι.8οιιιι.(οιορ.

ΜἱΠ.) που. ιιιιρι·.οι Ι8.

58. και επορ. εις ετερ. ιιωμηυ] στο. Δ.. ο,

Μοιιηιιι.Μ8. (? πολιυ ιιι Δ'. κωμηυ Δ..

εἰο αρ. το

57. και 13ι:ι.ΞΧ. 38. 69. εγττ.0Π.διΡει.

Μιιιιηι!ι. Λεια. που. ' Σιγευιτο οι ς.

Δ. τα νιιις. ΙΜ 8_γι.Ηι:Ι. σου. '

και εγευετο Ι). α.ο.ο.

- πορευομενων αυτωυ] πορευοιιιυου του

Ιιμτου ο. ' πορευομευου αυτων .ιο Ε.

- ειπ. τ. πιο. αυτ.] νοιιἰοιιιι Μαιο ιιαιιιο.αι

ιΙἱ:εἱιἰΙΙἱ 8)·ι.Οι·ι.

- εαυ Α13ΟΙ.ε:. 88. 89. ΚΕΙ. ζ :ατι €.

1). το!.

- απερχο] -χει ΟΠ. | υπαγεις 1). Π

μια. κυριε τ. Λο. τα (6)!. δΙτι·.

Γεω.: ΠοΙ. (ΕΜΠ. (του.) [ου. Ιῇ οποια

ο :καποιο και (ει.)] ' απο. ΒΙ)]:.Ξ ιιι

ιιι!. 1. νιιιε. α.ι·.ε.Ι. δ)·τ.(.ΐι·ι. Μπορώ.

Απο. (ιιἱιΙ.Ιτοιι.88. Τετοια". Ματια".

23.)

58. ο Ιιμτους] οιπ. ο Β. | ο ποιος 69.

 

Η!. "και" Η. | 63. Μπα ιιι 01.' Η. οποια

κάποιας. ' 56. άκου.. δωσω. Η... “ Παει!.

“Η οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΙΧ. .59.

Δ Β 0 Β [Β]

Σε Ε Χ Δ.

1. 88. 89.

1:οσυισιευττε.

59. [κύριε]

ρτ

ι

62. [προς αυτον]

ο Μια.

κι· ήΧ. ρ.

κατασκηνώσειο· ὁ δὲ υιοι· τοῦ ανθρώπου ουκ ἔχει

ποῦ τὴν κειραλὴν κλίντι. 59 Εἶπεν δε πρι”` ἔτερον,

.Α.κολούθει μοι. 'Ο δε εἶπεν, Κύριε, έπίτρεψόν μοι

2πρῶτον οιπελθόντι|| θάψαι τον πατέρα μου. 60 Βἶπεν

δε αὐτῷ *αλφα τουε νεκροι”` θάψαι τους ἑαυτῶν

νεκρούς· συ δὲ άπελθὸν διοι·γγελλε τον βασιλείαν

τοῦ θεοῦ. δι Εἶπεν δε και. ἔτεροι·, ,Ακολουθήσω σοι,

κυριεζ πρέἱ·ι;ον δε επί·ιέρεικόν μοι` οιπρταξασδαι πιο

εις τον οικον μου. Ειπεν δε 8ο Ιησουτ προε

αυτόν,|| ουδεις επιβαλιιιν τὴν χεῖρα [αὐτοῦ] επ'

ἄροτρον, και. βλέπων εις τα οπισω, ειἴθετότ ἐστιν

*ή βασιλεία|| τοῦ θεοῦ.

75 1 Μετα δὲ ταῦτα οινέδειξεν 6 κύριος [και]
ε ε ε ι κ ο ε ι ` ι ` ν

ετερουε· εβδομηκοντα, και απεστειλεν αυτουε ανα δυο

προ προσώπου αὐτοῦ εις πᾶσαν πόλιν και τόπον οδ

ιοπι ιιοιιιιιιιε ιιοιι Μουτ ιιιιι

την" ι·οι:Ηιιοι. "' .Με ιιιιιοι·ιι

οι! ιιιιιιι·ιιιιι. 8οιιαι:ιε πιο. Πιο

ιιιιιι:ιιι .και Ι)οπιιιιο. ροι·ιιιιιιο

ιιιιιιι ρι·ιιιιιιιιι ἱι·ο οι εοροΙἰτο

τιιιιι·οιιι ιιιοιιιιι. Μπακ” [οι]

Ιοειιο. Βιιιι: ιιι ιι·ιοι·ιιιι ΜΝΉΜΗ.

πιστευω ειιο.ε: ιιι ιιιιιιιιιι νιιιΙο

ιιιιιιιιιιιιιι ι·ο;:ιιιιιιι δει. 6' (Μ.

"ω Ετ ιιιι ιι!ιοι·. @φοιτ ιο. δω

παπα ουδ ρι·ἱιιιιιιιι ροι·τιιιιιιι

που ι·ιιιιιιιιιιιιι·ι: Με αιιι ιιοιιιι

ειιιιι. Η Απ ιιι1 ιΠιιιιι “οι”.

Νικου ιιιιιιοιιιι ιιιιιιιιιιιι ειιιιιιι ιο

ιιι·οιι·ιιιιι οι ιυφιι:ιοοε "πιο πρωι

αει κοπο ιΙοἰ.

“ΜΜΟ Ρο:: Μαι: ιιιιιοιιι

εΙοευειιιινιι ι!οιιιιιιιιο οι Μισο

ιιοριιιιιιειιιιιι δικιο. οι. "πιο Νοε

Νικου ιιιιιο ιιιι:ιοιιι ιιιιιιιιι ιιι

οιιιιιειιι οιι·ιιιιιοιιι οι Ιοειιιιι ‹ιιιο

 

58. καταο·κ.] ειδα. οι” τοιιιιιο.ιοιιιιι α.ο.

_/:Ι.

-- δδε] ιὅδειὅεἰι:Β.

- κλινο] -νει Χ. 88. (ΠΙΑ. (.”Ιουι.829.

' -ναι 69. Λ.'7:|.

59. κυριε ΑΒ(*ΒΙ.)(:ΒΞ.'. τοΙ. τν. (υιό. Με”.

τϋι.21.) ' οιο. Β.ΙΝ.(ειΙ.Μαί.)Πν.

- πρωτον απελθοντι Β. 8)ιτι.οπ.8εΡει.

Μπορει. ] πριντον απελθοντα 1). ' πρω

τον απελθειν Ι. απ. ευ: ουδ οδο. και

νιιιΕ. α.δ.ε./.Ι. θείο. ἰἰἰ.688'.. ' πρωτον

θαψαι απελθοντι 88. (πρωτον ειιιιτιιιιι

οι.) (νἱδ.Μο.ιι. ι°ἱἰἰ 2Ι.) ¦ Σαπελθοντι

πριιιτον εἴ. ΦΠ. το. δνε-.Πει |Βιιι. |

απελθειν πρωτου ΑΚ. Απο. | απελθειν

(0111. πρωτον) 89.

-- αδ θα] οδο. οι νοτιιιιιιι δικο".

80. ειπεν δε] ο δε ειπεν 1).

-- αυτοι] *ειδα ο Ιηαους €. Λο. το'.

Με 8ντι·.Οτι.&Ροι.8ιΠοι. Οοιιι. Λεια.

Πιο. (νιδ. ΜΜΕ. νἱἰἰ. 22.) ' στο. Β!)

(υία.ειιρτα)ϊ.Ξ. 88. α. Μιιιιιριι.

- θιιψ. τ. εαυτ. νεκρ.] στο. 69. ' Όσοι”.

Ιτειι. 88 στ. 802. Επι. ἰιι Ρε. 8498. Τε".

οι”. Μοτο. ιν. 28. οι". Με..

- απελθων] πορευθεις Β. Πεκ. 88.

- διαγγελλε] διαγγελε ΧΤ! 59. Οι'.

6!. πριιιτον δε επιτρ. μοι ΑΒΟ. κι. α.ι:.

(ε.)οι. 8)·τι·.Οτι.Ρει.8ιΗι:Ι. αλλα πρωτ.

επιτρ. μοι Αρι. δως'. Οτἰ9.ϋἰ.588-. ι

επιτρεψον δε μοι πριν. 1). (τωρα.)

Μοιιιριι. Ιτετι. 88 οικείο. αου οιο. πρω

τον Ιτετι.Ιτιι.

-- τοις] τους ν.

-- εις τον οικον οτἰο.ἱἰἱ. | ιν τιμ οικιρ Ι.

Ικα. ' οιο. τον Β.

87τι·.οι·ι.8ιΡει.

62. ειπεν δε ο Ιησους προς αυτον Α0. 8!).

ΒοΗΚΜ8ΠνΓΔ. οιο. προς αυτον Β.

ι :ειπεν δε προς αυτον ο Ιηαους 'Η.

Ι.ΞΧ. ι·εΙ. (Ειπε.) (εντέλει.) Μιιιιιριι.

@οιο. Απο. που ¦ ειπεν δε προς αν·

τον Δ. (Με οι! Μαιο .Τοειιε οι.) ' ο δε

Ιηιτους ειπεν αυτιρ 1). ε.

- ουδεις επιβ.....τα οπισω νιιΙ8._|ἶς'.

το. (Ιτετι. 88.) (Οτἰς. ἱἱἰ. Ιω.. 2078.)

(για. Η. Με!) στα.. ΙΜ. ιι. 'Με. 844'.

8500. 4854. 8ἴμ. Το". δε: ΒΙΟΙ. Ι2.ι

ουδεις εις τα οπισω βλεπων και επι

βαλλιιιν την χειρι: αυτου επ' αροτρον

Β. α.(ο.)ο.ε. ΟΙειιι.889. ευρτ.266.807.

Πι!. 89%.

- επιβαλων ΗΟΜΕ. το!. Ιτεει.88. (βα

λων οποιο. |58-.207·.) ι -βαλλων Λ

Βειιρι·ιι.Ι..

- αυτου ΛΟΒΙ.Ξ. το!. διετα. ¦ οιο. Β.

απανω. Ι. αρ. Απο. !ι·ειι. Οτίο.ιιι.

Ι.'58-. 207.. Τετ!.

- το βασιλειςι ΒΒ.'Ξ.'. 1. 88. νιιις. α.ο.ι:.

ε.|ξαι. Λεω. εισαι. ουραυου. (.'νρτ.

ΜΙ. (εν το βασ. Μαιου”. [τα. ως.

των ουρα.νων Ιτετι.)| :εις την βασι

λειαν επ. ΔΟ!). το!. (οιο. εις Δ.)

Ι. Μετα δι ταυτα ανεδ. ο κυριος νιιι8.

(100.) Ειι.ι.οι! Μοι·.ειιρρΙ.296. (δεοιιο

_|ἶ 8)·ι·.Γει.) οιο. δε Η. (ανειῖειξεν που”

Ειι.τ. Ι).Β. 984.) | απεδειξεν δε Β. α.(ει.)

μια. οι: τοιιιιιιιι

ι:.ε. (ιιιΜ.δοοιιε ο.) Η οιο. ο κυριος ετε. ;

Ο". | ειδα. ο διεςιριιΠε ειιιο απο.

- και Ν. ΔΟ!). το!. Ειπε. διττ.Οιι.8ιΠοΙ. '

το!. Ενα. οι! Ματ. Τε". οι”. Μοτο. Η.

24. | οιο. ΒΙ.Ξ. δι·ι·.Ρει. ΑΜΠ. Μιιιιηιιι.

Ι. ὶβδομηκοντα] ουδ. δυο ΒΒ(οβ). Ι. Μ

(Κοινω. οκ Μαιου οιιρἱι.ιιιιι). ΥΜΕ. α.ο.

ε.Ι. @και Απο. ¦ Οοιιιι·ιι. Δ(Π.ΞΧΔ.

το!. (οι ΑΟΙ.ΞΔ ἱιι ἰιιι!.ειιρρ.) υώ ειτε.

Βει.8ε Πο!. Μοιιιριι. (ἔστιν ΣΕΦ. [τα.

146. 200. Ειι.ι. 1).Β. 98.'. Νο". 'Ηιοοριι.

186. οι1 Μαι. Τε". οι”. Μοτο. ιν. 24 οι

σετ". (Μπι 88.) “ Ροει οιιιιιι ιιιιοδικιιιι

ιιροετοΙοε Ι.ΧΧ ιιΠοε 1)οιιιιιιιιε ιιοοιει·

ποιο ει: ιιιἱεἱοεο πωπω” ιοριιιιιςιιιιιι

οιιιοιιι πιει: οι:ιοιιιιι·ιο ιιιιιιιοι·ο ιιοιιιιο δικιο

πινω. Ιτειι.Μ6. “ΛιΠοι;ἰι οιιιΙἰοιι εορ

ιιιοιειιιιο οροειοΙοε ευρω· ιιιιοιΙοοιιιι. Ωιιο

οιιἰι·ιι ιιιιοι!οοιιιι οοι:ιιιιιΙιιιιι “απο Γοιιιοε

ιιι ΕΙιιιι. οι που οι οοριιιοςιιιιιι εοοιιιιδιιιιι

ιοιιιιιιιιι "οικω ριιΙιιιοι·ιιιιι ? " Τετ!.

- αυτους] στο. Β. Ειι.ι·. Ι).Ε.98°.

- ανα δυο ΛΟΏΪ.. τοι. 8)·ι·.Ι·ίοΙ.ιιιι. τοι.

Ειιε.Β.Β.88°. ΠΟ". ' ανα δυο δυο Β.

69. Κ. (8)·ι·.Πι:Ι.τ δυο.) ¦ Νασο νους.

α.Ιι.ο.εω δυο ιιιιο Βιιτ.Οιι.8:Ρει.

- αυτου Ειι.ε.Β.Β.οί.ε. | ἱαυτου Ι. Η.

-- παιταν πολιν και τοπον νιιι;:. 87τ.

' Πει. το!. ¦ παντα τοπον και πολιν Β.

α.ο.ι:.ε.Ι. 8)·ι·ι·.Ωι·ι.&Γει. ' παντα τοπον

και χωραν Ειι.τ.1).Β. ιιο·ι.

-ηιιελλεν ΛΒοΞΧΔ. 69. ΕοιιΜυνι·

| Λ. | Σιιιελλεν ς. οι. ι..κε.. Ειιο.

, Ι).Ε.ιιοε. (που.)

. -αυτος για". _|. 8ι·ι·.ΠοΙ. Μειιιμιι.π.

 

· οι. οιο. οι οι". ι "πιο οι. 0!. | 6!. οι. οι Η”

· Δια. ι ρετινιι.ι.ο του." ρι·ιιιιιιιιι οι. ' αιμα @σου

ἱ οι. ¦ 82. Διὶ πιανει: Οι. | κυριοι." οι.

282





Χ. 9. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ΥΜΕ. ο. ο. ο;) θ

8". Ο. Β. Β. ε

Ποιο”.

οιιι.. Απ!. πιο.

7 ΜΜ.Κ.9:87.38.

Ί 11
2. έκβ. ὶργ.

, |

--Φ
ρθ

5 2 οι λύκο».

2 ` υ 0

Ο. μηδὲ υποδήρ.

το Μαθε. 5
Ο

ν || , ` Μ

ημελλευ αυτο: ερχεσθαι.

αὐτούτ, Υ ιΟ μ.ἔυ θεριιτ).ιοτ πολύτ, οἱ δὲ ἐργάται

ολίγου δεήθητε οι.» τοῦ κυρίου] τοῦ θερισμοι), είπε”

Φ | || ο ) Κ ο η

εργατατ εκβαλ·!) εκ του θερισμου αυτου.

υ Κ α τ."Μ"ωοηο_'έ γετε· ιιδι3$υ *αποστέλλω υματ οκ: 9 ἄρα" ἐυ μέσ·‹ρ

| . Ι |

Ιμη βασταζἔτε 'βαλλιζιυτι`ου μη πηραυ
κ ο . Χ υ 2

υποδημ.ατα, και μ.ηδευα κατα τηυ οδου ασπα

εἱτ τ)υ δ) οἶυ =εισέλθητε οἱκίαυ,|| πρῶτου

2 ἔλεγευ 2δὲ” προ;`

:ο

"οι φαι: νοιιωτικ. 2 “πω Ετ

«και. ΗΜ, Μου” @Μπι

ατακα. οροι·οι·ἰἰ ποιου: ρ:ιιιοἰ:

τομαιο ευρο ΜΜΜ". απο"

οι ποιοι: ορεται·ιοο Επι ιιιοεεοπι

οποιο. "ΜΜΟ Πο: ικα: απο

οικω Με εκατ. οποιοι: ἰοιοτ

Μουτ.. · (Μι.) ΝοΙἱτ.ο ροτιιιτο

ε.ιωυ!υπι ως” ΜΜΜ Παμε

ω!ι:ιαπωυια. οι. ιιοπιἰιιοιιι μετ

ο..." εο!ιιι.ιιι·οτυ.ιο. ·* (ΜΔ' Ια

ιμι.ιωι:υπιιμιο ι!οπιιιια Μπανιο

του. ρτιιπιιοι ι!ἰι:ἰιο. Ρο:: Μια

ποιου!. Β Η: ο Μ τωυ του...

0 |

υττατ

· ' Ευ | Θ] οι | () ` ο` 9 3' ο Α . . -

5. !κ" ν ;)|ΕΤΕ, | ιρηυη, .Γερ °"((8 Του-'Τρ. ' εαν “Π ξ:(ε|. Ι:3::ΐ'01:ηωε?τε;ι::]:τιΒ)::

' ' ' ' · · · : ιι: οι .

- υιο;· ειρηυτ29. |επαυαπαυσεται επ Ι αυτου :7 ειρηυη [ΜΜΜ-τ- .(..._..) [Η .Μπι

ριβ υμῶμ· ή' 8 ' ύ ᾶ ,να α 6 · ' ' " ορια" “απο πι:ιποιο. οι!ι:Μοο
β . .. . , ε 7ε, :(9 μ 9 7. 'Ε μδι| ι Η( αυτη οι ωραιο” οικω ορια! Μου

δε η) οικια ρ.ευετε, εσθουτετ και πιυουτεο τα παρ Μια: “και” Μπι στο οροπ

. .. ο .. .. . .. ΜΜΜ· οσοι!.οιυτιου· ιῖίξιοτ γαρ ο έργάτηο του μισθου αυτου Υ. “Με Η

ρα 76 Μι) μετοιβαίυετε ἐξ οικίαο ει!` οικίαυ. 8 καὶ ("'·~")~) Νοκ” "881880 (Μ

. ) (!οπποιη ι!οπιιιπι. "πιο αιμα"
' λ

“ο ηυ
'Χ Ι ο υ ` 2 ο η

οιυ πολιυ εισερχησθε, και δεχωυται υρ.αο,

, , ` Ι 2 το ` | `

εσθιετε τα παρατιθεμευα υ'ιι.ιυ, και θεραπευετε του;`

ακουω: οινἰιο.ι.οιπ Επιτυ.νατιιι:

οι ειιιοοροτιιιι νου, αιο.πι1αι:αιο

φαω ορροοιιπιιιτ νοΙ›ιο. "οι

 

αε. απο. Απο. Ειι.ι.!).Β.| στη. Β. ο.ο.

ο.ο.Ι. 8_τττ.Ο".8ιΡ". Μοαιρ!ι.Μ5.()Ει!ι.)

Ι. φχιοθαι £υ.ι.!).Β. ' ιιαιρχιοθαι Λ.

!. ιι.ο. εχτ.!!ι:!.πης. | διερχισθαι 69.

2. ιλιγιυ] "που Ι. 8)·ττ.()τι.8:!'".(απο.

Πω.) Μπι.

- οι Βο!)!.Ξ. Ι. 88 τα.: 69. που. 8)·ι·.!!ο!.

ΜΒ. !)!οπιμ!ι.8οΜν. Ποιο. Απο. Ι τουυ

ια. ΑΧ. το!. 8)·τ.ΗοΙ.ικι. ' οτα. 8)".

Οτι. Μοιπρ!ι.)ν. (οι Μεσοι" νιι!8. ο.

11 οι ι!ἰκἰι 8)·τ.!'ει. ΑΜΠ.)

-)ιιυ] στη. Β. α.ι:. Ποται·Ιοοπ(ορ.Οτία.

ἱν. 255!) ὶιι σαι!. Μου!. οια! ΜΒΜ. οι!.

!)ο Ια Βιιο.

- ουυ] στα. Ι) θα

-- εργατας εκβαλυ Β!). ο. ' : εκβαλ. ιργα

τα; €. Λ()!..Ἐ. το!. υν. (νἱι!. Μια. Η.

8ΐ.) | ικβαλα ΑΒ.ΔΙαί.ο!)!.ΞΔ. !. 88.

Ε(.)!(Μ$υνΛ. (αυ ειιβαλο ΚΜ.) |

Σαβαλλυ ετ. εκβαλλιι !'. ¦ ιμβαλυ Χ.

8. ιδου] τοι!! ιγω 9. ()!)!.Ξ.το!. νυ!ε.

Ιι.οω 8)ιττ.!'ετ.8:!!ο!. Μοαιρ!ι. Ποιο.

ΑΜ!. (νἰι!. Ποιοι 16.) | οιιι. ΑΒ. ο.

ο.!. Απο. βρω.)

_αρυας] προβατα ΑΜ. (οι. ΜΜΕ.)

--ιυ ριοιρ] μια” !). (ιμμιοιυ Λ!!!..Ξ.)

4. βαοταζαιτι Κ. (-Ε- “απο Τ!)

--βαλλαυτιου ΛΒ.νυτά.(.)!)!!!)Ξ.λ. !.

69. Β!:' ιτι.ι.οκυν. (!ι.88.) (.Ύουι.276.

ι 1βαλαντιου €. Χ)!!'Α.

·-)ιη 2". 8)°τ.!!ι:!. ()|ουι.2ῖ6. ¦ μητι 1)!.

να”. ὐω δ)πτ.ΟΝ..8.!)ει. (ΜΜΜ.)

--)ιη 8°. Β..!!αι.!)!.Ξ. Ι. ι:.ο. 8)·τ.!!ο!.

Ατυπο!. ' :ρηδι σε ΑΜΠ!. το!. σου..

278. ' ρητι Ο!). λ!. νι1!8. αρ):

4. και μηιῖευα] οι". και 88. Α.. | ιι. μη·

ι)ιυαυ Λ'.

ως ἡυ 8' ου] ιι;; ήν αυ δε !)..

-ιιοελθητε οικιαυ πρωτου Β. ο. ¦ ιιοιλ

ουτε πρωτου οικιαυ !).(ἰτ. )Μπιιιιιι

ιὶοιπιιαι ὶιιιτιιν. α. άστο. ρτἱπιιιπι απο".

6. ρι·ιαιαπι 801". Μπι". ο. (οπο. πρω

του Β'. Οτίο.Ιιι!. !!.285°. Το". ιών.

!)!ατο.ἱν.24.) | οιιιιαυ ιιοιλθητι πρω

του Ο!.Ξ.'Χ. !. ἱιι ιμιοπιουπηιιο άο

πιοπι ρτἱπιοπι Μπακ Πι απο" 6)·τ.Οι·ι.|

ξοικιαυ ιιοιρχηαθι πρωτου €. ΑΒ.

το!. (!1.88.) νιι!ε. 1: 8_γττ.!)ει.8: Πο!.

Μοτο”. ()οι!1. Απο. ΑΜ.. (ιιοιρχιοθι

!ἱΤ_|ῖ) Ι πολιυ ιιοερχηαθι πρωτου Λ..

(απο.) ' παλιν ιιοελθητι ιι; οιιι·ιαυ

πρωτου 69. "ιιοελθητι !ια!›οπι Β()!)!.

ΞΧ. !. 69. Ειναι. (μπι. ἡυ ο' αυ Β!).

6. Τσι.)

-ιιρηυη] -υηυ ιυ 69. 5]τ.()τι.. | αυτια!.

Οτι!). Η!. ΜΒ.. ἱν. 4250.

6. και ιαυ Οτι-ρ. ἐν. ' ιι:αυ !). ΜΜΜ.

μου ς. ()ι·ἰρ. ιν. 44.”. θα!. Μο". α.

18.)! στη. ΛΒ..!ί‹ιἰ.Βι(υ .τ.()!)!!!.ΞΧ 7]

Δ. Ι. 88. 09. ΒΡΨι.π.()!ίΜΒ!.!νΓΛ.

ντ. στοα". Οι·ἱυ.!ν.425·. Οτἰο.Ιιιι.ἱἰ.

σου.

-υ] Με: "οι Π. νιι!ε. α.ο.!.!. Οι·ἰο.ὶν.

'5.

 

Ι [απο. ιπ' αυτου οι). (ή ιιρ. υμ. ιπ' αυτ.

αυαπαυο. ()ι·ίο. ἰν. 426.. 4-!!°.)

6. ή ειρ.] στο. ή 88.

-οι δε] η δι Γ.

·-ιο'] προς 00. να. 6.6): "μπαμ ἡ

ιιρηυη υρωυ Η. 8)·τ.Ρει.ι:ι!.(οπι. ΜΒ.)

(Μοπη›!ι.) (Λάο.) Ου·ίο. ὶν.426·. Η”.

Οι·ἰρ.ἰπι. ϋ.665°. ἰν. 467.. ' που οι

Μια: Δυαρι.: το!. Βου.. 8)·τι·.0τι.8ι

Πο!. Ποιο. Διοτι.

-αυαιια)ιψιι] ιπιοτριψιι ή ιιρηυη ίιμοιυ

!). (να. ΜΟΠψ!ι. 2!£ι!ι. αυριο.)

7. ιοθουτσς Β!). | Σιοθωυτις ς. ΛΟΒ

ΕΞ. το!.

-τα] οττι. Δ. 6!). Ο.

-αυτιυυ] αυτοις Η. ¦ αυτου 69.

-αυτου] ·Ιαι!ι!. ιοτιυ τ. ΛΟΒοἰι:. το!.

Απο. (!ταπυροπιιΜ Σα". 5”. Πο!

Μοπιμ!ι. Οοι!ι. [2Βι!ι.]) | οπο. Β!)!.Ξ

Χ. 8τττ.οττ.δο Ρα. Πουι.α.!!!.7!.

--μη] ρω): οικω

-μεταβαιυιτι]-βι υυιται 1). (-βουιται Β..)

-ιξ] απο !)οι·. (ι!ο Μαι.)

- οπως] -κιαυ τα: Χ. 6880'. Δ.

8. ήν] οι”. Π.

-αυ] τρωω". ο' τ. ΜΧ. Η. ΚΔ.

(Πάπα. 10.) ' οτα. ο' Β.ΛΙαἰ.Ο!)!!ΞΔ.

88. 69. ΕΟ ΜΒ!) ΥΓ.

1 426.. ' οοιιιτο. Α()!)!!. το!. ι:.ο. το!. ἰ -οιοσρχηοθι] -χισθαι Β.

Οι”. ἰτ.4-!!!,. (ιι 69. Δ.)

= - υἱος] ρτα.οιιι.ὑ ΕΠ. Ι απο. δι.8. ΛΒ.!!!αἰ.

Βι|υ..τ.ΟΙ)!!!.Ξ Χ.Δ. Ι. 88. 69. Ε!:” "Με

 
- ι:ιχι.ιυται Λ ΒΟ!)!.'Ξ. το!. [ δεχουται Β

!..Χ. 69. !5°!ἰ!!!)!'7]!Λ. | [ποσοι. μη

.πιο Ι..

] !ί)!8ΠνΓΔ. Ποι!ι. Απο. Οτἰο.!ν.ω.τ. 9. τους] αν;; Β'.

' - ιιρηυης] οιιι. Ι..

1 - επαυαπαυοιται Με στα [οι. ΝΑΘ".

ὶ

 

ο. ωρα: “Μαι Δια. ' 7. ο". απατα Ο!.

2.88





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Χ. 10.

Δ13έβεξ)° ἐν αὐή οὶσθενεΐο, καὶ λέγετε αὐτοῖτ, ”Η·ννικεν εφ'

Παω· ειδ ὑμῖν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 10 ει: την δ' οὶν πόλιν

2 ο |λθ || ` ` δε ε ατε , Ι η

παπι. εισε ·ητε, και μη εχωνται υμαι·, εξελθοντετ εκ
` Α ` `τω· ττλατείατ αὐτητ εἴττατε, Η Καὶ τον κονιορτον τον

κολληθέντα ἡμῖν έκ τῆτ ττόλεωτ ὑμῶν . εὶτ τοιὶτ πό
|| ε ·- ρα

δα;` άττομασσόμεθα υμιν· πλην τουτο ·)ανώσκετε,

οι οι η ι ι α ·τ 12 | τ ' '“

οτι η·ν·νικεν η βασιλεια του θεου. λε·νω υμιν

5 ετ
σε 9 Σ | τ ε- τ τ .ο ι τ ε .ν

οτι οδομοιτ εν τη ημερα εκεινη ανεκτοτερον εστω
σκ σε Ι

η τη ττολει εκείνη. Η "Οὐαί σοι δΧοροιἐείν,|| οιὶαί

σοι Βηθσαῖδά· οτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 8ἐγενήθη··

ριε

- "Μαι" :αι-:Με

18. Βηδσαῖδά°

|| ο τ Α

5 1· σαν αἱ δυνάμει· αι γενόμεναι εν υμιν,έ πάλαι οὶν ἐν

, νασακκο.τ καὶ σττοδῳ *καθήμενοι|| μετενόησαν. Η' πλην

θ Α η ι

'!Τ 1" [ικα- Τυρω καὶ π Σιδιονι οἰνεκτότερον ἔσται εν τη κρίσει η

Ι5.ἡἔωςοὐρ.ὑψω- ε ι. " 15 ` κ η κ υ η κα αν .ι › Α

θεῖσα υμιν. και συ Καψαρναουμ μη εωτ ουρανου
- ι -- ε ι ν ο Α οι `

"ενώνει, ο: * υψωθηση ; ἔωτ του|| αδου καταβιβασθήση. 10 ὁ

Β | Ο νε στα ν·- τ Α

..Ι τι. οικουων υμων ἐμου άκούει,π καὶ ὁ ιὶθετων υματ εμε

Ώ

απατα ἱοίἱτττιοε φα ἱπ Νο. "τα",

οι ιΙἰι:ἱιο ΠΙΝ, Αρρτορὶποιιανυ

ἱη Με πρωτο Μα. Η ΗΠΑ-ϊ

.ίπ ηιιιιττιωπηιιο οὶτἰτ.Μεττι ἱο

ιτανετὶιἰε οι "οτι ακουστά". γω.

ωιοιιπιι:ε Μ ρΙιιιοαε οι” ι!ιοπε,

Η Ετ.ἰαπι μιΙτοτετα φα ΜΜΜ

ποὺ” ι1ε οινἱιο.ιε κατα αποτ

εἰταιτε ια τοι: ιιιτιιοτι μου εώ

ιοεο αιμα. ειρρτοριο.νιτ. καποια

ἀεὶ. .2 Ι)ἱι:ο ..στα ιιιιἰιι δικιο·

Με ἰτι Με Πω τοα1ἱ5εἰι.18 ετι:

απατα ΠΠ ι:ἰνιιιιι.ἰ. "Παω

νεο Με θοτιιιαιτι, ναι: ΗΜ

ΒοιτιοιιιιΙο.: αυτο. εἰ ἱτι Τ)·το οι.

Βἱι!οπο Πιάσε ίιιἱεειιιιι νἱττιπεε

φαω ἰτι "Με “πιω ειιτπ. Μπι

Ευ οἱΙἱεἰο οι @Μοτο ει:ιΞοιιιεε

ριιοιιἰιετοπι. '' νοημα ιιιτπειι

Τ)·το οι. ΒἱιΙοτιἱ τοπιἰεεἱιιε οτα

ἰιι ἰιιιΙἰι·ἰο φωτα «Με. Η Η:

τα Οιιρ|ιοτιιιιιιια. μαμα: Μ αιο

Ιιιτα σκιιΙΒΜα. "απο κι! ναυτ

παπι απαιτειται. "ων ω Ωιιἱ

τοι: ιιιιι1ἰι απο ΜΜΜ. οι αυτ το.

 

9. ασθενεις ΑΒοΒ. το!. Ειιο.ἱπ Ι.ιιο.Ι74 12. λεγω] μια. δε €. 1)ΞΜε.ν. α$ Η. εν τη κρισει Με .ωστε το!. νεα.

Με. ' ασθενουνται· 1). ι:.ε. ' ασθενης Η.

- ηγγιεεν] -ιτεν Ξ.

·- εφ' υμας] σαι. Γ. ε.

·- θεου Α'. (Α. 11.Ι.)

10. τα. ΜΒ. πω. και Μ. (παοκ ο' οπι. Δυαρι.)

- εισελθητε Β(:ΒΙ.Ξ. 1. 33. 69. Η". '

$εισερχησθε .8. ΑΒ. το!. Ειιι.ἰτι Ειτε.

Π4. (Πάπια. 8.)

- δεχωνται ΑΒοΒ. τοι. Ειιε.ἱ11 Ευα'

δεξιονται 1). μια. | δεχονται Δ. τι! υίιἰ.

69. ΙΙΙ-Α.

- εξελθοντες] Μι!. ιΙοι:ιτιἱιο ρυΙνοτοπι

ροάιιττι νοειτοτυπι 2301.

Η. ιτωλλυθεντα "ο 62.

Μεταριι. | στη. ΑΒ.Μαἰ.Βιἰυ.τ.ΟΒ.ΕΧΔ.

1. 88. 59. ΕΟΚΠΓΔ. να. Ιι.ο.ε.ἰ.

8)·ττ.Οττ..Ρει.8ιΗι:Ι. (των. Δτια. ΣΕΦ.

(τον Η

- εν τη ημερα εκεινη Μο Β(:Β.. το!.

νιιΙα. ι.·ώ(Ι.) 8)·τ.Ηι:Ι. ΜοαιρΙι. Ποιο.

“ ἱι·ι κατω" Μο α.ο. ' ροει ανεκτ. εστω

Δ. 89. Β_γττ.(Οττ..)διΡει. Δται. μου..)

(ἰτι ιὶἰο _ὶιιι1ἰι:Π Βι·τ.Οττ. πιι:Ιἰοτ Παντα

Με Η Με 3ιιι1ἰοϋ οι ἱτινοτιιιιτα τα Μο

ιιιοτιιἱωπ ΑΜΠ.) ¦ εν τη βαοιλεια του

θεου μοει ανεκτ. εστω 1). (ο.)

- η τη ·ιτολει εκεινη] οπι. 89.

8τττ.Ρει.ΜΒ.διΗι:Ι. Μετα”. Δττα.Πει:.

Ι στα. 1). ε.ἰ. @πιο ανεκτοτερον Ι. ο.&.)

"εν ήμερα κριοεως 69. ο! 8)°ττ.οτι.δι

Ρει.ἰπιρτ. σου.. Δτιτι.Ζοιι. ΣΕΦ.

- η υμιν] ημιν Η.. ¦ στο. η οι...

15. Καοαρναονμ ΒουΙιΞ. 83. Σεπ.

Μεταριι. (ὶι›τ.ὶι.| ;|.ίαα·ιρναουμ €. Α

ΒΧ. τοι. Κατταρναουμ Ψ.

- μη 1301323'. ατο-ι. Δια.. Μαι φαι!

ο. φαι! να. πωπω ο. ' :η 9. ΛΟΒ

ΧΑ. Ι. το!. νιιΙα. αρ'. Ποιο. “απο 1:

5γττ.Ρει.8ιΙ.ΙοΙ. Μεταριι. Λτιτι.

- ουρανου] ·[Ρτοοπτ. του 98. ΛΒ=ΠΙ.Β

Η. Χυραζειν ΛΒ.Μοι.ΟΙ.Ξ:ΧΔ.8:ι. (Η(Μ ΕΞ· ''01- | (ΜΒ Β.ΙΝ·(8Η·Ανώ·)ΟΒ·

- Με] Μα Ποπ (69.) (ΑΜ να ων. σου.. ιχ......1ι.) ' 2Χοραξιν εμ. - υψιοθηση ο.υιιο.ιω.υι.Ξ. ι. οι.

Βγτ.Οτι. Απο. Η [μμ Μεωρῇ_ ' Χωρα... δι_ ;;_ ι @των Μοττη›ιι. ΣΕΦ. [1ι:ιψιοθειαα εἴ.

- 6. π π°λ· 'Με' οφ· @Τοπ Χωραζειν Εντ. ι Χωραζην 69. ' Χορο- Ασια. το!. κι”. ικα'. @οιιι. | ·θη9

- εις τους ποδας απτο ατομων. ΖΗΜΙ) ξαιτι 1). οποια.. ΣΠΑ» α.Ιτω (Συμε- Β|“. .τα ενττ.Ρει.διΠι:|. "Μιλ η

ΒΕΞΧ. 1. 88. 89. ΟΚΜΙ.Τ. ΙΙ.6.0.2./.ί.Ι. @Η Δηι.(αρ_ α Ομμ¦ωτπωιπι η· 013.. Ι. " πιει'' @(0 εμιττ..)ὐ.ἰ.Ι. ¦ (30!!

8τττ.Οττ.(Ρει.)8ιΠοΙ. (Μοπιρο.) @οιιι. - ο..." σε” αχ Η". -[ κι ' “Η 1)_ :τα τα. νιιΙα. αρ'.

Απε. (απο. Μια ει: τ. πολ. δ)·τ.Ρει. α_ωΜ_ἰ_ -- του άδου Β.ΒΙο.Μαι.Ι.. (του ιὶδη τι.)

Μπαντ.) | "που λαοι” ετ. ΜΒΜ”

Λ. των. τα». Μάι!. ροειειε ημων

ΔΟΙ.ΞΧ. 1. 88. 69. ΟΚΜΙ.Τ. /: 8τττ.

Ρει.8ιΗι:Ι. Μεταρ!ι. ΟΜΕ. Αται.¦ που αιι

Μπι ΒΙ)Β. (βαττ.) 8ντ.Οτι.ιιιυἰιἰ. @ιιι.

- αττομααιτιομεθα (59 δισ.

- ὐμιν] οπι. 8_γτ.(.ἶτι.

- ηγγιιεεν] +ιιι|ι1. εφ' ιὶμας εἴ. Α(.:ΠΧ.

το!. _/ῖΙ. 8)ιττ.Ρει.8ιΗι:Ι. Μεταρὶι.Βο!ι.

@οιιι. Αττη.Μ88. (ΣΕΦ.) τα!. και!.

1 οπι. ΒΒΕΞ. Ι. 88. νιι!;;. α.ο.ι:.ε. εμ.

Οτι. Μεταριι.Ψ. Ατττι.οιΙ. Το". των.

Μετα. Η. 24. Η η κα. ω 1).

- Βηθσαιδα Β'Π|.ι'Παἰ.(:Ι.Ξ. το!. νυὶ8. ο.

_|. Μοιτη›!ι. το!. (Πηοο. ΝΤ!) ι Βηδο. Δ

Β.Ι".!"ιιί. α. (Β...οαιδα Β.) | Βεδα. 1).

ςΒιιι.εαἱιΙα θ.ε.ί.)¦ Βηθυαιδαν Ι. 69. ΕΠΙ”.

- ότι ει] στη. ει Ι.

- ε,ενηθησαν ΒΙ).[.Ξ. 38. 69. | @γινον

το €. ΛΟΚΧ. το!. (τω. Μπιτ. κι. Ή.)

γενομεναι] γινιομεναι 69.

εν] οιιι. Η.

και οιτοδῳ] οπι. Ε'.

καθημενοι ΑΒ(Η.Π.ΞΧ. 33. ΕΣΥΕ '

Σ·μεναι ε. 1). 69. το!. ' στα. ε. 87".

Οτι.8ιΡει.

:6. 28.)

- Οοτιιτα.

των οι |

 

~-.__.....|

' 'στα. του ς. ΔουΒΞ.'. το!. (νἰιὶ. ΜΜΕ.

- καταβιβασθηση ΛΟΒΙ.Ξ. το!. μια.

8τττ.Ρετ.8ι Πο!. (ΜοττιρΙτ.) σου.. Ατττι.

ιΙσπιοταετΞε ΜΗ.. ιΙορτὶαιιιτἰε ε. ι κατα

βηση 131). δ)·τ.Οττ. Με. (Πα. Μπιτ.. Η.

28.) ' καταβιβασθησα 69. (? -θειαα..)

16.αιεονων] μια. ἰιμιον Με. μια.. (Με.

ιι.) ε_γττ.οτι.Ι.Μ.8ε ΙΙι:Ι. Ικα. Ι7:.!. |

το!. @μια 8Ι.122. ς"ΟΗια

 

' 10. οιιιιινωακμιο Διαιτα οι. ' “τσαμπα”. οι

' Η. πμρτοριοφωνα. Οι. 1 13. Μπεντ "τι". ια

ιό. ιιαι:ετελι.ιαπ οι.
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Χ. 21. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

__-.__..-.

γιι.Ια. ο. ο. ι.·. κ.

8,". ο. Ρ. Ε.

Και".

8001. Δτιιι.Στ1ι.

Μ

Ο

με.

ἐν τῷ ονόματί σου.

199

Ντι

3 εγγεγραπται|| ἐν τοῖο οὐρανοΐο.

Ξ ριη

"ΜΜΜ ι :τό-οτ. ι Ο α ο ι Ι|

ματι τα: αγιοι

ν

τ

ιὶι9ετεῖ· -ὁ δὲ εμε οἱθετῶν ιὶθετεί τον οιποστείλαντιέ

77 ” ·Υπε,ιττρεψαν δε οἱ εβδομήκοντα μετα χαρδιο

λέγοντεο, Κύριε, καὶ τα δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν

18 εἶπεν δε αὐτοῖο, Έθεώρουν

τον Σατανιἱν ότι· άστραπὴν ἐκ τοῦ ούρανοῦ πεο·ιιντα..π

ιδου :δέδωκα|| ὑμῖν τὴν εξουσίαν τοῦ 9πατεϊν

επάνω ὅιρειον καὶ ιτκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν

δύναμιν τοῦ εχθροί), καὶ οὐδὲν ὑμιἱο ου μὴ αδικήσει.

20 πλὴν έν τούτῳ μὴ Χαίρετε ὅτι τα πνεύματα ὑμῖν

υποτάσιτεται· Χαίρετε δὲ * ὅτι τα ονόματα ὑμῶν

78 21” 'Εν αὐτῇ τῇ όροι ὴγαλλιάσατο τῷ πνεύ

, καὶ εἰπεν, Έξομολογοῦμαί σοι,
Ι να η Α πιο

πατερ κυριε του ουρανου καὶ την γιτι, ὅτι απέκρυψαν

ερει·πιτ πιο ειριιτπιτ: ιμιἰ ιιιιτοπι

ιπο ιτροι·πιτ. οριιι·πιτ απο αυτ

ιπο πιιειι.

" ο". "Μ Βιινοτεἱ ιιιπτ ιιιιτοπι

εερτιιιιι;ἰπτιι. απο παπι απαιτώ

ι1ιι:οπτοι. Βοιωτια οτιοπι ιιιιο

πιοιιιιι .πωπω ποτιιτ ἱιι

ποπιἰπο τυο. "Ετ οιι ΗΜ.

απο”. οιιιιιπιιπ ειιιιιι οι..."

ιΙο απο ι:οιΙοπιιιπι. Η Ειναι

.και νοτια ροτιιετιιτιππ ι::ιΙοτιπιτι

αφτο. οοτροπιια οι ει:οι·ριοιιιιο.

οτ οποιοι οπιπι:πι νιττιιτοιιι ιπτ

ιπἰι:ἱ. οι Μπι! Μοτο Μαιο.

2" νοτιιπι τιιπιοπ Πι ποπ πο!ὶτο

Βιιιιιτιπο ποιο φταιω νοτια

ειιοιι:ιιιιιτιιι·. Επιιι.ιιιτο οιιτιιπι

ποια! ιιοπιιιιιι. "απο εταιρια

“οι ἱιι απο..

2' (ΜΑ) [τι τρια ποιο. οπτικο

ντι ορἰτἰιιι καποιο οι απο. (λιπ

τιτοοι· οιι μποτ. ι1οπιιιιιι απο"

οι τοπικ. ιιιιοι1 @Μπομπ ποσο

τι οιτριοπτιιιιιι οι ρωταω”,

ταῦτα απο σοφῶν καὶ συνετιἶιν, καὶ οἱπιεκάλυψαι`

 

οι:τιριιιπι στη ιμον ακουων υμας. δα! '

ι:οττο:ιιτ ο.πτἰιιιιι.ι πωπω." Ψοίιἰε οι: εο

ι1ἰι:ο Λ.)

· 16. ακουιι] πιω. και ο ιμου ακουων ακου".

- του πιμψαντοι; με ιν. @μια ΠΩ. ' ...οι

οτ οιιπι ιιιιἰ πιο πιἰειτ αν”. 8!.

·- εμε Ι...] με Δ.

- 6 δι ιμι αθετων αθιτιι τον απαντα·

λαντα μι ΛΒΟ(Ι.Ξ.) το!. νιι|ι;. ο.

[στο. Οι·ἰο. ΙΜ. Η. 1525.'. £ιι.ι. το Εκ. '

αυτ. οι. "ο δι ιμε αθιτων αθττει]

"οι" τοιιτιιιιι αυτ. Ποπ. Ι78. οντα.

122. ¦ ο δι ιμου ακουιον αιωνα του

αποοτιιλαντος μι Ι). τι. ' Μαιο (οοο

και ο ιμου τι. ιπιτ. Ε) αιωνια Ειπα. α.!ι.

8ντι·.0ι·τ.&ΠοΙ. 8)·ι·.Ηιοτ. Λι·πι. ΣΕΦ.

- αθιτων] απτο εμ: ιν.

17. ὶβδομηκοντα] πιω. δυο ΒΒ(ιΒ-). νιι|Β.

(ιι. " οι ιΙιιο")ι:.ο.Ι. 8ντ.Πι:Ι.ιιια. Αττικ

| (Μπακ, ΛΟΒΕΞΧ. 1. 88. Μ. το!. 6.|ῖἰ.

Βιιττ.οι·τ.&Ρετ.8ιΠοΙ.τκτ. Μεπιρτι. (Μπι.

πιο. "ιιι.Μ. μαθηται Λ. ΜτΙ. ιιιιοιι

πιιιιτ Βιιιτ.οι·τ.8ιΡετ.

- μιτα χορας] απτο οἱ έβιῖ. ΑΚ.

- υποταιιοιται] επιταοοιται Λ. | Ιιοετ

ἡμιν Ι. Α.

- ἡμιν] υμιν ιν.

Πώς αοτραπην] μια ουρανου Β. Μοπτριι.

στο. [και. Η.. ' Βοιωτια το!. ΟΠΠ. ὶ

ἱἱἱ. 6988. Οτίο. Η!. τι. 2988. ἱἱἱ. 856(

402'. 867.. τι.. 5·δμ. οι”. 6358. (ώς

οι,... Μπάντα ἱιι τ. οιὶρ. Ποιοι). και.

τ.)

".διδιοκα Β(:.1.Σ. Ι. νιτ18. ἰι.ε./9'.ἰ.Ι.

Ι
ι

Δ

 

(Η. α.) 8)·ι·.Ηι:!.πη;. Οοτ.!ι. Λτπι. πιο..

Οτία. τ. 74.... τι. ΜΒ.. Οτίο. Ιιιτ. τι. Ωω".

διο.. απ. ότι”. 686". Η". 807». βια-Μ

205.| :_ ι'ιι.*ωμι :. Λ(ΡΠ.ιι:ι. ο.(ο..) δι".

Οιτ8:Ριτ.8ιΗι:Ι.τια. [Μοπιιιιι. οποιτρι.]

.Ιιι".'Γι·τ.70. Ιται.822. Επι. ἰπ Γε.68τ..

. Η. του ·ιι·ατιιν Οι·ἰο. ι. ΜΒ.. ?40. Εκ...

- ο οι] Μι!. και ο ΕΞ. Επι. ἱιι ΣΜΙΘ”. ι .ΠΕ-8889 | οιπ. του Ι. 1ιι”. ()τίο.ι.

29". 428”. 73”. Η. Εν... Πι 1,8. 684.

(καταστατιιν .|ιι.ττ.)

- αμαν] ρι·τιι:πι. των Ι). Οτιο. ι. 4.28!

ι Οοιιιιιι. αντι. οτι... των. του.. τον.

Η”. ιι. 608··.612°. Εν.τ.1).Π. ἱιι Ρε.

- οκορ.] ματια. των Ι). ' Οοπτι·ιι. .Ιιι.ττ.

Οι·ἰο. ι.οιιιιιοιιια. πιο. Ειιτ.Π.Ε. ιπ

Η.

- δυναμιν] πόστ. την Β. Οτίο. ἰ.428ι°.|

Οοιιτια. (.!ιατ.) Οτίο.ι.οιαιτοτ. ποσο.

- αν μη] οπι. 1).
- ιιοικηαιι αν. Μπομπ.. ι. οιι. οι: Δ

ΜΓΔ. Οιιο. ἰ.7-τ-&". ' -ιτρ 8ι. 8. Β.ι'Παἰ.

ΟΧΔ. 09. νιτιιευνιν. (Οτίο. ι. 2981.)

20. πνιι·ματα Ντιπ. 88. το!. (βαττ.)

Β)·ι·.ΗοΙ. ΜοιπρΙι.οιΙ. σιντι. Ατπι. Ηἰρρ. '

: - πατερ πιο... ¦ οπι. Ειναι. Τα!.Οι”. (245.) ηιιι·ιτιιιι πιιιιιαπι ο. ! δαιμο

νια 1). Μια. εφ 8ι·τι·.οιτ.8ι.Γετ. Μοπιιιιι.

ΜΒ. ν1:ὶι!ι. ()τἰο. Ιω. ιν. ΜΡ. Ειι.τ.ιιι

Γε. 4 Η..

- υμιν] ὑμων 69. "τιοετ υποταο·οιται

Ι.. Βιιτι·.Ωι·ι Ρετ.&Ι.1ι:Ι. ..Ήταν ' Οσοι”.

οτι!... [οι. ιν. £τι.τ. ἱιι Ρο.

· - χαιρ. οι] μια. μαλλον €. ΣΒ!. ι

οπι. Απ.πω.οιο...ουι.Δ. Ι. 88. 69.

ΕΡ παι.(ΗΠί ιιιινιντκ μια. 8τττ.

Οττ.8ιΡοτ.8ιΠι:Ι. ΜοπιιιΙι. (Μαι. Μπι.

;

ι

 

ΣΕΦ. (Οτο. Πι. 28%) Οτίο. ΙΜ. ιν.

Επι. ἱιι Ρο. (ΠΠ. 22%.)

20. ηιγηραπται ΒΙ.Χ. Ι. 88. £ια.ιιι Ρο.

4!8-. (γιγραπται Οτο. ἱἱἱ. 288'.) ¦

Σιγραφη τε. ΔΟΣ). τοι. Ειι.ι.ιιιΕυ.870°.

- τοις ουρανοις νιι!;;. το!. Οτίο. ἱἱἱ. 288'.

ετα. ιιι .Βε. ἱιι 15. . τοι ουρανιμ 1). α.ο.

ι:.ο.|ἱἰ.Ι. Πἰρρ.0^τ.245. αν. 227".

21.αυτὴ] τουτο ΔΔ. Μιιπιρ!ι. μια. οι

1)|ι?'_|ῖ _/ῖ (Μοιπρ!ι.)

- τιμ ιτνιυματι] τιι·οοπι. ιν ΠΕΒ-Χ. 88.

οποιοι. ιι.ο.ι.·.ο.8ζί.Ι. Μιιπιιιιι. | οπι.

ΑΒΟ. το!. νιι!ι.;._|Σ

·- τοι αγιοι Β00Ι.:=.:Χ. Ι. 88. τι (ΙΑΝ.)

Βιιττ.Οιτ.8.:Ρετ.8ιΗι:1. απατα". Μοπιιιιι.

Απο. πιο.. | .οπι. 8. Α. το!. 1: (ἔστιν

(απο. Π7.)

- και ιιπιν] ιΝτι-παπι. ο Μιτου; 5'. Α0.

1: Βιιτ.ΠοΙ. (των. ' οιπ. ΒΙ)Ξ. ντιπ.

ιι.ἰι.ἰ.ἰ. 8_γι·.Οιτ. Μι:πηιιι. | ροετ ηγαλ

λιαιτατο ΣΧ. 88. ι:.ε.ι|. Β_γι·.Ροτ. Απο.

πιο.

- ιξομολογουμαι] εξομολογηιτομαι

|Πιιτοοι.αρ.Ιται. ο». 98. Οι: Μπιτ.)

Δ.

και: Μοτο. ιν. 25.

- ταυτα] αυτα ιν. (οπι. ιπατι:οκ.)

- ποιον και ουνιτων ινιιτουο. αρ. [ται.

98. (Παπ. Μι!. οτι.. ι. 22”. (?Μιιι.τ.)

Βια. ο. Μι:Ι. ΗΡ.. ἱιι 1,5. του. Το".

(οοο. και πριαβυτιρων Βουνο!. τα. ιι.

?Μιι.τι.) Ι συνιτ. κ. Ποφων 1). θα οιι

πωπω." τιιιιτιιιπ ε.)

το. ιιιιοιτ πιο οι. | 19. οποιο· οιιιι·ιοιιιι οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Χ. 22.

.ι ` ε κ ε ! ιν εν π 1 αδ ε ι ε

ιΞΣ Δ. αυτα νηπιοιτ· ναι ο πατηρ, οτι ουτωε· ευ οκια εγε

1-88~09~ πι νετο|| ἔ π οσθέν σου. * 22 Πάντα : οι πα εδόθ ||
εισ·›οιιιιιιιοποιΥ . . [* ρ , ` _δ` , μ ,ρ_ η.

.Π Σ' αυτι. υπο του πατροι· μου, και ου ει; γινωσκει τα· εστιν ο

.Χ ο ` ε ε ` ι ο ε ` ε `

υιοτ”ει μη οΦ πα;τη|ρ, και τι; εστιν` ο πατηρ ει μη

τι οι ο υιοε` και οι *αν βουληται ο υιοει]·Γ αποκαλυψαι.

9 λίαιι. ιη: ιο, η.

 28 ` κ ι ι κ ι ο ι 9

Και στρα‹ρειε· προο τουσ μαθηταο κατ ιδιαν ειπεν,

Ω Δο Μακάριοι οι δ‹ρθαλμοὶ οι. βλέποντετ οι βλέπετε·

Μ λέγω γαρ ὑμῖν ὅτι πολλοι. προΦῆται και βασιλειτ

·ηθέλησαν ἰδεῖν δι ὐμεῖτ βλέπετε και οὐκ * εἶδαν,|| και.

ρκ

ε

οι τοι·ο!ιαιιι οιι ρπτνιΠιοι οιἱπιο

ριιιοτ. ιμιἰιι τα: ρι:ιοιιιι ιι.πιο ιο.

"2 (ΜΜΜ Οιιιιιιιι ιπΠιι ιτο.ιΠιιι

οιιιιι τι ματι: [ιποο]: οι ποιπο

.οι πιο αι Μαι. που ριιιοτ, οι

(Ιω επ ριιιοτ. πιο πιο.. οι ται

νοιαοτιι ιΠιαο τονοιιιτο. Ή Η”.

Μ Ετ. οοιινοτοαιι οι! απορια”

εποε Παω.. Βοιιιι οοα!ι φα τι.

ιιοπι παπι: οποια. 2' Μου οιιιαι

τοι›ιο ααα! ιπι.Πιἱ ρτοριιοιπο οι

ποιοι νοιιιοταπι νιιιοτο οικω

και ποιοι, οι ποπ νιιΙοταπι., οι

ιιααιτο ποιο ιιαιΠιιο, οι ποπ

ιιααιοταπι.

άκοῦσαι α οικοι;ετε και. οὐκ ή|κουσαν.

ΔΕΣ' ριια

β
9 `Μοιι. Μιρό. εαπ

Ματ. ιο:α8.οοιι.

οαρ. ιΒ: ι8,οοιι.

5 Σκια. 6.5.

έἔ ελα

καὶ *ἐν ολο)

αιώνιου κληρονομήσω ;

Έν τῷ νόμτρ τί γεγραπται ; πῶο αναγινο3σκειο ; ο

δὲ οιποκριθειο εἶπεν, ε ,Αιγαπήσεις κυριον τον θεον σου,

[τα] καρδίας σου, καὶ 2ἐν ο..! τῇ

” οι
ι.. τι . κ δέν λ

Ισχυδ σου, και ι. 0 ?|

79 25 Πω ἱδοὐ νομικά· τα· ανέστη εκπειραζων

αὐτὸν [και] λέγων, Διδασκαλε, τί ποιησω· ζωι)ν

26 ο δε εἰπεν προτ αὐτόν,

ψυχῇ σου,”

ι Ι

Μ Οιανοια

" (Μι 5·) Πι οοοο ηιιιιιιιιπ Μαιο

ροτἱιιιιι ιιιττοκιι Μπιουτ οιιιπ

οι απο... Μιιι.ιιιιιοτ, που! ιτι

οιοιιιιο νιιιιιιι ιιοιοτιιιιιι: ρωτα

Ποιιο? 8' Αι Πιο «πιο πι! οαιπ.

Ια @το ..πιο ιιοτιριατιι οιι.?

ιιαοιπιιιιο @οι 2.' Πιο Νομοπ

ιιοπο Ποια. .0Πιιςοο ιιοιιιιιιαπι

ι.ιοιιιιι ιιιιιιπ οκ απο οοτιιο ιαο

οι οκ ιοιιι ιιιιιιιιιι. πιο οι. οκ οιπ

πιιιιιε νιτΠιιιο μια οι οιι οπιπι

27 τ

 

2!. ευδοκια ιιπιο εγενετο Βο·Ι.:Χ. 33. ο.

ι:.ε#Ι. Πίστευε. αρ. [τοπ. 98. (ευδοκ. μοι

εγεν.(.:'τ.) Ε.”ιιε.ιιι Ρε.704°. ' :ροκ π.

Λο!). το!. ι.. εγττ.Οτι.Ι>οι.8ι Πο!.

Μοιπριι. Οοιιι. Ατιπ. του.. μια. Μοιι.

αἱ.28.) Ι ρΙοοιιιι νιιις. ισ:

- παο δα] *και στραιρεις προς τους μα·

θητας ειπεν δι.8. ΑΟΚ. το!. ο#Ι. Βιιττ.

Ρει.8ιΠοΙ. Ποιο. .ιΒιιι.α. (τιι1.τοτ.28.)

' (στραφ. δι [ μαθητας] οιο. αυτου

(Βια οιο. Γ. ο. Οοιιι. . ποπ |ιαδοιιι ΕΙ:.

Β.Μαἰ.(ε.Βιἰ_υ.) Ι)Ι.Ξ. 1. 88. 69. Μ.

ΣΠΠΕ. ειδκά: @των Μοαιριι. Ατιπ.

Βιιι.ιιπρτ. Επι. ιπ Ρε. 7049.

22. μοι παρεδοθη ΑΒΟΠΙ.ΞΧΔ. 1. 55. 59.

ΕΕ Ψιει.θιΗΜδυνΨΓΛ. Ι.ιιιι. Οοιιι.

Οτίο. πρ. Οτιιιιι. ιο Ι.ιιο. ο. 86. Επι. ο.

Μο!. 1879. ι :ςπαρεδοθη μοι ε. @τι

οτι.Ρει.8ιΗοΙ. Απο. .2Βιιι. Ειι.ι.ιπ Ρο.

¦ μοι παραδεδοται κ. .ἴιιει. Ττγριι.ι09.

- υπο Οτιο.ιιρ.Οταπι. Επι. ο. Μο!. ἰιι

Ρο. | απο 1).

- μου ναις.6'Ι. Ιι.ε,|ῖ_#ἱ Μοιιιριι. το!.

Ματοοε. αρ. !τειι. Οι. 98. στη. πρ.

Οταιιι. Επι. ο. Μο!. Ι σαι. Ι). Δια. Ενω.

α.ι·.Ι. Βιι.ε.ἰπ Ρε. .Ϊιιει. Ττγριι. Πίστευε.

αρ. [τοι. Με. 93.

- γινιιισκει ΑΒΒΙ.Ξ. τοι. Επι. ἱπ Ρο. ι

επιγινωσκει ΟΛ. 83. Ε Ψι.ιι.Η. (για.

Μια. κι. 27.)

- ο υἱος ει μη ο πατηρ οι ο πατηρ ιι μη

ο υιος] ιπαι.ιιιο οι·ιιιπο Η. ο.

-· ὁ υι.ος.... τις εστιν] οιπ. οι.

22. ο πατηρ 29.] ...οι ουδεις γινιιισκιι 09.

του.. ' οοιιιτιι, Σια. ιο Ρο.

- ο Χ. 69. ΠΠ'.

- αν Β!). 38. Ψ. ¦ :εαν 'Ξ. ΑΟΙ.Ξ. τοι.

Επι. ἱπ Ρο.

- βουληται Βια. Πι Ρο. Ι ·λεται ΑΧ.

69. ΠΠ!. ' -ληθη 85.!.

28. και στραιρεις] στρ. δε 1). ε.

- μαθητας] οιο. αυτου Π. ναι;; ο,/ζ

8γττ.()τι.&Ροι. .ΜοιπρΙι. οοιιι. πιο.. [

Οοπιτο, 8γτ.Ηοι. το!.

- κατ' ιδιαν]: δγττ.Ρει..διΠοι. Μοαιριι.

το!. (:ιιιιο πρ. τ. μαθ. Απο.) ' οιπ. 1).

(Επι.) Βιιτ.(ἱτι.

- ειπεν] ααα. αυτοις 1). Ι. ο. Μοιπρἱι.

- οι! ιὶπ.] πιο. και ακουοντες α ακουετε

Η. οι “του φαω ιιιιιιιιιπι ...οτ (ιιΠιΠ

ιιιιιιοπι κι. ι)!ει|ι. οι. ρ. 105.)

- οι ορθ.] οιπ. οι Ξ.

2-ι.γαρ] οτιι. Η. 8γτ.Οτι. Απο. "οι Μ.

- και βασιλεις ΑΙΜ). το!. ναι8. ο! νν.

Ποιιι.£'Ι. Πι. 58. ' οιπ. 1). α,/ῖ_πἰ.Ι. Το".

πάν. Μοτο. ιν. 25. του.. Μ. (τι. 105.)

(οι _ἱαειἰ ο. ναι. Μπιτ. :ιἰΠ. Η.)

- ειδαν ΒΟ[..Ξ. 88. ι :ειδαν €. Α1). τοι.

απο.

- ακουστει] Μι!. μου Β. (απατα, το!.

Μια..) Ι (και ακουσαι οι! Πτι. στα. α.

ιτε)

·- ακουετε] ηκουσατε ΕΞ. ¦ ρτο.οπι. υμεις

Ι). !ι..:.ιζ (.9οιιι. (()οπιτο.,ι)!ει|ι.)

- ηκουσαν] ρτιιοιιι. ειδον ουδε 69. (ουτε

ιδον ουτε ΙΙοιιι.οι. ἰἱἱ. 58.)

Ι

ι

ι
ι

ι

ι

2.3. ιιΙ› ἰιιἰι.] Μαιο οτι ιΙἰοοπιο οοοο (μα/1).

ι'.Ι. (ρτοοιπ.“οι" Με) οι οιιιπ ιΠοοτοι

Μαιο ιιρρι·οριππαιιτιι Ιοςἱιροτιιιιο παι

ιιιιιπ πιο ειιτΒουιιι. εγτ.0τι.

- και ιδου νομικος τις ανιστη ΑΙΚ). τοι.

ναιις. ο. 5,νττ.Γει.8ι Πο!. τοΙ.ι ανεστη

δε τις νομικος Ι). (ο.)ο.

- ανεστη] προσηλθεν Ο.. 55. (οι. ὅτι.

Οτι.) μια. τιμ Ιησου Ο.. (ιιιιιο νομ.

τις Ατιπ)

·-· και λιγιον Αθ!). το!. (Σπα.) εν".

Ι.,ιιι.8ιΠοΙ. το!. ' οιπ. και ΒΙ.Ξ. ο. 8ττ.

Οτι. Μοιπρ|ι.

-· διδασκαλι 0τἰη.Ιιιι.Πἱ.97”·'· 1 οιι1.1).

μια. αγιιθε Μ.

25. ο δε] πιω. ¦ησους Ο!). 8)·ι·.Οιι.

-- τι] οιπ. υπο.

27. ιιγαπησης Χ.

- θεον σου] σαι. σου Β'ΠΙ.(ιιΠ.."αἰ.)Η.

- εξ οι" της καρδιας σου Α(Β)(ἶ Ι.(Ξ).

το!. που. ο! $γττ.(.ἶιι.Ρει.&ΗοΙ.

ΜοπιιΠι. Ποια. Λτιπ. Οτἰη.|ιιι. πριν.

Τετοια”. Μοτο. πιο. (οιπ. της ΒΞ.)

ι εν ολη τι; καρδια σου Π. Ι. ιι.ἰι.ο#ἰ.

(οιπ. 8ττ.Πἰοτ. ιι μι. Μου.)

. - και ιη οιπ. Βλεπω!.

-- εν όλη τη ψυχυ σου ΠΙΠ.Ξ. Η.) ι:ι.ἰι.ἱ.

Μοιιηιιι.οοιια·. (οιπ. το 1.) ¦ :εξ όλης

 

21. ΩΗΟΜΜιιι πιο Μπα". οι. Ι 29. στο. απο

οι... ι ιιαιιι ιι". οι. ιιιι.ι.ι ' οι. ιια:ιο νου "δω-18

Ο!. ι 2.5. ιοιιι.ιαιε Μαιο ιι.
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Χ. 35. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ν1:18. α. 6. ο. 2.

ο”. Ο. Ρ. Ε.

Και”.

(Μ.) Διοτι. επι.

'ΙΔΟΥ. 19:ιθ. μοβ

8

Λο'

 

ιι κ ι - ι ο ι 28 το

σου · και τον ·πΜ7σιον σου ως σεαυτον. Βιπ·εν

δὲ αυτο-5, .ΟρθεΪκ απεκρίθηο· τοῦτο ποίει, καῖ`ζήσ27.

Γ

Ι.

8 ` | 0 σε || Ο ` το `

29ο δε θελουν ·δικαιωσαι εαυτον ειπεν προ: τον

'Ι Α κ ι ι ν | 30 ο κ

ησουν, Και τα· εστιν μου πλησιον; υπολαβων

κ ε ο Α 5 :Ι ι ν 1 κ

δε ο Μιτου; ειπεν, Ανθρωποι· τα· κατεβαινεν απο
ι· ` ' ο ν ` 4-- τ ›.

Ιερουσαλημ ει; Ιεριχω, και λυσταιο περιεπεσεν, οι

οποιο Φου. οι. "ΜΜΜ ιιιι.ιιιι

Μουτ ιο φωτο. 2. Πικιιοιιο

ΠΠ. Β.οοιο τεεροιιδἱειἰι Με: Με.

οι τινων '8 (Η'- "η Πιο οιιι.ετιι

νοὶειιε ἱιιοιἱίἱοο.ι·ε εε ιρειιιιι δικιο

..ο Ιειιιιπι. Ετ σοι: οι.: ιιιειιο

ρι·ο::ἰπιιιε? ” Βιιοριοιοιιο οιι

τοιιι Με” δικο. Ηοιιιο οιιιδοιτι

δεεωοιὶοοιιτ πο Ηἱοτιιειι!επι ιο

Ηἰοι·ἰοιιο. οι: ιιιοιι!ιι Πι Ιοιι·οιιοο.

Ί σου» και εκδύσαντεο αυτδν καὶ πληγαο @αυτώ οἱττῆλ

θον, οἱΦέντεο ήμιθανῆ 9. 31 κατα συγκυρίαν δε ἱερεύε· "Μνἱω ΜΜΜ· °! ΜΜΜ
, , ,. . .. , , . .δ` , ` "ποιο οι πατάω οιιιδιιιτι δε

'Ι'$$' κατεβαινεν εν 'ηη 0δφ €ΚΕΙ.Ρυ, και Ι. ων αυτον εοειιδει·ει οιιδοπι νιιι. οι υπο

› - 8ο ε ν ι κ ε ι ν ε ι Μο ρι·ιιοι.οτινιι. ” ΒἰπιἱΗιοι· οι

αντιπαρηλθεν. ` ομοια›ο δε και Λευειτητ κατα ΜΜΜ' ο"... ...κι "ο... Μ"...
' ' ' Α ι -.

τον τοπον ελθων καὶ ιδιου αντιτταρηλθεν. 83 Σαμοι- “ΜΜΗΜ-"Με!"~ 835”

| | ( | Φ ' Ο | ` ' ` πιιιι·ιι.οιιιιο ιιιιιοπι οιιιι.ιιιιι πετ

ρειτηο δε τα· οδευιον ηλθεν κατ αυτον, και ιδιου πιὲονω που Μπουτικ οι

νι @Πε οιιΠι τυποι-κκ” "11810808

[αὐτὸν] ἐοντλανχνίσθη, 84' και προσελὅδον κατέδησεν σοι. "οι ορρτοριο.ιιιι ιιΠἱεουιι

` ι .ο °' Ι ' - Ϊ ι! ι

51· τα τραυματα αυτου, επιχειον ἔλαιον 9 καὶ οἰνον· επι- 22:Μ28.:Ρ::0:::Η::==
| Κ : ` ι ` ` ο! ο :| ο κ

βιβασαι` δε αυτον επι το ιδιου κτηνοι` ηγα·νεν αυτον

Α 35 κ

εἱο πανδοχεῖον. καὶ επεμελήθη αυτου. και επι την

αιἴριον * έκβαλδ›ν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ,

ἱιιι·ιιοιιιιιιιι τουτο ουαι ιιι κι»

οιιιιιι·ο οι. εστω οιιιι "ο" "οι

οποιο. διο ποιο!" δικιο δειπ

τἱοο οι. Μάικ ιποοιιιιιτιο οι. Με,

Ώ ` `

 

της ψυχης σου 9. ΛΟΧ.το|. τους. ι:.ο.

Απ εντι·.0τι.Γει..8ι Πω. ΜΜΜ”.

(ἄστυ. Απο. Το". (στο. Οτίο.Ιιιι. οι.

ι 9728. τα. ψυχ. οι ισχ. 8ντ.Οι·ι.)

2,.ι:αι εν ολο τμ ιοχυι σου ΒΒΕΞ. (Ι.)

: @απο Μοπιριι. (οπι. το 1.) Ι :και εξ Ι

ὁλης της ισχυο;· σου 9. Α0. του νιι!Ε.

_ ·ο.(ο.)/. 8νττ.Οιτ.Ρετ.8ιΠοΙ. Οουι. Απο.

Οτἰο.Ιιιι.ἱἱἰ. Το". | οπι. Π.

_. - και εν ο” το διανοια σου ΒΙΑ-Έ'. Ι.

; δίωρο. ¦ :και σε όλης της διονοιας

σου ι;. Λο. το!. εω $ντι·.οτι..Ρει.8ιΗι:Ι.

! σου. Απο. Οτίο. [οι. 1 οπι. ΙΧ'. α.ο.

ακί. Το". μια. ΟΙενι.804.)

“ - σειιυτον ΒΟΒΕΞ. το!. ΟΙενι.95Ι. Οι·ἰο.

ἱἱἱ.980°. ι ἱαυτον ΑΧ. 89. ν. Οτιο. ἰἱὶ.

» 726..

ο· 28.αυτῳ] οδό. δ Μπους Χῖ”7!.".Μ. ο.

Απ 5ττι·.οττ.διΡοι. (Δω.)

·- α·τεκριθης 0ι·ἰυ. ἱἱἰ. 9808381.. Οτἰο.

.. ΙΜ.ἱἰἰ.972·. ¦ εκρινι:ς Ια.

- ζουν οτι-9. ἱἱἰ. 980€' ζησει; 11' ζησει

88. (οωθηου αενι.804.)

”.δικαιωοαι ΒΟ.(Β)1.ΞΧ. (ροετ ἱαυτον

' 1). 0.ο.) ¦ Ζδικαιουν 9'. Α0.. το!. (δι

· πιουν· στο: Δ.)

- ὶαυτον] αυτον Ια.

- τον Ιηοουν] οσοι Βι·ι·.Ρει.

- μου πλη. Οτίο. ἰἱἰ. Η”. ΟΙεπι.95Ι. '

δ·ιτλη. 88.

80. υπολ.....ιιπιν 5)·ι·.Ηι:Ι. ῇ ουαι οι

δεν” 8τττ.οτι.8ιΡει. ι ο δι Μιτου; εφη

69.

80. δι ΛΟ'Ι). το!. 1 στο. 1300.). Μοιιιριι.

ΜΒ.

- ειπεν] εδά. αυτοι ΒΕ'. 8ντι·.οι·ι.(Ρει.)

8ιΗι:Ι. Μοιοριι.ΐν.8ιδοΜν. @Οι

-· ιι·ατιβαινιν Οι·ἰο. ιἱἱ.ΐ28=. Οτίο.Ιιιι.ἱἰἱ.

97%. (·νον Ξ.)¦καταβαινιι ο.. “οι-122.)

- και ληο·τ. Οτίο. ἰἱἱ. 7289 | οπι. και Ο..

(εστι-3.) ' των περιιπεν 1)".

- εκδυοαντες α.ι:._ το!. ' εξεδυσαν Δ. Ι.

ΜΗΝΑ. ΣΠΠΕ. Ικα/@11. (Μάι.

- αυτον] οπι. Ϊ). ο'.

- επιθεντις] περιθεντες Η.

- αοεντες] αφεικον Ο". (οοιτ.'.) Απο.

- ἡ'.ιιθανη] ΐοιὶά. τυγχανοντα €. ΔΟΣ.

τοι. Μοπιριι. (-τιιν Ο..) ι στο. ΒΠΙ.Ξ. 1.

88. Μια. $τιτ.Οττ.8ιΡετ.8ιΗοΙ. Απο.

οι..

8Ι.κατα ουγκυριαν δε κοπο. (ο(ου·γκυριαν Μο" $ντ.Ηο!.πι8.6'τοα.·έ.)

[ κατατυχιι 1). ι οπι. δ.ι:.(ἰ.)ἰ.

-- κατεβαινεν] κατοιβεννεν Λ. ] κατα

βαινων Π. Μοπιριι.Μ8.

- εν το ΑΒ.λΙαἰ.ΟΠΕΞ. το!. ...ο ο. το!. |

οπι. ιν Β.Βιἰυ.Βο|ι. Ι. νιιΙε. οφ!.

ἰ.Ι.

- αυτον] στο. Ι.

88. Λευιιτης ΒΙ). | :Λακης .3. Α0.

το!. | Ένταση. δ Γ. ΜΜΜ. γενομενος

€. ΑΕΠ). ι·εΙ. να!. ο. Ι οπι. ΒΙ.ΞΧ. 1.

88. α.ο.ο.2ῖ Μαιο”. Διοτι. Ξιο.ιιιυἰιἰ.

- ελθων ΑΒΟΕΞ. το!. ιι.ε·./ξ 8)·ι·ι·.Ρει.

διΙ:ίο]. Μεπιρο. (Απο.) 11Ει.ιι.ιιιυία.ι

οπι. Β. ΥΜΕ. Με. @των

.____---__..Ε-:·3-τ.

82. ιδιου] οδό. αυτον ΛΙ)ΔΓ ιιρ.Τ_|ῖ ΥΜΕ.

...ουαι ενττ.Οπ.8ιΡει..&ΠοΙ. Μαιου.

| Οσοι". ΒΟΙ.Ξ. το!. ο. Απο. Εδώ.

88. δδευων] οδο. ιιι οειδοιιι νία εννοια.

- κατ' αυτον] κατ' αυτών Ι'.

- ιδιον αυτον ΛΟΙ). το!. ο. Μοπιρο.Ύν.

το!. | οπι. αυτον ΒΕΞ'. 1. 88. δ.ι:.ί.Ι.

ΜοιιιρΙι.Βοιιιν.

- ιοπ·λαγχνιοθη] "πισω, 1). ι ευοπλογχ.

['77.

84.. προσελθων του. ι:.ε.|ῖ ' στο. ιι.ο.

Μ.

- ελεον ΛΟΒΕΞΜΓΤ_[Δ.

- επιβιβασας δε ΜΜΜ!. Μειιηοιι. Απ.

¦ και επιβιβ. 1). Η". ενττ.οτι..διΡ".

και..

- αυτον 2°~] οπι. 1. (οω.) Σπιτιου.

Βοιιιιν.οι Μ88. ' Οοιιι.ι·ι. Ρον. το!.

- ·πανδοκιον Ξ.

85. την ιιυριον] το ουρ. Α. " ·'·οδιἱ. εξελ

θιον ετ. ΑΟ. το!. 8)·ι·.ΗοΙ. Απο.

εξελθ. και Ο.. (στο. και...) | 0111. Β1)

Ι..ΞΧ.τίο. 1. 88. Ευα. 8νττ.()ι·ι.διΡα.

Μοτο”. @το

- δυο δηνι·ιριο. εδωκεν ΑΟΙ.'Ξ.'. το!. Η".

8)·ττ.()ι·ι.Γει.8ι:Ηι:Ι. Μοιι·ιρ!ι. διο. |

δηναρια δυο εδωκεν Ι). (ο.)(ε.) ι ιδιο

κεν δυο δηναρια Β. (88 και

σε 8)·ι·.Ρετ.Μ8. 228.11.)

- πονδοκιι 1).. (Οοοιι·ιι, Ξ.)

Ι._._____.

Ι

80 .Μάρκου οι. | 82. μπι-πιω. οι. ' 88.

Και· ΜΜΜ οι. οι. λαοι'.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Χ. 88.

Δ Β Ο 1) ΕΡ).

Ι.ι στο (Χ) Δ.

1. 88. 89.

ΞἘ'θωΒΒΎΓΛ.

51·

'Η

ΑΖ'

88.'Εγἰυετο οι ου

τα? παρ.

τ . . .
- εις τηυ οικιαυ.

89. τ. ποθ. του 'Ιη

σοῦ

κ ο ι ο τ τ Η κ σ τι

και ειπευ , Επιμεληθητι αυτου, και ο τι συ προσ

δαπαυιζ6σηο, σε. ευ ἐπαυἔρχεσθαί με άποδώσα›
τ ο Α Α | στο

σοι. τα· [συυ] τουτωυ που τριωυ 8πλησισυ δσκει

σοι|| γεγουἔυαι τοῦ εμπεσόυτσε· εὶε· τσιὶε· 6 ληστιἱε·;
87 ε ι ο· ε ι κ ο' ι ο 'ο

Ο δε ειπευ, Ο πσιησαι· το ελεσι· μετ αυτου.
οι :δν| , κι ο οι ο! κ κ ) ε

ειπευ ε αυτοι ο ησσυε·, Πσρευσυ, και συ ποιει

ὁμσίωε·.'Ι

80 38 Φ,Ευ δὲ ται'| πορεύεσθαι αύτσύι·, [καὶ] αυτοι·

εἱσ·ῆλθευ εἰι· κοιμηυ τιυιἱ· γυυη δέ τα· ὁυόματι
| Π Ι 9 ` , Χ '9 ο .

Μαρθα υπεδεξατο αυτου οι· του οικου [αυτηε·].

39 καὶ τῇδε ι)υ αδελιρι) καλουμε|υη Μαρία, 97 καὶ
* ο στο || 2 ` ` | Α 8 | ||

παρακαθεσθεισα πρσε· τσυε· ποδαι· του κυριου
ν ` | 9 9- 40 Ο ` ' .ο

ηκουευ του λογου αυτου· η δε Μαρθα περιεσπατσ
Χ ` ! 9 τι λ '9 |

περι πολληυ διακσυιαυ· επιστασα δε ειπευ. Κυριε,

Σ | 9, . .· | | Φ |

ου μελει σοι οτι η αδελφη μου μου·ηυ με κατελει·

Οιιτιιιιι ἱΠἱι.ιε Μισο. οι οιισιισιιιιι

οσο οιιτιστοτσαανοτιο. εξω σιιιιι

τοειἰστσ τσιιιιιιιιι ΗΜ. 3. (μια

ιιστιιιιι "απο νισοι.ιιτ ιὶΙιἱ ρτσιιι

τιιιια (Μισο ΠΠ σαι ποιου ιιι

Ιιιιτσιισε? 8'' Αι Πιο σου. Ωιιἰ

ίσοι: τιιἱεστἱι:σταιιιιτι ιιι ιΠιιιτι.

Β: Με ΠΠ “οι”, πιο οι ιιι (οι:

οιιιιιΙἰιετ.

8. Βοοιιιιιι σει ιιιιισιτι ασια

ιτοιιι. οι τουσ Μιτου” ιιι συσσ

ι:Ιιιιιι σιι.εισΠιιιτι. οι ιιιιιΙιετ αυτια

σπιτι ΜΜΜ ιισιτιἱιισ οιισσριι

ἱΠιιιιι ιιι εισττιιιιτι ειιιιιιι. :Η Ει

σου: ετσι εστστ τιστιιιτισ Ματια,

ιιιιιιο ουσια σωστα εσσιιο μεσου

ιιιιιιιιτιἱ ιιιιιιἱει›ιιι νοτιιιιτιι “Παει

ω Μιιτιιιιι οιιισιτι ειιιιιασὶισι. σιτσιι

ίτσιιιιοιιο τιιιιιιοιετιιιιτι: οποσ

εισιιι. οι στι., 1)στιιιιιο. ιισιι σει

πιο αστειο οσοι! οστστ απο το

 

95.ειπευ] ταδε!. αυτιμ 9. Α0. το). αφ

87ττ.Ρει.8ιΠοΙ. Βάι. ¦ σαι. ΒΒΙ.Ξ. 1.

98. (Σω.) 8υτ.οτι. Μοιιιιιιι. Απο.

- ὁ τι] ει τι Χ.

·-αυ]εαυ Β.ιδ'αυΚ.

- προσδαπαυησεις 1)Δοἰο (1' οι). τί)

(ατω. επ' αυτοι Απο.)

- εγω] στα. 1. Ασια. ι οσοι με 1). (ο.)

(Φ)

- με] μοι Ι. 69. ΠΙ'.

- σοι] στα. 1).

38. τις. . .. γεγουευαι] τιυα συυ δοκεις πλη

σιου γεγουευαι 1). ' τιυα τουτιου τωυ

τριωυ πλησ. σοκ. σοι γεγ. Αιιστι. ( ? στις.)

ιιι. Οτιιιιι. ιιι Πιο. τι. 89. (οποια απο

μπω ο: Με ιιιισιιιιε ρτσιεἰιτιιιιτι "Η ο.)

- ουυ Αο1)κιιρτα.Σ. το!. ι:.ε. 87ττ.Ροι..

απο. Μεττιριι.οα. Λται. Ευα] στο.

ΒΒΞ. 1. (Βσι.ι.) Βιιτ.Οτι.. Μοαιριι.Μ8.

- ως. ιιι. 9799. Αιισιι.ορ.Οτατιι.εαιιτιι.

- τουτωυ τωυ] τούτων ΓΓ! (τωυ τι..

Ιιοι Β ιιι το". σσΠιιι.ισιιο- Βιζυ.οι οτι.

Μαι.)

- τριωυ] σαι. Βτιιρι·α. α.

- πλησισυ δοκιι σοι ΑΒ.Βιιυ.(π.ιΞ'ΧΔ.

99. ΒΕΟΗΕΜ8ΠΥΓΔ. Λιτσα. (?Οτίο.)

αρ.(.)τιιιιι. (πλησισυ σοι δοκει σοι Β.

Μια.) ] ::δσκει σοι πλησιου 9. Ι.

(ω.)Βυττ.Οτι.8ιΡει.(8ιΗοΙ.)(Μετιιριι.)

Απο. Οι·ἰς. Ιιιι.ϋἱ. ' νισειιιτ ρτσκἱττιιιιι

α. [απο] ] στα. (Ποίο.

87. ειπευ δε Βο.1π.ΞΧΔ. Ι. 38. 89. Β. α.ο.

8γτ.ΒοΙ.ιτιΒ. Μειιιιιιι. οι: συ: πιο. ο.

11. (Βάι.) σαι ιὶἱιεἰι. ο. ' ::ειπευ ουυ

9. Α0!). το!. 8)·τ.ΗσΙ.ιιιι. ' ιΠιιἱι

8γττ.()τι..8ιΡει. Απο.

37. αυτοι] στα. ΒΧ. Μεττιστι.Μ8. Αιισιι.(?

Οτιο.)αρ.Οτααι.

- ο Ιησ.] στα. ο Β.Μαἰ.

- ομοιιος Αιισιι.(?Οτἱυ.)ιιιι.Οτα.αι. ] ου·

τοις Χ. (οδό. οι τἰιτειο ο.)

98. ευ σε τιμ ΒΒΞ. 88. 8γτ.Οτι3. Μοτιιιιιι.

]1εγευετσ δε ευ του 9. Δ01)Ρ. το!.

8τττ.Ρει.8ιΒοΙ. τοι.

- αυτους] στα. 1). Ι αυτου 1. α. Βγτ.

Βἰοτ. Ατιιι.Μ88. μια ιιι ναι. Βγττ.

(.)τι.8ιΡει.

- και αυτος εισηλθευ ΔΟΕ'. το. ¦ αυτου

εισελθειυ Ι). ] στα. και Β”. 69. α. 8".

Οτι. Μειωσα. (και αυτ. ηλθευ Β. στα.

αυτος @ασκοπα [.ἄ·:ιὶι.]) μια.

ο Ιησους ΡΕΙ.

- τινα] στα. Ι.

- εις του οικου αυτης ΑΒ(Ρ). το!. Μι.

τοὶ. (ὶαυτης 1).) ] τις τηυ οικιαυ (στα.

αυτ.) Ο.Β.'Ξι.". 38. (που. αυτης Ο..) ]

στο. Β. Βιζυ. ΒΙο.ΒΙ.Μαἰ. (εστι ΠΙ. οσοι::

“ ιιι πιστα. αυτης": σα. εις τ. οικ.)

99. Μαρια ΑΒ.Ο.Β. το!. τι: Μοιιιιιιι.Ψ. ]

Μαριαμ Β..Μαἰ.ο.ΡΙ.Ξ. Ι.88. Μεια:ιΡὶι.

εστιν.

- ἡ] στα. ΕΞ.

- και] οι". 1).

- παρακαθεσθεισα Δικτυο. ] :παρα

καθισασα 9. (ΡΙΠ). τσι. (-θησ- Γ.) '

παρακαθησα 69. κ.

- προς ιι.σιωι.ιο·ι.Ξ. 88.] :παρα 9.

ΑΒ.('Μαἰ.)Ο°ΠΡ. το.

·- κυριου Β Βιιυ.(=Μαι.)Ο.ιιιυια.ΒΙ.Ξ.

(Βιιιι..)$τττ.οτι.διΡει.αΗώπιο. Μοτιιριι.

Λτιτι. @ιιι. ' :Νικου 9. Μποτσια

Β. το!. ο. 87·τ.ΠοΙ.ι.ιει.

89. ηκσυευ] ηκουσευ Ι.Ξ.

- του λογου] που λογιου στ. ε. δ)·ττ.

Οτι.Ρει.8ιἙΙσὶ. Ατττι.

- αυτου] σαι. Β.

40. επιστασα] επισταθεις 1).

- δε] ?τι 0.. αστα..)

- μελει] μελλει Ι. Β(Η·Ιοἰο.Μ. | μελη Κ.

- μουηυ με κατελ. 8).τ.Ηοι. Μοιιιιιιι.

ΑΜ. κατελιπευ με μουηυ 1). Μι.

8)·ττ.Οτι.8ιΡοι. (που.) μου. κατελ. με

Ξ. | κατελειπευ ΑΒ..ΑΪιεἰ.ο¦.Ί.Ξ.'Δ. 89.

Ε(.ΈΠΚΜΓ?):Α. ¦ .:κατελιπευ 9. Β'

ΑΜΠ). Η. Ρ.ιδευονο. (ιι. 88.)

- ειπε ΛΒο(Ρ?). τοὶ.|ειιτου 1)”. Ι. 38.

- αυτο] αυτηυ Ι.

- μοι] μου Β. | μή 69. Ο.

- συυαυτιλαβηται] αυτιλαβητε Β.

ιι. αποκρ. τι] στο. 8υτ.Οτι.

- ο Ιησους ΑΒ..Πω()(Π)Ρ. τοι. (Μαι

83.) Ιι.ο.ο.|ἱ 8γττ.Ρει.8ιΒοΙ τισ. ( Μπουλ.)

Ατιιι. (που.) (ιιιιισ ειπευ αυτη (ΣΡΙ).

69. ΚΗ. Μοιτη.ιιι. ΣΕΒ.) ' ο κυριος Β

Βιἰυ.Βο|ι.('Μαἰ.)Β. νιιΙα. α.Ε.Ι(7]ῖ).

8)·τ.ΗσΙ.ιιις. ] σιτι. 8ττ.(3τι.

- μεριμυας και] στα. 1). (τω.0(ετιι.9Π.)

] τισ Πτι. στιι. α.υ.εύι.Ι.

- θορυβαζο ΜΗΝ.. 1.098.) (-ζει 38.) ι

1τυρβαζς 9. ΔΡ. το!. (-ζει ΓΔ. -ξεις

69. τρυβαζς Β.) | ταρασση 6'Ιεπι.94Ι.

- περι πολλα ΟΙειιι.94Ι. ' σαι. 1).

42. ευος δε εστιυ χρεια ΑΟ.ιιι υἰιἰ.Ρ. το.

να”. _/ἱ δι·ττ.Οτι.8ιΡει..8ιΠοΙ.ιιει. ] ολι·

γιου δε εστιυ χρεια η ευος (Μου. 1. 83

Βυτ.ΠοΙ.ιιη;. Μστιιιιιι. και. (στα. ιιι Οιιι.

στι. Οστιιστιιιιιι. (χο. εστ. Β.) ] ολι·γωυ δε

οι. εστιυ χρεια Μαι. ] στα. 1).α.ιι.ο.ο#ἰ.Ι.
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Χ!. 4. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

νιιικο 6.6.2... || δ Α . ο ` ·; › 4- οι υ _ _ _ .

@παει πευ ιακουειυ, ειπε ουυ αυτΏ ιυα μοι συυαυτιλαβη· Μπιτ πιο Μοτο Μπουτικ?

41 τι ο · Α ο' ·Η' ο .Δἔ:"ἐΕἱι ται.π αποκριθειι· δὲ ειπευ αυτ?) ο Ίησουι·, Μάρθα3 .&.αξ:ρέώο: .Η;:ΈἩἘξ_

- . ' . , _ 0 , . Π Π .·ἔθέιπου ουν ἑ|!αρι9α, )ιεριμυοιο και ο θορυβαζΠ # ` περι πολλοί· Ξ:ἔ_

- Ο' | Ι

.Μ ...τρως ευοι· δε εστιυ χρεια. Μαρια δε τηυ άγαθὴυ Με "τυπο που συ Μετα·

42. Μαρία γάρ ,δ . . .. . , | , , ειιι·ιιιττι. !ι!ιιτιο.οριιιτιο.ιτι ρο.τιιιιτι

μη” α εξελεξατο, ητι: ουκ αφαιρεθησεται [απ] Μερα, αυτια που ο.ιιτ'οιοτιιτ· οτι

, _ ΜΕ

αυτι”.

Χι ΔΗ. ο” 81 1 “και ε·)ιέυετο ευ το) εἶυαι αυτου ευ τόποι τιυ!. Με” Ετ ΜΜΜ 0" ωτα

- ι ) ., ς , ι .. | _ 6 σου” το Ιοι:οιιιιοι!οτιι οποιο. οι

5 .τι προσευχομευου, του επαυσατο, ειπευ Τα' τωυ ιιαθη- οοεοοιιιι. ι!ἰτιιι ιιιιιιο οι: του”

5 Σ Πιτ ουτε οι! οιιιτι. Βοιωτια. ι!οι:ο

2. προοιυχιοθι αυτοι).

Ή Ξ Β Η ' τ !
8Μο.ττ.6:9-τ3. ):ετε, Πετερ ,

5Ξ η βασιλεια σου· '

ο·ιου δίδου ήμἶυ το καθ· ήμεραυ·

τ

ιο

- τ η κ υ Ι | τ τ 4- Ι

τωυ αυτου προι` αυτου, Κυριε, διδαξου ημ.αι· προσευ

`

χεο·θαι. καθιοι· και 2'!ωιἱυ·ι)ο|| ἐδίδαξευ τουι· μαθητοιο
” - Α“ εἰπευ δε αι)τοιο. ι·,Οταυ προσεύχηιτθε, λέ

' ` Ά' | θ ) | ||

, αγιασθητω το ουομ.α σου· τελθατω

του ἄρτου ήμῶυ του επιού
4 χ .ιο . .

και αφετ ημιυ

ττοει αυτο. εἱοιιι οι !ο!ιιιιιτιιιο

ι!οοιιιι Λαπουτα” ουσια. 'Ετ

οτι ΗΜ. Οιιιιι σπιτι. σου: Γο

τοτ·. ιιιιιιοιιτιοοιιιτ τιοτττοιι τιιιιιτι:

ιιι!ι·οιιιιιι. ι·οοιιιιττι ιιιιιιτι: : οτι

ιιοττι ττοοιι·ιτττι οοιιι!ιιιιιιιιτι οτι

ποιοι οοιιι!ιει . οι ι.ιιιτιιιτο τιοΙ.ιἰιι

 

48. Μαρια ο!επι.94!. ' Μαριαμ Β. !.

- δι ΑΟ!). το!. Οι. 88.) [ο. 8)·τ·τ.Ρει.8ι

Πο!. Μοττηι!ι.)ν.&δο!ιιν. σου.. 94!. )

γαρ Β!.Χἰιι ι:ουιιιι. Ι. 69. Α. Μοιτιριι.

ΜΒ. ' οττι. Β. του. α.ο.ι:.ε#ἰ.Ι. 8τι·.

Οτι. Απο. 0,49. 1,". Μ. ια.

- ιξιλιξατο] ιζιλιυατο Κ.

- ήτις] ή Ι).

-- απ' ΛΟΓ. 1. 88. το!. νιιΙς. οφ σου.

| οιιι. προ-.ποιου α.ο.ι:#ἰ.Ι.

- οι! ιιιι.] Μι!. αφ. τι. 27.28. 0.

Ι. και ιγιυιτο Οτι!). ι. 200.. του.. ' οχι·

υιτο οι Λ. ο. (Μπι 88.)

- προατυχοιιευου] ο.τιτο ιυ τοπῳ Ρ.

8)·ττ.(:τι.διΒιιι. Διοτι. Οι·ἰρ. ι. 200€

) οοιιιι·ιι. 5)·ι·.Ηο!. Οτίο. ι. 21ο.. 22”.

(το !οοο @απτο σπιτι. Μοιτιρ!ι.)ν.οιτα

δι:!ινι·.)

- ὡς επαυοατο] οττι. Β. Πρι·ιτοττι. και

Πλ!. ιι.υ.ο.ε#ἰ.Ι. Λι·ιτι. ΣΕΦ. ) οιιι.

νιι!ι;. 1: Οτίρ. ιροοτηιιοιτι "κατώι μιτο

!ιι!ιιιτι ου οτο.ιιοτιο πιο δι·τ.()τι.)

--και Ιωαυ. ΑΒ()!)!'. το!. νους. Λικ.

οι. 8)·ττ.!)ει.&Πο!. Ατ·ιτι. αυτοι».

ιο. 227'. Το". οι". Μοτο.ιι·.26.ειτ. )

στο. και Δ. Ι. 69. Γοτ. α.υ.ι.·ω!. ο".

Οτι. Μοττιρ!ι. .|!·ῖι!ι.

- αι! ι¦ιιι.] Βιιτ.!!ο!.Μ8. (Λ88. Η.) !ιιιοι:

!ιο!›ει το πιατα. “ !)ιι:ιτιιι !ιιιτιι: στα: οιιι

ιιοτιοιτι. ηιιιιιτι .!ο!ιοτιττοι ι!οι:ιιιι σου

τιιιΙοε ταου-Ραπτη οειι:ιιι:Ιο ττοοιε Βιο

τιιιιτι τουτο; ΠΠ, Για: οι ιιιιι!ιοττιιιο πρωτο

τιιιιιτι; εριι·ἰιιιιι. οιιιιι:ιιίὶοο οοτι!ο. τιοειτο

ἱιτ ιιοτοι·τιιιττι. Λιτιοτι."

2. ιιπιυ οι αυτοις] ο οι ιιπτυ !). ο.

- προοιυχηοθε Β!)!.ΞΧ. το!. ()τι]). ι.

του. 1 -χιοθε ΛΟΡΔ. ι. οι. ιο. Πτι

ΡΑ. Μάι!. ,ιη βαττολογιιτι ὡς οι

λοιποι° δοκουο·ιυ γαρ τιυες οτι ιυ το

πολυλογιιςι αυτιου ειοι·ικουαθηττουται·

αλλα προατυχο)ιιυοι !). μια. Μπιτ. τι.

7.)

2. πατιρ] τοι!! ήμισυ ὅ. Λο!)!)!.. το!.

ο.ο$!. 5)·ι·ι·.(.)ι·ι.8:Γετ.8ι.!!ο!. Μοιτιρ!ι.

Απο. ΣΕΦ. (και. Μιιιι. ιιι.0.) [ οιιι. Β.

Ι. 88(ιιι νιι!.ο ορια.) νιι!ς. Οτἰ9. ι.

αει-τουτο. (ἱχουαι ο! οι λέξιις του

ιιὲυ Ματθαίου του τρόπου τοῦτου.....

τοῦ .τι Λουκᾶ ουτως.) 282- ιίι.ιιοττε.

τυπικο α.ι:#ἰ. '' μου. @και ο ευ τοις

ουραυοις 9. Α()!)Ρ. το!. 88 οι υἰιἰ. α.ο.

..ωτα 8)ιτι.οτι.8ι!.>οι.διΗι:!. Μοΐιτρ!ι.

Σ!Ξι.!ι. (οττι. ευ Β.) οι. Μο". | οττι. ΒΕ.

Ι. του... Αι·ττι. στο). ι. 227=ιἰι'κετιε.

(οι: Με οι!. Το". των. Μοτο. ιν. 26.)

-το ουομα σου ΑΒ()Ι'. το!. ΟΠΠ. ἱ.22Τ..

280!. | οιιι. το ΒΚ!). και!. αφ' ἡιιας !).

-ελθατιυ ΟΓΑ. ι Φιλθετιυ €. Λ!)υ. το!.

Οτι!). ι. 227..(οτ ρωταω)

-- σου] ποιο ἡ βαττ. Β. | ()οιιιιο. @το ι.

227! (οικω Μο αρτιο ()τοι;. Ντερ.

ιιΠοοιιιιε καποιοι· ο Γοι·ιτιιτΠο Ικαρια.

ι!οοιιιτιριιι οι” νἱιὶοτιιιιτ·.)

-ιιι! τιιι.] τωυ!. γιυηθητω το θιλη).ια

σου ότι ου ουραυιρ και επι της γης (Τ.

(Λο!)!”'Δ)Χ. 88. το!. Το!. ιι.)ι..τιι

δ)·τι·.!)ει.δι !!ι:!. Μοτιτρ!ι. ΣΕΦ. (οιιι. της

Λο!)Β7].(ιιοτι Κτιτ.)Δ. οι. Μ.) οι.

Μπιουτ. 10. | οττι. Β!). Ι. νιτ!ς. π: 8)·ι·.

Οτι. Απο. Οτἰυ.ἰ.227..240°.ιἰἰ.τετιε. (ὁ

ἰ

!

Λουκας μετά το 'Βλθ. ἡ βαττ. σου. ταῦτα 4

παραοιωπἡο·ας. ἱταξι. του @του ι))ιῶυ

 

κτλ. ι)ιοπτρ ας προιτιιΕαμιυ λέξιις ὡς

παρα μου." τῷ Ματθαἱιρ κιιιμέυας κτλ.)

Τι:ττ.ει!ι:τ. (οιιι. ὡς ιυ ουρ. κ. ιπι τ. γης

ο.) "Ει·οιηιοΙιειο "πο Ι.ιτοιι.ο ἱιι στο·

Νοτια Ποιιιιιιιι:τι ροιιιιοτιεο τιοιι πρωτο

τοι! τρυπα” ι·οιτηιΙοτιιτο οτι : πιο ου ιιιτο

[Μιιιι!ιο.ι:ο το] ιιιἱιιιιο απο-φτου οοι!

ηιιοιτιοι!ο ἰετιιο ιιορτι:ιτι οἱιιι. ἰιιτο!!ἰει:τιι!ιιο

τριτο. οιιιι Ιιτονιιοτο οοιτιιττοιιιιιτ. Νοτιιοττ

ιιιιιιτρο Ποτ οιιιιοι.ιῆι:ιιιιιτ το ερωτα, του

ιιιιιοτιι καποιο ιιι οιιττιἰο τοοιιι·ι·οοιἰοτιο

ι·οτιιιιτ·ιιιτι οτι. Οοιοτιιτοιιιι οτεο Ειπα.

“του” ροτιιιοιιοττι ι!ιιιιτιιιιι οιιροι·ιοι·ιιιτι

οι” ιιιιοι!ιιιτι τιιοι!ο τη›οτἱιἱοιιοιτι, ττιοςἰο

οιιττι τιτοοιοι·ιτιιιιοιιι!ο που ὶτιιιι!!ιι;ἱ.

αυτοι που του” ιιι!)ιιτιςἱι. 6ο ιιυ.τιο

ηιιοι.ιιτιοιιο, ιΙο τοιτιιιοιοιτο ροοι:οιοι·ιιιτι.

Πο τοτιτο.ιἰοτιο τιιο.ιιιιιι.. Αι πιο ιιιιοι!

τικ [Μιιιτ!ιιιοιιτι .τι:.] το ιι!ιιιτιο τιοοιιιι.

δει! Μετα "οι ο πιατα “το που μου".

ιιι ιιιιοΠὶ8οτοτιιιιο οι! ἰ!!ιιι! ωραιο:

ιιιιοιΙ ι!ο ιοιιιιιιιοιιο ι!ἰοιοιτι οτι μπιτ

τιιιι·ε." Αυριο". ΒιιοΙιιι·. οι! Ι.ιιιιτειιι.

αυτι. αν!. οι!. Βιιοτο.ιιι. κι. 628.

8. του 2°.] οιιι. Δ.

-6.6ου στο. ι. του. Μαι. :Με του. ι

δος Ι). ()τἰο. ιι.τοι=. (ι·ἰι!. !!!οττ. τι.

Η.) | διδους 0.

--το καθ' ἡμερου Λικ. ο'. 8)ιτι.οττ.!'οι.

ὰΗο!.ττιι.ι·. ()τἰρ. ι. οι". 249.' Ματια. τι.

ι οιιι. το Οτίο. ι. (στο. 227..) ) σηιιιρου

Ι). νιιΙα.ΟΙ. α.ο.ι·.α/.#!ς'.!. ε)ιτ.!!ι:!.

ατι. πιο. (ι·ἱι!.Μο.ιτ.)

 

40. πιο πατατα. οι. '41. που Νιιτιιτιιι οι.

ι. ηιιοατιιιι τουσ οι. ' «που οι. ύστατο" οι. ¦

Β. ιιο!ιικ κουτι; οι.
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Χ.21. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

γαλα. .6. . . ο ο - ι . ~ .

8".._έ Ρ_ἱϊ οὶθετει· ο δε εμε οὶθετων οὶθετει τον αποστείλαντοι @που ττιοεροττιιιι οιιιιιιιιοτιι

κα-Ρι πιο οροττιιι. οροττιιι οιιτιι ιιιιι

με· . 4

φταιω”. Η ' ' ττιο ττιιειτ.

π 77 ·Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετα χαρα; "ο"·'°·)Βονοτεἱ μπουνια

. λ Ι | . ι ι . τ τ ... εεριιιιη.τιτιττι ιιιιο οιιιτι ιΞτιιιιιτο

εγοντεο, Κυριε, και τα δαιμονια υποτασσεται ημιν ιΠι:ετιτο5. ΜΜΜ, αουτ οιο

ι - ι .- , __ . ~ . . _εν ται όνοματί σου. 18 εἰπεν δε αυτοιτ, Έθεώρουν 5::.;°ΜΒ°ἐ. ”ἰΠ¦:

` .. . .. η .. .~ ' .

οι Ξ τον Σαταναν ιοο άστραπην έκ του ουρανου πεσόντα."Ι ::Μ.%Χω

19 ` __ 8 Α Β · ο - ιο . απο

5 Η Εδω) : δέδωΚα|| υμιν Τὴν εξουσίαν του 9 πατειν ιιοι!ιτουιο ροωειιιιοττι οιιΙοιιτιιιι

τ τ ο ι τ ` ι κ .. ` οιιρτιι ειιτροτιιοε οι ει:οτριοτιοο.

επαΡω 0Φατ.Π| Και. 0'Κ0ρπιων, Και. επι πασα” Την (Η 8ιτρπι ο""ωπι γῇπιπ°ω ῇ"ῇ.

| τ τ · ` , ` τ τ , ` . | ττιἰοι. οι: μια τουτο Μαιο.

δουναμιν του εξςθρου,` και ρυδενθυματ ου μη αδικησα. .. νω"Π "νικ" Ψ”. ωρα)

πλην εν τουτιο μη χαιρετε οτι τα πνευματα υμιν @251.20 (ΙΜ τρωω του!!
. , Ι· Ι ` * ή . , , . ,. ειιοιοιιιιιιιιτ. Βιιιιιτοιο ιιιιιοτιι

υποτασσεται· χαιρετε δε οτι τα ονοματα υ|.Ι.ων φαιά τιιιτιιιτιιι πιο." κτιρια

ι ο τ ν ι ει › .- ειιιιιιτι των.

εγγεγραπται εν πιο ουρανοιτ.

Ξ τα 78 Η θ ι' 'τον αυτ` ” ..ϊ α , αλλιοίσατο το πνεύ- "ΜΜΜ Με Με" "των
"Μαιι.ιι:ο6-ατ.ε . | Π ΤΤ, ρ· η? # οι τρωω τυπικο οι. ι1ιιιιι.Οοτι

ματι του` αγιοι
ΙΙ* ` 3 ' ..Ν Ι

, και ειπεν, Βξομολογουμαι σοι.
| Ι ο! Α Α Α τ

πατερ κυριε του ουρανου καὶ τητ 7,79, ὅτι απέκρυψατ

Μουτ μια μποτ. ιιοττιιτιο οιιι:Η

οι τοποσ. φτου ιιυεοοιιιΠοτ.ι Μου

ιι οιιριοτιιιοιιο οι. ΡτιιιΙοτιιιιιιι.ι.

ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ οιπεκάλυψατ

 

κτήματα οτιιι εμον αιτουιον υμας. 8οιΙ

οοττοιιιι ιιτιιιιιιιιι ιιιο.τιιιο." ΨοίιΙε οι: οο

ιΙἱοο Α.)

Η. ακουω] ..οι και ο ιμου αιτουιον ακου"

' του πεμψαντος με ιν. στη”. Ι22. ' πιω.

οτ οιιιιι στα πιο "του ενια. οι.

_ - εμε Ι°.] με Δ.

- ο δε] μια. και ο ΕΞ. Σαιντ του”.

- ο δε εμε αθετων αθιτ.τι τον αποστει

λαντιι μι Δ.Βο(Ι.Ξ..) το!. νιι!8. ο.

[οι. Οττο. τα. ιν. 6252. Βια. τα Ευ.

στη". οι. "ο δε εμε αθιτιον αθετει]

"οι" τ.ιιτιι.ιιιιι α.ο.ο. Ιτειι. 178. στη”.

ὶ22. ¦ ο δι εμου αιι·ουιον ακουει του

αποοτειλαντος με 1). ἰ.ἰ. ] Μια: (τω

ται ο εμου ου του. Ε) αιωνια Σπιτι. αν.

Βγτι·.Οιι.&ΠοΙ. Βιιτ.Ηἰοτ. Ατττι. πιο.

- οθετων] ιιιιιο εμε ιν.

Η. ἱβδομηεοντα] ιιιιι!. δυο ΜΜΕ). νιιΙΒ.

(ιι. “ οι ι!ιιο")ο.ο.Ι. 8_γτ.Ποι.τιιε. Λι·ττι.

ι ουτιιτιι. ΛΟΒΕΞΧ. 1. 88. Μ. το!. !ι.|ἱί.

διττ.0τι.&Ρα.8ιΠεΙ.ιιιι. Μοτιιρτι. (Μαι.

πιο. ΜΜΜ. μαθηται Λ. Μο. ιιιιοο

των διττ.οττ.δι.Ρει.

- μετα χιιρας] αυτο οι μια ΑΚ.

- υ·ιτοτιιιτοεται] επιτασσεται Λ. ' Ρο”

ημιν Ι. Α. (ο.)ε.

- ημιν] υμιν οι.

“με ιιοτραπην] Πιο". ουρανου Β. Μοττιρτι.

οι.. ΙΜ. ι. Η.. | (.:οτιιτιι. το!. Οττη.

ιιι. στον. 049. Αα. τι. απο. Μ. 856". ]

ιον. ιον. Η. των.. σου. ιον. (ώς

ιτοτρ. ιτειιόντα ἔκ τ. οιὶρ. πουμε!. ΜΧ.

ο.)

Π.διδοεα Μπα. Ι. νιιια. υ.ο./9'.ι.Ι.

..-ν-..ετι

ι

Ι

!

ι

ι

Υ

ι
ι

!

. Η. του πατειν Οτια. ἰ. 2ΙΒ.. 744". Ιδια.

Οι. ιι.) 8ττ.ΗοΙ.ττητ. Ποιο. Ατττι. πιο.. ;

στη. ι. πιο. τι. στν. 0,49. Μι. τι. του.. Ϊ

316.. Ο· Ι.. 562... 686". ΙΙ". 80”. Ι.ιιοα

205.] : ι'ιδωμι ετ. Λο:'1). το!. ι:.(ιβ.) 8.γττ.

οτι.οι:Ρει.8ιΗεΙ.ιιτι. [ΜοτιιτιΙι. ιιτιεομε.]

θα". 'Γη. 7 8. Ικα. 322. Ευ.. το 1,ε.68·..

Η.Ε.488(. ] οιιι. του Ι. .Ιιιει. ()τίο.τ.

29". τον. τον. Η. Ευ... ΠΙ Ρο. οι”.

(καταττατειν αυτι.) 4

- οφεων] ι›τιιοττι. των 1). Οττο. ι. 4282.

] Οοτιττο.. .Ιιι.τι. Οι·ἰο. ι. 2Ι82. 29”. 7852.

74-12. ποσο.. 6122. .ειι.τ.1).Π. ἱτι Ρο.

- σκορ.] ρτ:ιεττι. των 1). ] Ποτιττιι. .Ιιι.ιι. ¦

Οτίο. ι.οιιίτιοιιτει. των. .ειιι.Π.Ε. ιτι .

Ρο.

- δυναμιν] ΜΗ. την Β. Οτία.ι.428θ.]

Οοτιτ.το. (.Ιιι.ιι.) (.)τιο.ι.οιιαιετ. υιον.

- ον μη] οπι. 1).

- αι]ιτηοει ΕΙ:. ΑΒΒιιυ..τ1)Ι.. 1. 88. ΕΠ

ΜΓΔ. (.)ιίο. ι. τα'. ¦ -ιτη 8!. 8. Β.ιὶΙαἰ.

ΟΧΔ. 09. τοκουνιν. (οτι... τ. 2982.)

20. πνιτματα Μια.. 83. το!. (βαττ.)

8)·τ.Ηι:Ι. Μοτιιρ!ι.οιΙ. Οοιτι. Ατττι. Ηιρρ.

ΟΙιιιτ.(2-ι5.) εριτιιιιε "...τιμή 6. Ι δαιμο

νια Η. Πιο. εω 8τττ.Οτι.διΡει. »τωρα

ΜΒ. .και Οττο.Ιτιι.ιν.652]. Ιἰιι.ι.ιιι

Γι. 4 Η..

- υμιν] ιὶμων ο!). "Ρο" υποταιτοεται '

Ι.. 8)·ττ.Ωτι Ρει.&ΠοΙ. πιο.. ] (Ξωτικα

Οτία. ΙΜ. ιν. Ευα. το Ρο.

- χαφ. δε] μου. μαλλον ε. Χ5.ι. ]

στα. ΑΒ.ΠΙαι.ΙΙιἰυ..ι.ΟΗΕΔ. Ι. 83. 69.

ΕΕ' "7ι.τι.(ΗΠ( αυτοι”. μια. 5)·ττ. .

(.ἶτι.8ιΡει.8ιΗεΙ. ΜοαιρΙι. (Μάι. Απο. ;

 

. 21.ιιιιτη] τιιυτη ΔΔ. ΜοττιτιΙι.

που. (στη. ιιι. 2882) Οτἰο. ΙΜ. ιν.

Σινε. το Ρο. (ΠΠ. 22Τ".)

20.εγγεγραπται ΒΙ.Χ. 1. 88. Ειιο.ιιι Ρε.

ΜΒ'. (γεγραπται ()τία. ιιι. 28θ'.) ]

@γραφη ε. Λο!). το!. Ειι.τ.ιιιΙΩ.8704.

- τοις ουρανοις νιιὶἔ. το!. Οτἰυ. ἱἰἱ.258'.

25.... ιιι Ευ. ἱτι Γε. Ι τιμ ουρανιμ 1). α.ο.

“τα ΙΙἰρρ.Ο|ιτ.245. ΙΙἰΙ.227°.

μου. δε

Ι)ΛΤ_|ῖ _|ἶ (Μι:ττιριι.)

- τιμ πνευματι] ρτιιοττι. εν Ι)ΕΞΧ. 88.

Μπαντ. ιι.ο.ι:.ο.Ι)ζι.Ι. Μοττιιι!ι. ] οιιι.

ΑΠ). το!. νιιια._/:

: - τιμ αγιοι Βο1.)ΕΞΧ. Ι. Μ. Κ. (μια.)

Βιιττ.Οτι.8:Ι.Μ..8ιΒι:Ι. 8_γτ.Πιιιτ. Μοττιριι.

Αιτιι. του. ] 'στα. τα. Α. το!. _/Σ (Μαι.

(αουτ. ΙΝ.)

- και ειπεν] ΐρτιιοττι. τι Μιτου; 9. Α0.

1: δΙτ.Πι:Ι. σαι. ' οιιι. ΒΙ)Ξ. νιι!ε.

ιι.Ιι.ἰ.Ι. 8)·τ.Οτι. Μοττηιιι. ' ροετ. ηγαλ·

λιαιτατο ΒΧ. 83. αυτ). 8_ντ.Ρει. Αττιι.

ΣΕΦ.

- ιξομολογουμαι] ιξομολογηοομαι

ΑΙιιτοοε.αρ.Ιτειι. στ. 98. Οι: ΜΜΕ.)

- πατιρ ΑΙατι:ο.τ. | στα. Ε”,ιει. Τετ!.

εάν. Μοτο. ιν. 25.

- ταυτα] αυτα ιν. (οιιι. ι"ατ·οοε.)

- οοοων και ουνετιιιν ιὶΙατου.ι.ιιρ.Ιτετι.

23. σε”. ντι!. ουν. τ. 22". (?Μιιτ.τ..)

Επι. ο. Μο!. Πιτ”. το Γε. του. Το".

(οσο. και πρεσβυτεριον ΙΙυιτι.οί.ι·ιιι. 5.

?Μιι.ττ..) | ουνετ. ιι. σοφιυν 1). θα τα·

ιιιοιιιιυιιο" ιιιτιτ.ιιιτι ο.)

Δ.

το. απο” πιο οι. ' 19. αιμα· οιτιιιοαι οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Χ. 22.

ποσα

1· 88- 89· Μι νετο π ο .πιιι›ιπιιτιιιιυν γ εμ ρ σ εμ σου

ιπ›ι·.ι.

τι

0 τ` ` β'

Ί! τι 0 υιον και οι

πιο' Έ;

β
·! Μιιττ. αα:85. εσιι.ἶ

Ματ. ια:α8.ιιειι.

σαι» ι8:ι8,εσιι.

Ο Μπιτ. 6.5.

.---ο· -

ο Χ 2 - ` 1 Ι ιν εν Ή : αδ | τ τ

αυτα νὴπιοιι· ναι ο πατηρ, οτι ουτως ευ οκια εγε

! 22 Πάντα ξμοι παρεδόθη||

ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶι· ·μινώσκει το ἐστιν ὁ
ελ ` ιι

υιοι· εἰ μὴ ο πατήρ, καὶ τα· ἐστιν ὁ πατηρ ει μὴ
* λ ΙΙ Ι ε :Χ π ι τ

αν βουλὴται ο υιοι· αποκαλυψαι.
28 Κ ` ` κ ` ` ι ιδι 3·

αι στραιρειι· προι· τους μαθὴται· κατ ι ιαν ειπεν,
ε ο Δο Μακάριοι οι ι)Φθαλμοὶ οι βλέποντει· α βλέπετε·

24 ! ` ε να αν ` .ο κ νικ

λε·νω γαρ υμιν οτι πολλοι προιρὴται και βασιλεα·

9 ! ι τι λ ε -- τ κ ι 3 '38 ο `

ὴθελὴσαν ιδειν α υμειι· βλεπετε και ουκ ει αν, και

οὶκοῦιται α ακούετε καὶ ουκ ὴ|κουσαν.

79 2ο ά Καὶ ἱδου νομικόι· τα· ανέστη εκπειράζων

αυτον [καὶ] λέγων, Διδιιιτκαλε, τί ποιήσαι· ζωὴν

αἱώνιον κληρονομήσω; 26 6 δε εἰπεν προς αυτόν,

'Εν τῷ νόμοι τί ·μέ·μραπται ; ποἶι· αναγινιοσκειι·; 27 ο

δε ἀποκριθεὶι· εἰπεν, θ 'Απαιτήσεις κύριου το θεον σου,

οξτ#λ [...]. πι .κ2ι.ιιλ ...ψ σε τι

ε ο ὴς .τὴς καροιας του, και ε.ι ο πιτ?) οχι) σου,

καὶ *ἐν @τη τῇ ὶαχύϊ σου;| καὶ 2ἐν οτε!) τῇ ιἰιανοία

οι τσνσ!αιιτι σα ριιτιιιι!!ει οι...

ιιιιτοτ. ...τα »ισ ρ!ασιιιτ απτο το.

Ώρα;) !)ιιιιιιιι πιἰ!ιὶ τι·αι!!τα

ειιιιτ ιι. ιιιιττο [ιπσ0]: οι. πσιπο

εστι απ! τα πιο... πιο! ρ:ιτστ, στ

οιι! ει: ιιπιστ. πιο! πιο.. οι οιι!

νιι!ιιστιτ απο τσνο!ιιτσ. Ή ως”

τη τα σιιιινστοιιε οι! ι!ιασ!ριι!οι

εποε απο. Μπιτ! σου!! οιι! νι

ι!σπτ ι·μιασ Πάστα: Μ ι!!σιι σιιιιπ

..πιο ποιοι! τπιι!τι ρτορ!ιστασ στ

τοπια νο!ιιοτιιπτ ι·ιι!οι·σ ιιιιιιο

τοι νιι!στιιι, στ ποπ νιι!στιιπι. στ

σ.ιιι!!το απο αιιι!!ιἱε, στ ποπ

ιιιιι.!ιστιιπι.

Μ (Μι) Ετ σσσσ ιιιιιι!ιιτπ Μαιο

ιιοι·ιιιιιι ιιιιττοκιτ τσιπι.ιιιιο σιιιπ

οτ ι!!οσπε. Μιιι.ι!ετστ, που! τα·

ι·ιοιιι!ο ιιιιιιιιι ιισιστιιαιιι ποιο!

ι!ο!ιο? Η Αι ι!!σ Μπιτ πι! οιιπι,

!ιι !σι;σ ιιιιιι! ιστιριιιτπ σει!!

ιιιιοιποι!ο !οςιιι? τ”' !!!ο ταιρια

ι!σπι οια". απο”. ι!οπιιιιιιιιι

ι!σιιπι τιιιιπι σκ απο σοτι!ο τυο

οι οιι ωτα ιιιιιιπιι τιιιι σι σκ οιπ

ιιι!›ιιι νιτι!ιιιι απο σι σκ οπιπι

 

2!. ενδοκια απτο εγενετο 130121 88. ο.

ι·.ε#Ι. Ματια”. αρ. Ιτσα. 98. (ενδοκ. μοι

εγεν.Οτ.) Ειιι.ιιι Ρε.704=. ! :μια τα.

ΔΟΝ). το!. ί. 8)·ττ.Οττ.Ρ8τ.δι Ησ!.

Μειιιρ!ι. Οοτ!ι. Απο. απο.. μια. Μπιτ.

πιο.) ! ρ!ασιι!τ νιι!ις. ο!

- απο τι...] 'μια ιττραιρεις προς τους μα

θητας ειπεν δι.8. ΑΟΚ. το!. σ$ἰ. ερτ.

Ρετ..8ιΠσ!. Ποιο. απο... (τω. ι·στ.28.)

! (ιιτραιρ. δε ιν.) ! μαθητας] πιω. αυτου

(Βια νία. Γ. σ. (αοτ!ι. ! και πιο" ΕΙ:.

Β.Μαι.(ε.Βτω.)!)Ι.Ξ. Ι. 88. σει. Μ.

νιιΙς. ...μια 8)·τ.Οιτ. Μσπιρ!ι. Αι·πι.

Ετ!ι.ἱπιρτ. Σια. τα Ρο. 70”.

22. μοι παρει!οθη ΑΒΟΠΕΞΧΔ. !. 88. 89.

ΒΕ Ψαι.0ΗΜ8ΠνΨτι. 1.4". @στο

ως. αρ. Οτιιιπ. ιπ Ι.ιισ. ρ. 86. Σια. σ.

Μο!. Η”. [ :!:παρειδοθη μοι π. 8ι.·τι·.

Οττ.Ρετ.8ιΗσ!. Ατπι. ΖΕι!ι. Ειι.τ.ιπ Η..

! μοι παραδεδοται τι. 1ιι”. Ττ)·ρ!ι.!00.

-- υπο Οτἰς.ερ. Οτιιιιι. Βιιε.σ. ται. ἱιι

Ρο. ! απο 1).

- μου νιι!8.6'Ι. !ι.σωπ Μσπιρ!ι. το!.

Μποστ. αρ. [ται. στ. 98. Οτἰρ. πιο.

(Στ-πι. Σια. σ. Μο!. ! οιπ. 1). Αντ. Γιατι.

α.ι·.Ι. Ειι.τ.!π Ρε. 1ιι”. Ττ)·ρ!ι. ]!!ατι.·οο.

αρ. Ιτειι. τι". 98.

- γινοιοκει ΑΒΒΙ.Ξ. το!. Εντ. !π Ρε. !

επιγινωιτκιι ΟΛ. 88. Ε Ψτ.ττ.Η. (τω.

Μπιτ. α!. 27.)

- ο υἰος ει μη ὁ πατηρ οι ο πατηρ ιι μη

ο υὶος] ιπιιτιιτο οι·ι!ιπσ Η. ι.

- .: υὶος·.... τις εστιν] οπι. α.

29.. ο πατηρ 2...] αι!ι.!. ουδεις γινιοιτκει οτι.

ΖΕ!.!ι. ! Οοιιττα, Βια. ια Ρο.

- ο Χ. 69. απ.

- αν Β!).88. Ψ. ! :τον €. Α(Π.Ξ. το!.

Επι. τα Ρο.

- βουλιιται Βια. ἱιι ΡΒ. | -λεται ΑΧ.

οι». πω. ι -ληθη :τα

28. και ιττραφεις] ατρ. δε 1). ο.

- μαθητας] αι!ι!. αυτου Π. νιι!ς. ο!

$νττ.Οττ.8ιΡοι. Μοπιιι!ι. Ποιο. .ιἙι!ι. !

Οοιιιτα. 57ι·.Ησ!. το!.

- κατ' ιδιαν_|ὶ εγττ.Ρετ.διΗσ!. Μσιιτρ!ι.

το!. (απτο πρ. τ. μαθ. κατω.) ! οιπ. 1).

(βαττ.) Βιιτ.(:ττ.

- ειπεν] Μι!. αυτοις 1). Ι. ε. 1!!ἱσπ:ιρ!ι.

- αι! πιι.] πιω. και ακουοντες α ακουετε

Ι). στ αυτοι οποσ αιιιΙ!ιιπτ οι! (ιι!!ι!!

!ια!ισπτ το!. που.. τι!. τι. !05.)

- οι οιιθ.] οιπ. οι Ξ.

:Ξ-!.γαρ] οπι. Η. δισκο". Λται. "δε Μ.

- και βασιλεις ΑΙΚ). το!. νι.ι!ς. σω νι.

Ιίοιιι.6'Ι. ιι!. 58. ! οιπ. 1). α)ἶ$ἰ.Ι. Το".

των. Μοτο. ιν. 25. που.. νι!. (τι. 10.5.)

(οι. μια! ι. νιι!. Μπιτ. χιπ. Η.)

- ειδαν ΒΟΙ.Ξ.. 88. ! :ειδαν €. Α1). το!.

ΔΙΙ.ΙΛο

- ακουιται] Μι!. μου Β. (Οοπττ:ι. το!. =

Μια..) ! (και ακουιται πι! Πτι. στο. α.

ι. @τι

-- ακουετε] ιμιουοιιτε ΕΞ'. ! ιιι·ασπι. ομως ·

Ι). υ.σ.ιζ Οοτ!ι. (Οοιιττα, που..)

- ηκουσαν] ρτασιπ. ειιῖον ουδε 69. (ουτε

ιδου ουτε ||ονι.οι. Η!. 58.)

| 2.3. α!ι !ιιἰτ.] !ι:ισσ σο ι!!σσπτσ σσσσ (μοι/,ΣΣ

ιζ!. (ιιτασιιι.·· στ" οφἰ.) οι σιιπι ι!!σστστ

!ιασσ αρρι·οιιιιιιιιιιιι·ιτ !σε!ερστ!τιιε οιι!

ι!ιιιπ οιι! ειιι·ασ!ιιιι διττ.Οττ.

- και ιδου νομικος τις ανεοτη ΑΒ(.ἶ. το!.

νιι!ις. ιι. 8)ιτι·.Γετ.8ι Πο!. το!. ! ανεοτη

δε τις νομικος Η. (ι:.)ι:.

| - ανειττη] προοηλθεν Ο.. 88. θα!. ετι.

Οτι.) "αι.!ι.!. το: Μιτου Ο'. (απτο νομ.

τις Απο )

- και λιγων Αθ!). το!. (βαττ.) 8)τττ.

Γετ.8ι!Ισ!. ισ!. ! οιπ. και ΒΙ.Ξ. ο. ἔτι.

Οτι. Μσιπρ!ι.

- ι!ιδαοκαλε 0ιο.ιιιι.πι.ιιτιι-ι- ! πιο. 1).

"ιιι!ι!. αγαθε Μ.

Βάι) δε] αι!ι!. Μπους στο. 5)·τ.0ττ.

- τι] οιπ. Ι).(Ιτ.

27. αγαπησης Χ.

-- θεον σου] οιπ. σου Β'Ι".(ε!!.."οί.)Η.

- εξ όλης της καρδιας που Α(Β)(Π.(Ξ)ι

το!. νιι!ι;. ι:ώ Βιιττ.(:ι·τ.Ρετ.8ιΗσ!.

Μσπιρ!ι. Οοτ!ι. Λι·ιπ. οιι9.1"ι.πι.οπι.

Τεττ.ιιι!ν. Μιιτσ.ιι·.25. (οιπ. της ΒΞ.)

! εν ολο το καρδια σου Ι). Ι. α.ἰι.ο!ἰ.

(οιπ. 8ι·τ.!!ἰστ. τι. τα: ιιιιιιι.)

- και Η] οιπ. Β.!'οτι·ε!.

- εν ολο τι) ψυχρ σου Π!)Ι.Ξ. Η.) α.υ.ι.

! Μσιιηι!ι.5ο!ιιι·. (οιπ. τμ Ι.) ! :εξ όλης

 

21. οιιοιιιιιιιι πιο ιι!ασιιιτ οι. ! 22'. οια.Δ απο

κι". ι .μια τι". οι. “και ι οι. οσοι πιο "απο

Ο!. ! 25. τοπια." ι!!ιιι·ιι οι.

  

..αποι.τἐ““τοπιοι.κιει.“τηι
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

  

Ε:

'ΗΞ .. αν ..
ου

1:
τι
Ό.

ο·ου”· καὶ τὸν πλησίον σου ὡς ο·εαυτόν. 28 Βἶπεν

δε αυτό, ,ορθά-κ· άττεκρίθηο· τοῦτο πάει, καὶ `

ε'

6

29 ὁ δὲ θέλουν 2δικαιῶο·αι|| ἑαυτὸν εἶπεν την” τὸν

πωπω των οι ρι·οκἰπιιιπι :σιντι

εἰοιιι ιο ἱρειιαι. π Βικιιοιιο

ΠΠ. Βοοιε τεεροηδἰει.ὶι Με: Με.

οι υἱνεε. Η (Μ' "ω Με οιιιοπι

καποια ἱιιειἱῆοο.ι·ε εε ἰρειιιιι @οι

  

ές· Ίησοῦν, Καὶ τα· εστίν μου πλησίον; 8ο ύπολαβεὶιν ω 1981.”- Ε5° @838 "Με

. τ δ. . , __ ,9 η , | · ` ρι·οιιιπιιιε? ' - ευεριοιοπε ου

Η. _ ε ο Ι·ησουο ειπεν, Ανθρωποι· τικ κατεβαινεν απο ιοπιΙεειιεὰιΧπ.Η0πι0 οιιιδοπι

Ρέ- Ί λ` . Ί ε κ λ .. ε κ δοεοεοι!εοαι οι: ΗἰετιιειιΙειιι Με

γ' ` ι τ ` κ ο ν ι α · ~ ·

Ί Μ. και εκδυο·αντει` αυτον καὶ πληγαο εττιθεντεοὶΙ αττηλ- Σ”θον, αφέντη· ·ημιθαν·η ὶ. 31 κατα συγκυρίαν δε ὶερεύο "Επιδή Μαΐ. 1ΕὰΑα::Ιἱε

.- Η Α 8.” 'Π Η 8308'' ο οι." πιο θ

Ξν τα· κατέβαινεν έν Τη εκείνη, καὶ αὐτὸν εοεοδοτει αδειο νιιι. οι νὶεο
; γ η | -ιι α ι · 8. οι

οὶντιπαρηλθεν. Η ὁι.ιοίωι` δὲ καὶ * Λευείτη9'| 9 κατα ὶ.3ἰξῖΐ::"ἑΜ Μέ::

. κ , .. ~ ..
τον τόπον έλθεὶιν καὶ ιδιον αντιτταρηλθεν. 88 Σαμ.α- "ΜΜΗΜ,"Μφ· ΗΜ

ξ_ , ' ' Ι ΐ ' , | ` . ` Πὶ8ΠΕΕΠ"8 οιιιοπι ηιιιι.Ιαι:ι·ι Με!

Ιοειτηε.` δε τα· οδευων ·ηλθεν κατ αυτον, και ιδων “των” που Θεωρω. οι
ιζ. , ` , | :Η ` ` , νιδεοο ειιιιι τηιοοι·ιοοτάιο :ποιοι

δ [αυτον] εουτλανχνισθη, και προσελθων κατεδηο·εν ως. να επεφτε” ..Μεωε

` ι '- ο ι · · ι ο ι

Η' τα τραυματα αυτου, ἐστιχἔων ἔλαιον 5 καὶ οίνου· ἐστι- 28::"22:Ρ::8:ΞΗ::=

  

της ψυχης σου 9. ΛΟΧ.τοΙ. νιιὶι;. ο.ο.

Αη: @και Ρει.8ι Ηι:Ι. Μοιπρο.Ψ.

0001. Απο. Τοτε. (στο. Οτίο.Ιιιι. ἱἰἱ.

Η 972'. Με. ψυχ. οι ωχ. δυνατ..)

..~- 2,. και εν ολο τη ιαχυι σου ΒΙΠΕ'. Ο.)

:: ατά”. Μεπιρὶι. (στη. τη 1.)! :και εξ ¦

όλης της ιο·χυος «του 9. Α0. το!. νιι!8. '

Ι το.(ε.Μ 8νττ.(.?ττ..Ρει.8ιΗοΙ. (Μια. Απο.

οτιο.Ιιιι. ἱἱἰ. Τετ'. Ι οιπ. Π.

-- και εν όλα το διανοια σου ΒΙΑΞε Ι.

Μοπερὶι. | :και εΞ όλης της διανοιας

σου ς. Λο. το!. ο! 8ντι·.Οτι..Ρει.&ΗοΙ.

Οοτὶι. Απο. Οτίο.|ιιι. ' οιπ. 1)Γ. α.!ι.

ι.·.#ἱἰ. Το". (νἱδ. Οίκοι. 804.)

- @αυτον ΒΟΠΕΞ. το!. (ΥΜΩΝ. Οτίο.

ΜΑΝΟ'. ι ἱαντον ΑΧ. 69. ν. Οτίο. ἱἰἱ.

_- 72...

1 28. αυτοι] οδό. ὁ Ιηοους ΧΝτω.Μ. ο.

Η). 8ι·ι·ι·.Οι·ε.8ιΡει. (απο.)

- α·κεκριθης Οτίο.ἱἰἱ.980°."Ρ. Οτίο.

Ιω. ἰἰἱ.9ΐ2-. | εκρινας 1..

- ζηση οι·ιο. ἰἱἱ.980'.| ζησει;; .Πι ζησει

88. (οωθηη ΟΙουι.804.)

. 29. δικαιωοαι ΒΟ.(Β)Ι.ΞΧ. @σου εαυτον

' 1). 0.8.) | :δικαιουν 9. Α0.. το. (δι

Ι:ζ ϊ καιουν· (Με Δ.)

- ἱαυτου] αυτον Β.

  

7 - τον Ιησουν] απο εντ.Ρει.

Ε - μου πλη. Οτἰο.ὶἰἱ.Τ24°. ΟΙευι.95Ι. Ι

Ε. δ πλη. 88.

80. υττολ.....ειττεν $τι·.Ηι:Ι. ϊ (Μια οἱ

δοοιιε 8νττ.οι·ι.8ιΡετ. ι ὁ δε Ιηοους εφη

69.

ι .- ` ο Ι .ι

ει: ττανδοχειον, και επεμεληθη αυτου.

”
+

' ` | | '
·- -

αυριον εκβαλων δυο δηναρια εδωκεν τῳ ττανδοχει,

| ` » ` : κ ` οι α ν ι `

βιβασαο δε αυτον επι το ιδιον κτηνοο ηγαγεν αυτον

ο 85 `

80. δε Λ(:'1). το!. 1 οιπ. Β(ΡΟ.°). Μοπιρὶι.

Με.

- ειπεν] Με!. αυτῳ Ι)Γ. ευπ.οτι.(Γετ.)

8ι.ΗοΙ. Μετυρο.Ψ.8ι8οων. ΑΜΙ.

- κατεβαινεν Οτἰο. ὶἱἰ.728°. Οι·ἰο.Ιιιε.ἱἰἱ.

97%. (·νον Ξ.) ¦ καταβαινει Ο.. (σοι-'23.)

- και ληατ. Οτίο. ἱἰἱ. 728€ ι οιπ. και Ο..

(οοτι·.°.) ' :πιο περιι·ιι·εν 1)..

- εκδυσαντες α.ο._ ΜΙ. ' εξεδυσαν Δ. Ι.

Ειπε”. νεα. δ.ε.|ῖη'.ἰ.ἰ. (Με.

- αυτον] στο. 1). ο'.

- ε·ιτιθεντες] ·ιτεριθεντες Η.

- αφεντες] αφεικαν ο". (ουτε-Ξ..) Απο.

- ἡμιθανη] μπω. τυγχανοντα ετ. ΔΟΣ.

το!. Μοτο”. (-ταν Ο..) ι στο. ΒΙ)Ι.Ξ. 1.

83. Μια. 8τττ.Οπ.8ιΡει.8ι.ΗοΙ. Απο.

ΑΜ.

8Ι.κατα ιτυγκυριαν δε ΣΠΠΕ. (α

(ουγκυριαν Μου. 87ι·.Πο!.πι8.0τοεοε.)

ι κατατυχα 1). ' οιο. δ.ο.(ί.)Ι.

- κατεβαινεν] καταιβεννεν Α. | κατα

βαινων Ι). ΜοΠερὶι.Μ8.

-- εν τη ΑΒ.)"αἰ.ΟΠΕΞ. το!. ειδ ο. τεὶ. ι

στο. εν Β.ΒιΙν.ΒοΙι. Ι. νου. ο!!

Η.

- αυτον] στη. Ι.

82. Λευειτης Β!). Ι :Λενιτης 9.. Α0.

το!. Ι ρτιεκπι. 6 Γ. ΜΜΜ. γενομενος

€~ ΑΕΠ). τοι. νιιΙε. δ. Ι οιο. ΒΙ...Ἐ.'Χ. 1.

83. α.ι:.ε.|ῖ Μοπεριι. Απο. ΠἰιΙ·ι.ιιευἰα.

- ελθιον ΑΒΟΕ.Ξ. το!. α.ι:$ 8)·τι·.Ριπ.

8ι:Ηι:Ι. Μειορὶι. (Απο.) Βοιωτια'

οιο. Β. ΥΜΕ. δ.ε.ἰ. 87τ.οτι.

και εστι την

ἱιιιιιοπιιιιτι εαυτο διυιἱι ιη οιο

Βιιιιιιιι οι «καιω ειπε "ειτε “οι

απο". διο ρι·οιιιΠι δυο: δειιο

τἱοε οι δενω. ειιιουὶιιι·ἰο οι Με,

, ` `

 

32. ιδιον] ΜΗ. αυτον Λ1)ΔΓορ.7:|ἶ νου!.

α.δ.ε.|ῖἰ. εντι·.Οττ.8εΡει.8ιΠοΙ. Μοιιιρὶι.

! Οοιιιτο. ΒΟΙ.Ξ.'. το!. ο. Λεω. βιο.

88. δδευων] Με. Πι οοδοπι νία εχεισ".

- κατ' αυτον] κατ' αυτιἴιν Γ.

- ιδων αυτον Λο!). τοΙ. α. Μοπιρει.Ψ.

τα' οιο. αυτον ΒΙΑΣ. 1. 88. δικα.

ΜειιτρΙι.Βοὶιν.

- ειτττλαγχνισθη] -γχιοθη 1). ] ευουτλαγχ.

Γ7:/:

84. ττροαελθων νιιΙε. ο.ε.χῖ ' οιο. α.δ.

Μ.

- ελεον ΛΟΒΕΞΜΓΤ_|ἶΔ.

- εττιβιβασας δε 8)·ι·.Πο!. Μειορὶι. Απε.

| και επιβιβ. 1). Εεεε.. 5_γττ.οτι.ΒΡ".

Βάι.

- αυτον 2°.] 0121. 1. (Σεπ.) ΜΜΒΡὶ:ι.

Βοοιν.ει Μ88. ι Οοιπτι, Για. το!.

- ττανδοκιον Ξ.

85. την αυριον] τη ανο. Α. Η ΐαδά. εξελ

θων ς. ΑΟ. ΜΙ. αδεια. Απε.

εξελθ. και Ο.. (οιο. και...) Ι στο. Β!)

ΕΞΧεἰο. 1. 88. Σεπτ.. εντι·.οι·ι..διΡει.

Μοιιτρὶι. του.

- δυο δηναρια εδωκεν ΔΟΕ!" το!. Ειπε..

δ)·ττ.Οπ.Γει.8ι.Βοι. Μοπιριι. .και

δηναρια δυο εδωκεν Ι). (ο.)(ε.) | εδω

κεν δυο δηναρια Β. (Η δεδἰΒ

σε. ΒΪτ.ΡΩ.Μ8. Εδώ.)

- ·ιτανδοκει 1).. (ΦΩΝΗ, Ξ.)

Η*
` 80 οιιοοιριεοε οι. ' 82. ροι·τι·ειΜΗ. οι. Ι 33.

Η." “επι” οι. οι. Απιστια.

1
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Χ. 88.

.ι ο ο 11 Οι

1. 0000 ιι.

1.88. σο.

1:εοπ1ιιευττ.ι. 86

σοι.

Μι σοι|| ·νεγονεναι τοῦ

:ο ·

εἶπεν * δε αὐτῷ

] Χ ὁμοίωτ.'π

ισ

88.Έγἱνετο δε δν

τῷ ποιο.

- εἰς τὴν οίκἱαν.

89

88. τ. ποδ. του 'Ιη

σου

* παρακαθεσθεῖσα

` η· ]. ε ι ι στα ε τι Α

και ειπεν , Επιμεληθητι αυτου, και ο τι αν προσ
ε ο λ ο το ο Ι τ ε ε

δαπανησηι;, ενέο εν του επανερχεσθαι με οιποδωσιο

τισ [ουν] τουτο›ν των τριων δπλησιον δοκει

, ἐμπεσόντοε· εἱε τοι)ι` δ ληστατ;

λ 9 ' | ` ' ' 7 σο

Ο δε ειπεν, Ο ποιησαιτ το ελεοτ μετ αυτου.

Α `

δ Ίησουο, Πορεύου, και συ ποίει

80 88 ΣΈν δε τῷ'| πορεύεσθαι αυτού:, [και] αύτδε

εισηλθεν εἱι· κώμην τινά· ·νυνη δέ τι: όνιἔματι

Μάρθα ὑπεδε|ξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον [αὐτῷ]
κ τ 9 ι ` ε 7 Α `

και τηδε ην αδελφη καλουμενη Μαρια, η και

πρὸο|| τουο πόδαι· τοῦ 3κυρίου||
.ν ι τ ο .- 40 ε ε ν -

ηκουεν τον λογου αυτου· η δε Μαρθα περιεσπατο
κ λ ε ι σε ι '7 τ

περι πολλην διακονιαν· επιστασα δε ειπεν, Κυριε,

||8

Οιιιιιιο ἰΠἰυε οποσ. οι αοοδοιιιο

φαι ειιροι·οτοοιινοτιε. ει;ο απο

τοι!ἰετο "Μάιου πια. 3. @Μι

Πιοι·ιιιο ποιοι ναναι" πιο εποχι

τουσ Με” ΠΠ σοι πιασει ιο

ιιιι.ι·οοεε? δ" Αι Με απο. @οι

(σου τοισοτιι:οτδιιιιο ιο ἱΠιιοι.

Ετ ο.ὶι ΠΠ Και”, νιιδο σε το “ιο

πωπω.

*Βεροια εεε ιιιιιοιο ιιοοι

ποια. οι ἱρεο ἱοιτατιι ἱο σοσια

ιιιιιιι ιιαειοΠοοι. οι οποιοι· ου".

ιΙο.ιο Μαι·ιιιιι οοιοἰοι: οποιοι

Μαιο ιο δοιοιιιο Μονο. 8' Ετ

Μια: στο: εστω· ιιοιοιοο Ματια.

οποσ οιιαιο :αδεια απο: μου”

ιιιιιοιιιι οοδιουιιι νοιουιο πιο”

ωΜΜΜ ιιιιιειο ακομα” ε:ἰι·ι:ιι

Γτοιμιοιιε ιιιιιιιιιιετιιιιο: ηιιιιο

εισαι. οι ου.. 1)οιοιιιο, οσο εεε

πιο αυτοι: ουαι εστω· :οσο το

ου μέλει σοι ὅτι αδελφή μου μόνην με 8κατέλει·

 

85. ειπεν] ταδε!. αυτιρ ε. ΑΟ. το!. α$

ενττ.Ρει.διΒοι. οι.. ] οιο. ΒΒΕ.'Ξ'.. 1.

88. (μια) @οποιο ΜειορΙι. Απο.

- δ τι] ει τι Χ..

-αν]εανΒ.ιδ'ανκ.

- προσδαπανησεις ΒΔεἰι: (Ι' αρ. 77.)

(εδά. επ' αυτιρ Απο.)

- ενω] σοι. Ι. Απο. ] ρου: με 1). (ο.)

(ο)

- με] μοι Ι. 88. ΠΙ'.

- σοι] στο. Β.

88. τις. . .. γεγονεναι] τινα ουν δοκεις πλη

σιον γεγονεναι 1). ] τινα τουτιιιν των

τριων πλησ. δοιι. σοι γη. Αοοιι. (? Οτἰο.)

οι). (ποιο. ιο Πιο. τι. 89. (φωτο ετσι)

μοιρα οτι Με ουσια” ρτο:ειιτιοιο Η” ε.)

- ουν ΑθΒευρτα.Χ. το!. ι:.ε. Βυττ.Ρει.

διΒι:Ι. Μεοιρο.οδ. Απο. πιο' οπι.

ΒΙ.Ξ'.. 1. (Με.) ΒΪτ.Οι·ι. Μεοιριι.Μ8.

' ως. ἱἱἱ. 972”. Αοοο.αρ.οταιο.εορτα.

- τουτων των] τιῖύτιῖιν ΓΓ! (των ιι..

Με Β ἱιι ἰρεα οοΠαιἰοοε-Βιζυ.ει αρ.

Μαι.)

- τριων] οιο. Βευρτα. α.

- πλησιον δοκει σοι ΑΒ.ΒιΙυ.(π.Ξ'..ΧΔ.

89. ΒΒ(ΗΠ(Μ8ΠνΓΑ. Αοοο. ( ? στα.)

η:.ι.οταιο. (πλησιον σοι δοκει σοι Β.

Μαι.) ] :δοκει σοι πλησιον π. 1.

Μ.)8νττ.Οτι.8ιΡει.(&Πο!.)(Μειοριι.)

Ατοι. θείο. Ιιιι.ἰἱἰ. ' ιιἰδει.οι· ρτοοιιοοε

α. [απο] ] στο. 88εἰι:.

87. ειπεν δε ΒΟ.ΒΪ..'ΞΧΔ. Ι. 88. 69. Β'. α.ε.

8ντ.Πι:ι.οιε. Μειοριι. οι Με νους. ο.

_/.Ι. (δώ.) ω ουαι ο. | :ειπεν ουν

ια. ΑΟ='Ρ. τα. 8)·ι.Ηι:Ι.ικι. ' απο

8_γττ.οτι.διΡει. Απο.

87. αυτοι] οιο.ΒΧ. Μειοριι.ΜΒ. Αοοτι.(Ρ

Οτἰο.)αρ.Οτοιο.

- ο Ιησ.] οιο. ο ουαι.

- δμοιιιις Αοοιι.(?Οτἰρ.)ερ.Οι·αοι. ] ιι.

τιιις Χ. (οδό. οι: του ο.)

88. εν δε τιμ ΒΒΞ. 88. 8)·ι·.οι·ι.. Μοιοριι.

]1εγενετο δε εν τιμ 8. Α(:ΒΒ. το!.

8τιτ.Ρει.8ιΒοΙ. τα.

- αυτους] στο. 1). ' αυτον Ι. α. 8”.

Ηἱσι·. Αι·ιο.Μ88. Παιδι!. ἱιι νἱιι @το

οποιοι.

- και αυτος εισηλθεν ΛΟΒ. το!. Ι αυτον

εισελθειν Β. ] οιο. και ΒΕΞ'. 69. α. 8".

Οτι. Μεοιριι. (και αυτ. ηλθεν Β. οπι.

αυτος δυτικο-ιδή." "αδά.

ο Ιησους ΡΒ.

-- τινα] οπι. Ι.

- εις τον οικον αυτης ΑΜΒ). το!. Με.

το!. (εαυτης Ρ.) Ι εις την οικιαν (στο.

αυτ.) (Με. 88. (ειδα. αυτης (Β.) ]

οπι. Β. Βιιυ. ΒΙι:.ΒΙ.Μαἰ. (ουδ ΠΙ. Παρα

“ιο πιατα. αὐτῆς": σο. εις τ. οικ.)

89. Μαρια ΑΒ'Ο'Ι). το!. σε. Μιπορο.Β,. ]

Μαριαμ Β..Μια.Ο.Η.::. Ι.88. Μοιοριι.

Μακ.

-- η] οιο. ΕΞ.

- και] στο. Β.

- παρακαθεσθεισα ΑΒ(.ἶ.ΙσΞ. | :παρα

καθισασα εἴ. (ΡΙΠ). τοι. (-θησ- Γ.) ]

παρακαθησα 89. Κ.

- προς Β.(.ιΠαἰ.)Ο.Ι.Ξ'. 88.] :παρα ετ.

ΑΒ.(°Μαἰ.)Ο'ΒΡ. τοι.

- κυριου Β Βιιυ.(=Μαί.)Ο.ιιιυια.ΒΙ.Ξ.

Παει..)$τττ.Οτι.διΡει.8ιΒο!.ιοα. Μοιοριι.

Απο. που. Ι ξΙησου (Ξ. ΑΒ..δΙιιι.σ

Γ. το!. ι. 8ττ.ΗοΙ.ικι.

89. ηκουεν] ηκουσεν ΕΞ'.

- τον λογου] των λογιιιν ΠΙ'. ε. επι'.

Οτι.Ρει.ΒιΗοΙ. Απο.

- αυτου] στο. Β.

40.επιστασα] επισταθεις Β.

- δι] ?τι Ο.. (οοτι·.'.)

- μελει] μελλει Ι. ΒοΗια.Μ. | μελη κ.

- μονην με κατελ. δνε-ΑΜΙ. Μπορει.

Απο. κατελιπεν με μονην Β. Με.

ενττ.οτι..διΒοι. (διο.) μον. κατελ. με

Ξ. ] κατελει·ιτεν Αυ·.Μιι.0Π.:α. 88.

ΒοΠΚΜΓ7]:Α. ¦ :κατελιιτεν 9. Β'

)Ρίαἰ.Β. Η. Βασικα. (ιι. 88.)

- ειπε ΑΒο(Ρ?). το!. ] ειπον 1)”. Ι. 88.

- αυτη] αυτην Ι.

- μοι] μου Β. ] μη 88. Ο.

- συναντιλαβηται] αντιλαβητε Β.

ιι. αποκρ. δε] οπι. 8ντ.οτε.

- ὁ |ησους ΑΒ..Μει.0(Π)Ρ. το.88.) δ.ο.ε.ιῖ 8ντι·.Ριιι.8ι.ΒοΙ επι. (Μειοριι.)

Απο. (που.) (ποιο ειπεν αυτη (3.1).

69. ΚΗ. Μεπιρο. που.) ] ὁ κυριος Β

Βιἰυ.Βι:|ι.(Μίαἰ.)Β. νι.ιια. “απο

Βι·ι·.Ηι:Ι.ιος.] στο. 8ττ.Οι·ι.

- μεριμνας και] στο. 1). (τω.ασ-. 941.)

] οι! θα. τυο. α.Ιι.ε#ἰ.Ι.

- θορυβαζη ΙΩΝ* Ι.(88.) (-ζει 88.) |

]:τυρβαζη 9. Α1). το!. (-ξιι ΓΔ. -ξεις

69. τρυβαζη Β.) ] ταρασση (.'Ιειιι.941.

- περι πολλα αει-.948. ' οπι. Β.

42. ενος δε εστιν χρεια Ασια υἰιἰ.Β. τα.

να”. 1: 8νττ.Οτι..διΡει.8ι.ΠοΙ.αι. ] ολι·

νων δε εστιν χρεια η ενος (Β)(:*Β. Ι. 88.

8τι·.ΠοΙ.ιοι;. Μειωσα. του.. στα. ἰο Οοο..

αρ.οοτδοτιιιιο. (χρ. εοτ. Β.) | ολιγιιιν δε

ιιιδε εστιν χρεια ΑΠΕ. ] 0111. Β.α.ο.ι:.2.πι.Ι.
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ΧΙ. 4. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

νωε. .ο. . . ν ο το ··

8,π_οἶ 1.13.. ττεν διακονειν; ειστε ουν αὐτῇ .ίνα μοι συναντιλάβη·
'Ι 4,1 , ` ` 9 ο εκ τ ε Α |

Βάι ται. απ·οιιριθειι` δε ειπεν αυτΏ ο Ιησ·ουι·, Μαρθα,
Δ.3Η. · ο Μ | θ μια ` 8 | Θ Ι! ` |

;Τ0:ιττον ουν αρ α. μεριμναι· και θορυβα£ρ περι πολλα·

.=. 4.2 ε ` ν ι `

2ζιήθωρ ενω· ιἶε εο·τιν νέα. Μαρία δε ,τὴν ἀγαθὸν

. ' ' Η .“Μ ?αρ μεριδα εξελεξατο, ητιε ουκ αφαιρεθησεται [απ ]

αὐτῆο.

ΛΗ. - 1 Κ ` ' | ' ο- εἴ ο ` ι ! `

Στ τι;" αι εγενετο εν πρ ειναι αυτον εν τοττιρ τινι

- , ρ Α

ξ; ττροιτευχομενον, ο.. ἐτταύσατο, εί·ιτέν τα των μαθη

2. ττροαεύχιαθε αὺ'Ι'0ῦ.

Ή Ξ Έ τι | ι
εΜιιιι.6.9-ι3, χετε› Πατερ ,

5Ξ η βασιλεια σου·

τῶν αὐτοῦ προ; αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ήματ προσεύ

χεσθαι, καθιοτ και 2'Ιωάν·ητ'| ἐδίδαξεν τον; μαθηται·
ε,εἶπεν δε αὐτά-ιι, ε'Οταν ·προσεύχηο·θε, λέ

*, αγιασθήτω το ὅνομά σου· ζέλθάτω||

.
τον ἄρτον ἡμῶν τον επιού

τ68

Ιἱτιιιἱι πιο εοιοττι ττιἱτιἰειτοτε?

Πιο στα: ΠΠ ιιι ταινια” πιο.

'' Ει τοεροτιιιιιιιε ιἰἰτιἰι ΠΠ οι.

ττιἱτιιιο, ΜΜΜ Μιιτιιιιι. εσω

απο εε οι ιιιτιιιιτιο απο:: Νιπτ

ΠΜ: " ροττο ιιτιιιτιι σει ασοεε

ειιι·ιιιτιι. Ματια οριιιτιο.ιιι ροτιοττι

οιοΒιι, οικω των οι.ιι“ετοιιιτ Μι

αι

'μπω Ει αιωνα εει απο

ειπα ιιι Ιοι:ο αιιοιιιιττι οι·ιιτιο. οι

οσων”. ιΠιιἰι ιιτιιιε οτι ιιιιοιριι

|ἰιι ειιιιι τω οιιττι. Ποττιιτιο, άσσο

τισ: οτιιτο. εἰοιιι οι Ιοιιιιτιτιοε

ιΙοι:ιιἱι ιΠει:ιριιΙοε ειιοε. 2 Ει

τιιι ΗΜ. Οιιττι οτιιιἰε. Μάιο Ρο

ιιιτ. "κοιταω" τιοττιιιτι ιιιιιττι:

ιιι1ι·οιιιιιι τοατιιιττι Ματια: ' ρα

ιιιιττι τιοειτιιττι οοιιιΠιιτιιιτιι ατι

ποιοι οοιιιΠε: ^ οι αιωνα ποιοι

σιον δίδου ἡμῖν το καθ ἡμέραν· 4και. άρα· ἡμῖν

 

42. Μαρια ΟΙεττι.9Π. | Μαριαμ Β. 1.

- δι ΑΟΡ. το!. (ιι. 88.) [οι. 5τττ.Τ'ει.δι

Πο!. Μιιττηιιι.Ψ.&Βο!ιιιτ. Ο”. 94!. '

γαρ 13ι.Χω οοτιιτιι. Ι. 69. Α. Μοττιριι.

ΜΒ. ' οτα. Ι). ντιπ. α.ἰι.ο.εάἰ.Ι. δια.

Οτι. Ατττι. 0.491”. ιιι. κι..

- εξελεξατο] εξελινατο Κ.

- ήτις] ή Ι).

- απ' ΔΟΣ'. 1. 88. το!. νων. εφ (Παπ.

ι οττι. Β.Βιι·.ΒΙαί.ΠΤ.. ...ωρα

-- ιιι1 τὶτι.] Μι!. επτα. :6. 27.28. 0'.

Ι. και εγενετο οτα. ι. 200'. ΜΒ". ι εγε

νετο οι Λ. ε. (Μπι 88.)

-- ττροαενχομενον] ποιο εν τοττιμ Ρ.

8τττ.οτι.8ι Για. Απο. θα. ι. 200'.

'απατα. 8)·τ.Ηι:Ι. Οτατ.ἰ. 210". 2279

(ἱτι Ιοιτο ι.ιιιιιετιο οττιτιο Μοττιριι.Έν.ι:ιτιι

Βάια.)

- το; επανιτατο] στη. Γ. Πρτιιοττι. και

Ϊ)Μ. α.ἰι.ι:.ε.!|.ἰ.Ι. Λτττι. ΣΕΦ. ι στα.

ντα. _|. Οτίο. ιροοιηιιιιττι τοοοοεὶι μια·

Ιιιιιιττι ιιιι οταιιοτιιι 'αν. 8)·τ.Οττ..)

-ται Ιωαν. ΛΒΟΙ)Ρ. το!. 'ΥΜΕ. Δια.

εἰ. $γττ.Ρει.8:ΠοΙ. Λτιτι. Οτ·ἰ9.ἰ.200·

Με. 227.'. Το". οι”. Μιιτι:.ἰν.26.εά. '

οτιι.και Δ. Ι. 69. Γοτ. α.ἰι.εώΙ. επ.

Οτι.. Μοτο”. Βάι.

- τα ατι] διττ.Ηι:Ι.Μ8. (Λικ. Η.) Μαιο

ΙιιιΙ›ει ιιι πιατα. “ Παω" Ματια στα οτα

ιιοτιεττι, ηιιιιττι .Ιοιιιιιιτιοε ιιοι:ιιιι των

τιιιΙοε ειιοε.-Γ.ιιοτ, οειοτιιιο τωρα Βιο

τἰιιιτι ιιιιιττι; ΠΠ, Για: ιιι τιιιιΠο.ττιιιε Μεσοι

ι.ιιιιττι; εριτιιιιο. ειιτιοιἰιὶοο οοτι:Ιο. τιοειτο

ιιι οιιιιιττιιιττι. Λακκι."

2. ειπεν οι αυτοις] ο δε ειπεν Η. ε.

--ιτροοινχηαθι Β|)Ι.ΞΧ. το!. Οτία. ι.

232.. ¦ -χειτθε ΛΟΡΔ. Ι. 38. 89. ΠΜ

ΓΑ. Παω. μη βαττολογειτε ὡς οι

λοιπον δοκοι.ιοιν γαρ τινες οτι εν τι,

·ιτολιιλογεια αυτων ειοακουσθησονται·

αλλα προσειιχομενοι 1). (για. Μιιιι. τι.

7.)

2. ·ιτατερ] μια ἡμων €. ΛοΠΡΙ.. τοι.

ὁ.ι:ώἰ. 8ιτττ.Οτι.8ιΡει.8ιΠεΙ. Μοττιριι.

Ατττι. ΣΕΦ. (νία. Μιιιτ..νὶ.0.) | οττι. Π.

Ι. 33(ιιι νιιι.ιι ορια.) νιιια. Οτία. ι.

πιτ-Φωτο (ἰχοναι οι αι λεξεις τοῦ

μεν Ματθαίου τον τρόπον τοῦτον.....

τοῦ οι Λονκιἱ οἱἄτως.) 282- άνετα.

ειιτιοιο α.ι:$ἰ. '' μια. τιοοιοο ὁ εν τοις

οι.ιρανοις 9. ΔΟΠΡ. τα. 88 τα ναί. αν.

ε.εάβἰ.Ι. 5γττ.Οτι.&Ρει.8ιΗι:Ι. Μοτιιριι.

νται.. (σαι. εν Γ.) να!. Μιιιι. | σαι. ΒΕ.

Ι. των. Απο. Οι·ἰ9. ι. 'ΗΡ ααα".

(τισ Με οι!. Τετ!. εαν. Μοτο. ιν. 26.)

- το ονομα σου ΑΒ()Γ. το!. Οτία. ἰ.22ΐ-.

280”. ¦ στο. το 1)ΚΠ. 'Μάτι. εφ' ἡμας 1).

- ελθατιιι ΩΡΑ. ' *ελθετω €. ΑΒ!). το!.

Οτίο. ι. 227-.(οι ροοιοο..)

- σου] ποιο ή βαιτ. 1). | Οοτιιι·ιι.. Οτία. ι.

227! (οικω Μι: οι·ιιια (Σπα. Ηχοι.

ιιΠοειιιιο Καποιοι· ο Γοτττιιι!ιο καψω.

@εντομα σοκ νιιιοτιιιιτ.)

-ιιι| ίὶτι.] μια. γενηθητω το θελημα

σου δις εν ουρανιμ και επι της γης ετ

(ΛΟΒΡΔ)Χ. 38. το!. ΤΜ. (6.)ι:.ε$ι.Ι.

Εγττ.Ρει.8ιΠοι. Μοττιριι. ΣΕΦ. (στο. της

Λουτ'7]:(τιοτι λ-τιι.)Δ. 69. Μ.) τω.

Μιιιι.ι·ἰ. 10. ι οττι. ΒΕ. Ι. τα. Ε δια.

Οτι. Απο. Οτ·ἰιτ. ι. 227..240°.ια.ιεττε. (ὁ

Λουκας μετά το 'Ελθ. ἡ βαο·. σου. ταῦτα .

τταραιτιωττἡσας, ίταξε. Τὸν ιιρτον ἡμῶν

κτλ. διό·ιτερ αι; στροετάΞαμεν λέξεις ὡς

παρα μόνοι τῷ Ματθαἱιρ καμένα; κτλ.)

?Ματια (στα. ὡς ιν οιιρ. τι. επι τ. γης

α.) “ΕνιιτιιτοΙιειο "το Ι.ιιοιι.ε ιιι στο

ιἰοτιο Π‹›ττιιτιιοιι τιοιἰιἱοτιοε που .τεριεπι

πιο ανίκανο τοττιρΙοτιιιο αει : Με πο Μο

[Μιιιιιιιιιιο ια] Ματια: ιΠιιι:τερονιι, οοο

ηιιοττιοιὶο Μο:: εοριιιττι εἰτιι ιτιιιιΠἰΒοιιιΙαο

τα.. οιιτι Ι›τιιι.·ιιιιιιι ι:οττιττιοτιιιιι. Νοτιιιιτι

φταιω ΤΜ ειιτιοιἱῆοιι.ιιιτ ιιι ερἱτἰιιι, τπτ

οιιιοττι τι:Βτιιιττι ιιι οιιττιἱο τοοιιττι:οιἱοτιο

νοτιιιιτιιττι στα. Οειοτιιιιιτιο ιιτεο Μαιο.

απο... ριιιιιἱοτιοττι ιΙιιο.τιιττι ειιροτιοτιιττι

οι” ιιιιοιιιιττι ττιο‹Ιο τιτροιιιιοτιοττι, ττιιιι;ἱε

οιιττι ρτοοιοτττιιιιοτιιΙο Με” ιιιιεΙΙἰι;ἱ.

1)οιιιιΙο ιτοε απο ιιιι_ῇιιτιΒιι. ιἱο τιοτιο

ιιιιοιἰι1ἰοτιο, άι: τοττιἰοεἱοιιο ροοοιιιοτοτιι.

Λο ιοτιιιιιιοτιο ι·ιιιιιιιιιι. Αι και φαιά

Πιο [Μιιιιιιιιιιιιιι ι·ι:.] ιιι ιιιιἰιτιο ματια,

δειἰ Μετα ναι ο Μαιο. Μι: τιοιι ροοιιιι.

ιιι ἱιιιιιΠἰει:τιιττιιιε οι! Μια! ωραιο:

ααα! οι: ιιιιιιιιιἰοτιο ιΠοιο.ττι αει μετα

ποτε." Λιτσα". Εικ:ιιἰτ. ιιιΙ Ι.οιιι·ετιι.

αφ. Μι. οι!. Β.ιοειιτιι, κι. 623.

3. τον 2°.] ιιτιι. Δ.

·-διδον ()τία. ι. 227'. '2404. '248€. 25”. ι

. δος 1). θα. Μπεν. (ι·ἱιΙ. Μιιιι. τι.

Η.) | διὅονι: 0.

-το καθ' ἡμεραν Δια. 92. 8)·τι·.Οιι.Ριι.

δ:Πι:Ι.τιια. (μια. ι. Η". 249.' Μεσα. Η.

ι οττι. το ()τίο. ι. (απο. 22η.) ι σημερον

Ι). νιιΙα.ε'Ι. α.ο.ι:.ε./!.9'.Ι. 5)·τ.ΠοΙ.

ιτιι. /Ειιι. (ι·ἰιΙ.Μτιιι.)

 

40. πιο τιιιιιινοι οι. “1. απο τιιιιτιιιιιι Η.

Ι. φταιω. “και οι. ' ιιοι·ιιιι οι. .!οοιιι·ιοο (Η. |

τι. ιιο!ιιιι Μαιο Η.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΙ. 5.

Α Χ | · α

Δἔε:;ἑΡἔΜ ται· αμαρτία'τ ῆμωυ,`και γαρ αυτοι 2 οἱΦ€ομευ|'τταυτι 0:=Μέίμωα

τ 2 οι 8 .κ

τα 1. 88- 09. οφειλουτι φουλ" και μην ειο·ευεγκ1ηοΉ ηματ εκ πει· Ποιοι οι πο που ἱτιιὶιιοπο ω

ΠΒΕΠΕΠΥΓΔ. ι 6 ι 5 9 ` τ ` ο ι ι › τ · τοαπο.ιιοιιοαι. "ΜΜΜ Ετ. ου.

ἔ;:= ρ'¦ ρασμομ ' και ε';πευ "7,031 αυ.Γοιζ9, Τω- εξ υμων ΜΙ ΗΜ.. Ωιιὶο κοιταω !ιοΙ›οϋἱι8 8 | , , . ~ . .

ἔΙ.ξ ' εξει Φιλ”, ,και πορευσεται ποσο αυτου μεσοι:υκτιου πι22:2%&αΠιιιζ"ΣωΈΣ

Β και ει αυτό Φιλε *σου οι τ σέξ` α το" ωππυσιω πιω "08 μου.
ἔ τω. 6 η 6 , , χρη μ ρ ρ , 6 αιιοπὶυ.πι οποἱουε που: "και

Β Μιιιι.7:7-η. ρκε

3 ` | | ' ( 4.- | `

επειδη Φιλοι· μου παρε·γευετο εξ οδου προ: με, και

ουκ ἔχω δ ·παραθήσω αυτο-5· 7 κοἱκεἶυοι` ἔσωθευ απο·
` Η | Ι κ 8 τ ρ

κριθειο εαπ-Π, Μη μοι κοιταω· παρεχε· ηδη η θυρα

κἔκλειο·ται, καὶ τα παιδία μου μετ, ἐμοῦ εἰ: του

κοίτηυ εἱο·ίυ· ου δύυαμαι αυασταυ δοῦυαί σοι.
8 κ κ τα ο κ › κ ο Α , ` ` `

λογω υμιυ, ει και ου δωσει αυτω αυασταο δια το
9 Φ ι ο ευ ιι κ ` . ο ι › ιι

ειυαι φιλου αυτου, δια γε τηυ αυαιδειαυ αυτου
Β ` κ ο .- ο! κ 9 Ι) › ` τ ο

εγερθειο δωσει αυτο: οιτωυ χρ·Πἀι. κα·γω υμιυ

ιἱο που. ειδ απο οι. που λαικο

(μισο ροποπι οιιιο “Μαη 7 οι

Με οι: Μαιο [τοοροοιΙουα] οι

οοι, Νο” παω αιοΙοειιιο εεοο:

ἱιιαι οιιἱααι οΙο.ακααι οοι.. οι

αετἱ ..πώ ακουω απο. Πι ου

Μ: που ροεοοπι οι.ιτι;ετο οι

απο ΗΜ. ' Ετ. Με: τα ροτεονο

πνοή: ρα!εοπε, ι1ἰοο «πιο, οι.εἰ

Ποπ Μια ΗΕ ευταοοε οο «μισά

οπιὶουιι οἱαε εἱι, υτοριοτ Μοτο

Ι›ἰιοι.οπι ωσπου απο ειιτοοι οι

ιΙο.Ι›ἱι ὶΙΙἱ αουτ ΜΜΜ ποοοοοο

τἱοει. η"διό·) Η οχ.;ο νοΙ›ἱοκ ο Α ` κ ο ο κ- κ κ Ι

λογω, Αιτειτε, και δοθηο·εται υμιυ· ζητειτε, και ευρη· ως). Ρώτα α ΜΜΜ "Με"

 

8. ου απο αι. 128: οἱ Μο (οι ἱΠο οἱ Λα.

μια) ροτοετοτο.νοτἰι (που. @οι 17.) ρα!

κοοο νιι!ε. [Παπ. οι ἱΙΙο εἰ οιο. ο.

Δται.Πιο.

-ιι και στα. ἰ. 2182,. ἱἰἰ. 650€. | στο.

1). (σαι. και οι τω. 8,τι·.Οτι.8ιΓει.

ΤΙΜ»)

-φιλου αυτου Β.2"αἰ.Βιἰυ.ΟΕΣ. 88.

4. τας αμαρτιας να!! ασ. Οτἰα.ἱ.227-.

252-αίαοτιο. 250. ¦ τα αμαρτηματα Ι.

' τα οφιλιματα 1). Τά. Ιι.ο# (δώμα.

κι ρεοοοτα. ο.)

-και γαρ αυτοι να1ε. α.ἰ. 8υττ.Ρει.8ι

Πα. Μεα1ΡΙ1. 0,49. ι. αου. αου. που.

'ως και ἡμεις 1). ο.ο.[.Β.Ι. 871,.

Ο”. (Μ ο.) (και γαρ ἡμεις Οἰοαι.

5. πορευαεται] ·ιτορευιται Ρ'. στρριυειται

.τα Ε.

-μιαουυκτιου @απο το!. ' μιααυυκ

τιου 13'. | μιαουυκτιου Χ.κίοΔ7:|:

οτα. ἰ. 218.. | μιαουυκτου Ι...

-ιιατυ ΜΔ. 1. 88. τοΙ. (-·ιτιι ΠΟΕ)

Απο'. Μοαιρο. 'ΠΚΦ. Οτἰς. ἱ.213°.'

ερει Α1)Οτ.ΡΤ_|ῖΒ. 69. ΚΜ. πως.

εει.)

-αφιομευ Α130ΒΡΤχΣΔ. Ι. ΒΘΠΚΜ. ι

1αφιεμιυ €. Ι.ΞΧ. το!. θα”. ως. ἰ.

22”. 255". (αφηκαμευ στα. ί. 25%.

ΗΜ. ΜοαιρΙ:ι.)

·-ιταυτι οφειλουτι ἡμιυ κατω. α.(Β)

α.ο.ο.ί.Ι.υι.

8. μου ΑΒ.Μαἰ.Π. Η. 88. (ΙΑΝ.) επι'.

Οττ.διΠοΙ. Μπα”. Απο. και. Οι·ἰς.

ἱ. 213! | μοι 1). 69. Μ. ο. @τα ΙΜ.

ἰἱ.299·'. | οτα. οιιΔευο11κεονω.

8_ντ.Ροι. 'Γλου. .

Η". Οτἰο. ἱ. ἰἱἱ. [ :αυτου φιλου ς.

Δ. Ι. το!. ¦ αυτου φιλου ΑΒ. ιι! υἰιἰ. ¦

αυτου φιλος 69. ' αυτου φιλου αυτου

1). (οιο. αυτου 8υττ.Οτι.&Ρετ.)

-αυτιρ Σου.. (οι ο.) 8_νττ.Οτι..8ιΠοΙ.8ι

Ροι.Μ8. το!. Οτἰς. ἰ. ' απο. 1). ΜΜΜ.

Μοαιρο.8οΙ"τ. το!. ως. ἱ. 252.. 255...

(καυτή οιο. τιμ ΕΣ. 88. Οτἰρ. ϊ. 227..)

| τοις οφειλεταις ἡμιου 1). ως”.

Μοαιρ!ι.Ψ. (Με: ο.) να!. Ποπ. νἰ. 12.

|¦ἡμιυ] ήμιου 69.. (οοττ.λ.)

- κά Πα] Τακ. αλλα βυααι ήμας απο

του στου·ηρου ετ. ΔΟΠ(Βἱοο. πουηρου)

τοΙ. δ.ο$$ἰ.Ι. 8υττ.Οτι.&Ροι.διΒο1.

Μοπη.:Β. .ΖΕτΙι. (Μουτ α.ο.) τω. Με”.

ἱιορτ. Οτἰο.ἱἱἱ.

-ὁαιιιυ ΛΒΟΚ. 88.'. ΚΜ. α.ο.|.#:ἰ.Ι.υι.

Μειωσα 0τίο.ἱ. . δοτου Ι)1:ι.ΊΔ. 1. 69.

ΒΡΟΠΗ.ΠἴΓΔ. 'Ἐμοῦ. Οτία. ὶἰἰ. ια.

(φωτ Δια. ‹μιοιαιιοι νωΒ.οι. ι.·.ς'.)

9. δοθ. υμιυ] οιπ. υμιυ Δ'.

- ζητ. κ. κυρια] στα. εγτ.(1ττ.

-ιἰιρηαιτι £'|ουι. 9”. | -ο·ητι 09. Δ.

-αυοιγησεται Α130111..ΚΔ. Ι. 38. 69.

-τταριγιυετο ως. ἱ. ' ·ιταριατιυ Β.

-ιξ Μου ἱ. ως. ΙΜ. ἱἰ. | απ'

αγρου Ι). ΜΜΜ. μακραυ Ια.

-·ιτρος μι] σαι. 1). δ.ἱ. Οτία.Ιπι.ἱἱ.¦

Οοιπτο. Βου.. το!. οι οι. Οτίο. ἱ.

-εχω] εξω Δ..

7. κακιιυος] και ικαυος Δ. | εκειυοι: δε

1). ΤΙιου. (Οοιπτο. Μοαιρο.)

- απο ΛΒοΒ. το!. (-·ιτει Χ(ἱΓ.) (ΠΜ.)

νἱ. 18. ¦ οιο. ΒΕ. 1. νιιΙα. Δια. Οι·ἰς.

ἰ. 227-. 256€ αί.τετιο(·ιταρα τῷ Λουκα

'Που. τοΙ. ' ιριι 1). οι". Μοαιριι. ¦

απο 69. Δ. “αι”. οἱ ΒΪττ.(.ἶτι.δι

ΚΜ. ΟΙεπι.9Η. ' αυοιχθηαιται ΠΣΕ

οΗεονω.

Ρα. .

-ηδη] πιω. γαρ οι». 1'. τα. (8)'Ι'.0Π.)

Μοτο”. 'Παω.

- κεκλιιαται] κεκλυσθαι 69.

_μου ΑΒ(ΡΠΒ. το!. νιιΙ8. _[ 8ττ.Ρει.

Μοτοριι. του.. Απο. ' στο. Ο.. Ι. Μ.

δ.ο#ρ'.ἱ.υι. εγττ.Οττ.διΠοΙ. Δια.

-εις τηυ κοιτηυ ί. Μεπιρο. το!. ¦ ευη

κοιτυ Β. (Σεπτ.) 'Γλου. οι. Βάια.

(πω.)989.

--ιιαιυ] ιατιυ 1).

10.ιυριακιι Οτἰο.ἱν.90°. ¦ ιἰιρηαιι 69..

(οοττ.'.) | στο. ὁ ζητ. ευρ. 'Ἐμοῦ.

- αυοιγηαιται (ΜΙΧ. 1. 83. 69. Μ.

(Ποια. 275. (αυοιχθησεται ΑΔΕΕ(ῖ ΙΙΙ(

ΒΟΥΓΑ.) Μι.. το!. | αυοιγεται Β!)

Οτ. 8τττ.Οτι.Ρει.8ιΠοΙ. (για. Μοιι..νίἰ.

ο.)

ακαιώττηται). 285.. δόκει δέ μοι ο Λου·

κας δια τοῦ, μι) ιίαιυ. ἡμ. ιἰς ·κ·ιιραα.

δυυάμιι δεδιδαχἐυαι δὲ το ρω. ἡμ.

ἀπὸ τ. που. καὶ ιικός τε προς μὲυ του

μαθητήυ ατε δι) ώφελημἱυου ιἰρηκἐυαι

του κύριου το έττιτομώτερου, προς δὲ

τους ·πλειουας διομἐυους τραυότιρου

διδασκαλίας το ααφέατερου.

5. προς αυτους σου. ι. ΒΙΒΗ | 0111. 1). ο.

σου” ο.)

-ἱξη Η.

  

πιο”. Δια. ' 8. Η. οἱ ΗΜ οι'

αιιουαιιοι. Μι οι. οι. ' 9. ιΜοο να”. Δια.

'Ι. οι”. το

290





"Η""ΜΒΜ

'Ρ

Ε

ΧΙ. 15.

πι18.(...ιι.ι-ω.

Β,ττ. Ο. Β. Η.

Και”. [ΤΙΜΜ

ΑΕΠ. και.

10. ανοίγιται

1 Ι. [άρτον...ἡκτιἱ]

1 2. [μή] ἱπιδιόιτει

πίον; Η '

τι παι.

Αθ' ρκτ

."Μιιιι.ια:αα-:ιο. ι

"Μ". :μπα-οτ.

τι. 0α:ι.και. αυτο ήν ο

- τ. δαιμ.. ι:κ- ρκζ λησεμ ο

βληθέντος, β

τι Μινι. ιι : 34..

Μπα!.

 

ει ου

μαλλον ὁ πατἡρ ὁ

τοῖι· αὶτοῦο·ιν αὐτόν;π

ιι · 9
82 ' Καὶ τμ έκβοίλλων δαιμόνων [καὶ αὐτὸ ην]

| ι | ` .- τ › ι › |

κωιρον· εγενετο δε του δαιμονιου εξελθοντοι·, ελα·

Ι ο

καρο;" καὶ εθαύμασαν οι ὅχλοι.
Χ , Α ” κι

δε εξ αυτων 2εἰπαν,|| Έν Βεελάβουλ . του|| δίρχοντι

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

| Α αι

σετε· κρουετε, καὶ οὶνοι·νήσεται υμιν. 10 παι· γαρ ο
' ^ Ι Ά · η

αιτων λαμβανει, καὶ ὁ ζητων ευρίσκει, καὶ πρ κρού

οντι οινοιγήσεται.

αἱτήιτειδ υιιδι· οἶρτον, μὴ|λίθον ἐπιδώο·ει αὐτῳ; η

και ιχθυν, μη αντι ἱχθυοι· ο ιν Φαι;τερ ἐπιδώσει||; ριεοοτι:ι,τιιιττιαιτιιι ρτο μια Βιετ

1 τ) καὶ δ * αὶτήσει|| οδόν, μὴ επιδόσει αὐτῷ σκορ·

ν ὑμεῖκ πονηροὶ υπάρχοντα` οἴδατε

*δόματα οι·μαθα.'| διδοναι τα. τἔκνοικ ὑμῶν, ποστρ

Ο'Β Β στα | η

εξ ουρανου δωσει πνευμα αγιον

11 `ΟιΙ|

τίνα δε ε ὑμῶν τὸν πατέρα

15 3 τινἑι·

ατιιιατ·ἱιο, ει ἱιινιιτιὶοιἰ:: ριιΙειιιιι,

οι πραματα· Μια. Η, Οττιιιιι

οτιἱαι αιτι ροιιι πετρα. οι αυτ

ιιιιιιιιτἱι ἰτινι:τιἰι. ει ριιΙτ.ατιιι

ιιμοττοιιιτ. " @τα :απατα οκ

ι·ι›Με ριιιτ·οττι μια. ρατιατιι, τιιιτιι

.μια ιαρἰιιιιιιι @οτι Με? ιιιιτ. κι

τι ΣΑ!!

ριετιιιιατ αιμα ΠΠ? Η ιιιιι ιι ρε

ιἱιιτιι ονιτττι. ιιιιτιιιιιιιιι ροττἰειιι

ΠΠ καμώματα? Η ετ απτο νο..

ι:ιττιι ..ιιι. "...τι ττοειἰιτ Μια

ι.Ιτιιιτ. απο μια πατα. αιτιιιτιο

"αιμα μπαι: ποιοι· τα: ι:ιιι:Ιο

τω” φταιω Βοτιιι.ιτι ρι:ιοαιἰ

Με ιο?

" οι Η Βι στα ατομα” Φιο

ττιοτιιιιττι, οι Μαι! ι:τιιι ττιιιιιιττι:

οι οιιιτι ααα..." ιιιιι:ιτιοτιιιιττι,

Ιοι:ιιιιιε αει πατατα. οι ιιττιτιτἰτιι

ιιιιι και" "αυτια " (Μιλ) @ιιι

ιιιιτιι ιιιιιι:ιτι ο: ι:ὶε ιιικοτιιττι, Ιτι

Βοιωτια. ρτιιιι:ιρε ι1ιιιιιαοτιτο

 

Η. τινα ΛΒΟΠ. ται. /: Ποτιι.ΟΙ. ἱἰἰ. 56.

] τις 1)Ι..Χ. 88. νιτια. ο. Οτίο.ττι. 850".

(ιι απο Ιι#ἰ.Ι.)

- εξ ιιμων ΛΒοΒΒΕ.ΐ. 83. 69. ΚΜ.

παι. οκ... ιιι. ' η'οιιι. εξ α. 18. Β.

τα.

- του πατατα Μο ΛΟΒΒ.. το!. (Σκια.)

8]ττ.Βιι. τα!. @τα ιιι. ' οπι. ι.. 8_γτ·.Οτι.

Πιο" αιτηαιι Β. 8_γτ.Πι:Ι.ττια. “οιιι.

τον Ι. Μ. ' Οοτιιτα. Οτ·ἰ9.ἰἰἰ.

- ὁ υἱος Με ΜΟΒ. τα!. ετι-τ'.

Οτι.Βιι.8.:Η‹:Ι. Λαμ. Δια. | ατιιο αι

τηαιι Ι). Μιττττριι. ΤΙΜ). (Οι·ἰρ. ιιι.)

'στα. Β. Ήττα. τ.·. | στα. ι 1. θα. τα

Ποαι.(.'Ι.ϋἱ. 56. μαι. αυτου 1. @Απ

8τττ.οτι.Βει.8ιΠώ.ικι. ΑΜ. τα».

¦ Οοττιτα. αν.. ἱἱἱ.

- αρτον....η και ΔΟΠΒ. το!. ναΙ8. ο.

ι:./. εχττ.Οτι.Β8ι.διΠι:ι. Μετα”. παι..

Ποττι.()Ι.ϋι..56. ' στα. Β. μια. 'Πιερ.

Ατια. στερει.

- "κοιταω ιιι.] ροει αυτιμ Π. ¦ Οοττιτα,

Ηουι.(.χ. | επιδιν Ο. ¦ επιδωαη Χ. 69.

(Με Χ. οι τα να. Π!. Χ. 698ι:τ.)

- η και ΛΟΒΒ.ΧΔ. Ι. ΒΡΩ" υἰι!.)(ἱΗΚ

Μειτντι. Μοτττριτ. Ποντι.ΟΙ. ιιι. 56.

παι εἰ Λα. α(ιιι ..αδικα 8ττ.(3τι.

ιιιιιιιο εἰ 8]·τ.Βει. @ιιι. ιιιτι Μι" οι

5_ι·τ.Πι:Ι. (η ιο.ττιιιιιι Ι... 88. νιιΙ8.6'Ι.)

ι :ιι και €.

- η και ιχθ.....οψιν ιπιδωσει αυτοι] ΡΟΗ

ακορτι·ιιιν να. Ι2. Ο. | οιιι. 69.

- ιχθυν] παι!. αιτηοιι Ι). ἰι.(ο.) $ιτττ.

(:τι.δι:1'ει. «Πιτ. ]Ιοττι.6Ϊ.

- μη αντι Λ(Π)Π. το!. Οτίο. ιιι. 6504..

'και αντι Β. | μη και αντι Ι'. Ι (στα.

..
..

ντιπ. -;νι.

αντι ιχθυος Μιιατριτ.Βοιτντ.δι Μ88.

'Πιερ. Ποττι.ΟΙ.)

Π.αυτιμ Μπα ιπιδιιιαιι ΣΒΒΕ. ο. ¦ $Ρ08ι

:. ΑΟΚ το!. (Σπιτι.) να το!. Οι·ἰυ.ἱΗ.

Ποτιι.ΠΙ. (ντα. Μζιιιι. ντι. 10 οι νετ.

ια.)

12. η και ΒΕ. 1. Με.. 69. Δττιι. | η(ιίι:)

και κ. η ιι Η. | η και Παν" €. Χ. το!.

'η και αν ΔΔ. υ.ιιι τι Η". αιτι

Μετττριι. ΤΜ!). ' και ιαν ο. | εαν δι

και 1).

- αιτηαιι ΛΒ.Μαἰ.Β“μ.ο.ΟΠΒ.τία ΒΔ.

1. 88. ΗΙἶΓΛ. ¦ :αιτηση 9. Χ. τοι.

Σκια. (μπι ωον Ι)Β.Π. ΓτιΙα. ο.)

- μη ΛΟΒΒ.. το!. ' στα. ΒΒ. 'Πιερ.

_- ι·ιτιιϊωοιι] οσοι ακορπ. αυτα: Β.

Η. υπαρχοντες ΑΒ(:ΒΒΔ. Ι. 88. 89.

τα!. ' αντε; ΠΠΣ!. ντι!. οι,... 957.

στα. Μτιιι.ιτἰἱ. Η.)

-- δοματα ιιιιιο αγαθα ΛΒΟΒ111..ῖ7]:

Δ. 1. 88. 09. ΒΡΟΠΚΜ8υνΓΛ. ι

:μια π. Μια. ντι!. σε”. (Βία. Η!.

τι. 881». ΙΜ. 881!. (δογματα ΙΡ.) ' το

αγαθον δομα (Νο. ι. 21:39 Μο αιτοιἰ

Βοτιιιτιι 'Που.

- ἰιμων] ἡμων Κ.

- πατηρ] πιω. ὑμων ΟΠ. Βιιια. Ιι.ο.ἰ.Ι.

Βιιτ..Βει. 'Ἐμοῦ. Δτιττ. και. στο. Μαι.)

] Οοτιιτει. τα. _τί 8_γττ.Οτι.&.Πι:Ι.

Μιττητιι.

-- ο εξ ουρ.] οπι. ί. ι οιιι. ο ΒΧ. 88.

(Μπι.) στα. διττ.()τι.8ιΡει. ΜΜΜ.

τω..

-- πνευμα αγιον ΛΒοΒ. τα. ΒΧ".

Οτι.Βιι.8ιΠι:Ι.ι:ιι. το!. Τα·ι.ιιιιι·.Μιιτο.

τι. 26. ι αγαθον δομα 1). Ιι.ο#ί.Ι.

(Απρ.) | πιτς. τω. .τα Οτίο. ἰ.218°.

Πι. 650°. ¦ πνευμα αγαθον Β. ΗΜ.

$χτ.Πι:Ι.τττα.

Η. ετα τα 1). ταυτα δι "παντος αυτου

προαφιριτι αυτιμ δαιμονιζομινος και·

φος. και ικβαλοντος αυτου πανττς

ιθαυμαζον. Παει: ι:ιτττι δικιειτοι οτι-ιτ

τιτττι πιτ ιιτιιιττι ι1ιιιιταοιιιιιι:ιιαι ειιτι1ιττιι

οι ττιιτιιιαι. Βι ι:τιιι ι1ιιιτι @Μάτια απο·

ιιιοιιιιιττι “Πρωτα τω αιιιιιιιτι. Βι ειπα

ο_ῆοι:ιαειιι ιὶαι:τιιοτιἱιιτιτ ττιιιιιιττι Ματια.

στα ταιιιιιε οι οπιπο. ιιιτιιιιο ττιἱτιιιιιιιιιιιτ

ο. ' κι: ιιιιι.] ειπα ιιιιιοττι Μαι: Ματια

τ

- ην] μια. ε. Ιηαους Β'.

- και αυτο ην Λ"ΟΕ. "31. (Μια.) επι'.

Ρει.8:Ηι:Ι. τ στα. Μπι υιά.ΒΒ. 1. 83.

(8,τ.Οτι.) Μι:ιτιμ1ι. Μαι. ται.. | (και.

τι ττιιιιο 8ιχτ.Οτι.)

- ιγινιτο δι] και η·ενιτο Β. 69. (νιιι8.

ια Βχτ.(.ἶτι. Μι:ττητΙτ.νν. (τινι.)

- εξιλθοντος Β.!”αἰ.ΒΔ. Ι. το!.ικβληθιντος ΛΟΒΧ. 33. 09. νιιΙε. ο.

_|.ἰ.Ι. Μι:ιιτρΙτ.Μ8. μια. και 69. ]

(ιλαλ. ὁ κιιια. και] "τι ιιιιιιο" ιιιτ:ιι.ιιτ:τι

ι..)

Η. τινες δι] και τινες 1). σ. 57120”.

- ιΕ αυτων] οκ Βιιατιιιιοιο ἰι# Β›·τ.οτι.

- "παν ΒΠείο. ' Σιιστον τ. ΛΟΒ. το!.

- Βιιλξιβουλ] Βιιζιβουλ Β. ' Βιλζι

βουλ Ι..

- τιμ ατιιο αρχ. (Λ)Β(:Β. 88. 69. ΚΜ.

Μαι. (των Λ.) Ι .οιιι. ς. ΒΙΠΕ. το!.

.----_____

Η. Αιτι τυποι:: οι. ' Η. ροττιςιι αυτι. | Η.

Βαιιικοι›ιιι› οι. (οι Βέτο..) | 'στατιστικα Δια.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Χ1. 18.

Δ1ιοοαι›.ῖ;.Ξ,

ΜΕΝΑ.
τῶν δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. 16 ἔτεροι δὲ

Α Α , Ἡ

πειράζοντεο σημειον =ἐξ ουρανου εζήτουν παρ αν·1. 33. 89.

1·1(Ε96τω8ΠΕ ... μ 17 τ κ

Λο ριεθ του.

β

19. αυτοι υμ. κρι

ται

1 ο ` 1 Η ` Ι ,

αυτοι· δε ειδωε αυτων τα διανοηματα ειπεν
ο ο- οι τ τ ο ο ` Α

αυτοιο, Πασα βασιλεια εφ εαυτον διαμερισθεισα

ἐρημοῦται, καὶ οίκοι` επι οίκον πίπτει. 18 ει δὲ και ο

η , 0 Α .

σαταναι· εφ' εαυτον διεμερίσθ·η, 77605' σταθήσεται η

.ο Α |

βασιλεία αυτου; ὅτι λέγετε έν Βεελζεβοῦλ έκβαλ
τ τ Χ

λειν με τα δαιμόνια. 19 ει δἐ εναι εν Βεελάβουλ
. Α . Ι

έκβαλλιο τα δαιμόνια. οι υιοι ῦμων ἐν τίνι εκβαλ·

Α ε ι- 13λουσιν; δια τουτο *αὐτοὶ κριται υμων|| ἔσονται. ο εἰ

δε ἐν δακτύλιο θεοῦ . ε αι ||ἐκ άλλοι τα δαι ανια οι α
ι 7 9

.ν τ Ο τ κ ε | 4; με 21 ε' ε

εφθασεν εφ υματ η βασιλεια του θεου. οταν ο

επ . `

ισχυροι· καθιοπλισμένω φυλάσσ1ο τὴν εαυτον αυλην

ο Α 000

έν εἱρήν;η ἐστὶν τα υπάρχοντα αὐτοῦ· " ἐπαν δὲ1
|

απο εἰοἱτ. ι1ε.εαιοιιἰο.: Ν ο",Μ οι

ΜΗ ι.ιιιιιιοιπειι @μαπα ι1ο οιιι:1ο

ιιιιοετουιιιιε ιι1› οιι. "(Μ·2·)1ριε

Μισο οι ι·ἱι1ἱτ. ι:οαιωτ.1οοοε

αποτο. ι11:εἰι ιι1ε. Οπου: καποιο

1ιι οι: Φου ι11ν1οιιιιι ι1ι:ευ1ιιιιιτ. οι

ι1οπιιιε εαυτο ι1οιοιιιο Μάικ.

1. 81 ιιιιιιιιτι οι “μου” 1ιι οιι

ὶρειιιιι ι11νι1ειιιι οτα. ιμιοαιοι1ο

απο" καποιο ἱρεἰιιο? (11118

ι11ι:1ι.1ε 1ιι 11ο1ιο1›ιι1› οἰι:ι:τε πιο

ι1ιιοπιοιι1ιι. 1” 51 οιιτ.ετιι οια: 1ιι

11ο1το1ιιι1ι εἱοἱο ι1ιιιιιτιοιιιιι. 11111

νιιιιιτ1 1ιι οοο οποιοι? 1ι1οο

ἱρο1 ἱιιι1ἱοοιι νι:ιιιτ1 ι:τιιτ1ι. '0 Ρυτ

το εἰ ἱιι ι11Βἰιο ι1ιιι ε1οἱο απο·

"τυποι, ρωταω μτιιονοτιἰι 1ιι νικ

καποιο ι1ι:1. Ή Ποιο ϊυτιἱε ατ

ιιιιιιι.ιε οιιιιοι11ι αιτ1ιιπι οποιο.

1ιι υπο 511111. οιι ηιιιιιι ροεειι1οι:

2281 ο.ιιιι:ιτι 11›τι.ὶοτ 1110 ευρετ

νοοιιιιιε ταυτα. απο. @Νοτια

ιιτιοα οι” ιιιιιοτοι 1ιι φωτια

οοο11ι1ο1ιοι. οι ορο11ιι. ι:1ιιο οιι.

ίσχυροτεροε αὐτοῦ ἐπελθαιν νικήσο αυτόν, τὴν πανο

πλίαν αὐτοῦ αίρει έα). ἐπεποίθει, καὶ τα σκύλα

αὐτοῦ διαδίδιοσιν..Ι1ιι·

, Ι `

εστιν, και ο

23. ` 0.

Μου”. ” σοὶ οοο ο" Μαιου:

ιιι1νετεαιο του σει, οι ‹μιἰ

που ι:ο111ι.;ἰι τοπικα ι1αροτειι.

ο μη ων μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ

μι) συνιί·νων μετ· ἐμοῦ σκορπίζει.

 

15.11.11 θα] ααα. ὁ δε α·ιτοιιριθεις ειπεν,

πως δυναται αατανας σαταναν εκβολ

λειν Δ(ΒΧ11)Μ. 8)ιτ.1:1ο1. Δια. (και

αποιερ. Κ. εκβαλειν ΒΧ [11011 1(].) νἰι1.

11αοτ.111.28. 1 οοο 1ια1ιε.οι 110111.. το.

16. εξ ουρανου ιζητουν παρ' αυτου Μο

ΒΕ. 1. 38. (69.) νιι1ε. ι:./119191.ί. δν".

(1118: 1)". Απο. οπι. εξ οοο. 211111.

(αντῳ 69. στο. στην) 1 :πιο αυτ. εξητ.

εξ ουρ. ς. 11. το1. ι. 5_ντ.11ο1. (11οιορ11.)

(επεξητ. Μ.) | εξ ουρ. εξητ. Χ. (0121.

παρ' αυτ.)

17. ειδιιις] ιδιου Χ. Σα”.

-- αυτων] μπι τα διανοηματα ΑΧ. 1.111!.

- τα] οπι. Δ.

- διαμερισθεισα] 1111113 εφ' ἱαυτην ΑΒΕ.

83. 8ϊττ.Οτι.διΡετ.. 1 Οοιπτει. ΒΒΔ. 1.

το. η. 87τ.11ο1. "μερισθεισα ΟΧ1:`Μ

Γ. (μια εφ' εαυτ.)

- επι ΛΒ11.εἰο. το1. | επ' Ο13ΧΗ:Μ.

- πιπτει] πεσιται Β. 11018 (10111118 111

εε ι1Μειι οικω Απο. οι οιιιοἱε (στο.

διττ.Ρει.) @που φαι: απατα (1011111111

Μαιο εεε οο.ι1ἱι ενττ.οτι.8ι1)οι..)

18. και] οια. Γ.

- αατανας] ωιι. 8ατ.οιιιιτι οια: _/'#ἰ.Ι.

- διιμεριοθη] ιμεριοθη (ΚΟΑ. (μερ. Γ.)

- πως] ου 1).

- λι·)ιετε] ααα. ότι Ε. Ζακί. 8)·ττ.Οτι.

Για..8ι1:1ο1. (ασ πιο οικω Απο.)

- εν] εκ 69.

18. Βεελξεβουλ] Βεεζεβουλ Β. οι. νετ. 19.

(Βελζ. 1..) "ο.ι1ι1. οτἰοι:1οοιο απαισιό

οτοιο ι. 87τ.11ι:1. Απο. (νἰι1.νοτ. 15.)

- ειιβαλλειν] εκβαλειν Με..

- με] οια. 69. Ε. Βάι.

19. ει δε εγω.. .. δαιμονια Τετι. ο.ι1ν. Μοτο.

11226. 1 οια. 69.

- εκβαλω Χ.

- δαιμονια] πιω. ο 111118 νεοι.τἰε απο".

- οἱ 11011. το!. στο. Ν. 29711. 1 οια. Δ

ΒΙ'. .

-- εν τινι] εν τι Β.

- εκβαλλουοιν ΛΒ(.1Β. 801. νιι1;;. ¦ εκ

βαλουοιν ΒΧ. 1. 11111. 1. | εκβαλιιιοιν

1". εκβαλλωοιν 1".

- αυτοι κριται ῦμιιιν 11011. 1. 113. 69. Κ

1111. νιι18. (ιι.)(_|ῖΜ.ο'.ἰ.1. (8)·τ.11ι:1.)

(Μοαιρ1ι.ει:11ιν.) (Στο.) | αυτοι ίιμων

κριται 111). (ο.) (8νττ.(Στι. 8ι11ετ..)

(Απο.) | Σιφιται ἰιμων αυτοι €. ΒΧ.

τι:1.

20. εν δακτ. θεου] πιω. εγω Β.11Ιαί.ο111..

88. 119. 1. Β_γτ.11ι:1.. (τιι1.11ιιιι.:ε11.28.)

'οποιο. Β. ο. 111οττιρ1ι. του. Το".

οι”. Μακ. 1ιι. 211. 1 .οπι. εγω π. ΔΣΑ.

1. τε1. νιι1;;. ὐ./=β (8)ιττ.Οτι.1)ει.& 1101.

1.αι.ιιιυια.) Ατιιι. Ειι.ε. 1).1:1. 98.1.

- "βαλω Χ.

21. την ὶαυτου αυλην] την αυλην αυτου

Β.

- εστιν] εστι" 11.

22. επαν] εαν 1). Δ

- ιοχυροτερος] τοπια". ο ετ. ΑΟΚ. το.

Επι. 1ο 1..ιιι:. 174. 1 στο. 13011'. 1101111111.

Απο.

- αυτου Βιι.τ.1ο Σου. 1 στο. Β.

- ε·ιτελθιιιν Ειι.ε. 1ιι 1.110. 1 ελθιιιν Η..

(αοττ.'.) .

- νικησο αυτον ΑΙΚ). τω. (νικηοει ΒΧ

Ε11ΜΓΛ.) 1 0111. 1.). " ιιι1ι.1. και 611.

- αιρει] αιρη 88.

- εφ' ο Ειι.τ. 1ιι Σινε. 175. 1 αν. ής Λ.εἰο.

- επε·ιτοιθει Ιδια. 1ιι Πιο. 1 ττεποιθεν Β.

- σκυλια Ειι.ι. 1ιι [με. 1 οιεευη ΕΚ 1 (αεκ

του κι'. αυτο Β..)

··- διαιῖιι1ωοιν Δια. το1. 1 διαδιιιοει 1. νιι1α.

Ο!. ΜΜΜ'. [111οιορ1ι. απο] (δι|δαΟΕ.

βια. 111 Μια.)

28. κατ' εμου....ουναγ. μετ' εμου] οπι. 69.

- οκορ·ιτιζιι] ιιι1ι1. με 1.. 88. 11οπιΡ1ι.νἴ.

.21ἰι1ι. 1 απατα, το1. Οτίο. 11. 844!. θα”.

Οατι|ι. Κοιτώ. 111.111. ευρα 126. 152.

2-1.ι1ταν] οι1ι1. δε ΒΧ. 1. 11. ο. $ντ.11ι:1.

111οπη.ι1ι.1ν. (τω. Μπιτ. ΣΗ. 48.) (οι

αυτο ἰ.Ι.)

 

21· @Λεωφ ΑΒοΒΙ·· 101· 1 -1"“ ΒΧΕΜ Η. 1ιι οο1τιοααι ε1Μειιτο ι1οιο1ιι1›1ιατ οι. 1 18

Γ.1. (βλεπει τ. ἱαυτ. αυλ. φυλαοοιιιν

69. 1ιιοτ1ι ι:ιιιιοι1ιτε ο.)

"1121111111 010. οι. 1 πιο @Μοτο Η. 1 21.1. ΜΗΝΩΝ.

Οι. 1 22. 11›τι.1οτ οι, ι.1. 1 αι.ιιι.τ1οιιοι. οι. 1 οοο·

και πιο οι.
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ΧΪ. 30. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ναι8. [α.]δ.οἙΒ νι ι ο!

8,1·κ.Ο. .τα . 0

Ποια”.

Δκιιι.ιΕι1ι. .

ιι Η ΒΙιιιιἐια:.ι8-.ι6. παυσινι )

Ξ .'0

24.. [τότε] ›.ι ει

25. ευρίσκει .αχο

ακοιίοντεο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσονται .

88 29 Τῶν δὲ ὅχλων επαθροιζομένων τ7ρξατο λέ

ναν, Ι'Η ·μενεδι αι.ίτη .γενεα|| πονηρά ἐστιν· σ·ημεϊον

2ζητά,|| καὶ ετ·ημεῖον ού δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μη τὸ

30 καθεὶιο γαρ εγένετο Ίωνᾶο *τοϋ
Ι` ετα

υιοο του

λα.ζοντα]

5 α.

4! Ο | ||

του επτα,

Μ' πι; των.

δ.

Ή Β.

|

ἐθηλασαο. 28

τα π

ε

φαω. ια ι :νδ-κα.

σημεῖον Ίωνα *.

Νινευίταιο ειον|| π οίίτο.ιο ἔσται καὶ ο
τον ›τα.

Ι Α

οἶκον μου ὅθεν ἐξηλθον·

εταρωμένον καὶ κεκοσμημένον.

` ' | Η , | , ` Α

ταν το ακαθαρτον πνευμα εξελθη απο του
ι τ ν ο ο ν Ι σε ι ε

ανθρωπου. διερχεται δι ανυδρων τοπων ζητουν ανα·

.καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει.9.Υποστρεφω είε· τὸν

καὶ έλθειν ευρίσκει σε·
25

αει

27 Έ·μένετο δε ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, επα

ρασα τικ γυνη φωνὴν ἐκ τοῦ ὅχλου εἶπεν αὑτῷ.

Μακαρία κοιλία βαστοίσαιτοί σε, καὶ μαστοὶ οδο

αυτώ· δε εἶπεν, Μενοῦν * μακαριοι οἱ

να ·

τοτε πορευεται9
` | υγ | | Ο

και παραλαμβανει ετερα πνευματα πον·ηροτερα εαυ

καὶ εἱσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται

τα ἔσχατα τοῦ ανθρώπου εκείνου χείρονα τῶν πρώ
, |

“ (Μιλ) Οιιι:ιι ἰιιιιιιιιιιαιιο ερἱτἰ

ιιιε εκἱοι·ἱι δα ιιοιιιιιιε. ροι·αιιιοιι

Ιιιι μια· Ιοοιι ιιιααιιοιιιι ιιιιιιοι·ειιιι

καμμια” οι. που ιιινοιιιοιιιι αν

οιπ. Βονι-ιτιιιτ Πι ι.ὶοιιιιιιιι αιωνια

ιιιιιΙο ..μια " Σε οιιιιι νειιοτιι,

ιιινοιιιι εοοριε ιιιιιιιααιιι.αι: 8 οι

ιιιιιο "μια οι ακουω” κειμενα

Μισο ειναι” ιιοοιιιοι·ειε εε. οι

ιιιει·εεει ιιιιοιιαιιι ια, οι ιιιιιιτ

ιιονιεειιιιιι ιιοιιιιιιιιι ιΠἱιιε ροἰοτα

ρι·ιοι·ιιιιιε. Π (Παω) Γιιοιιιιιι

αει ιιιιαιιιι οιιιιι απο σκοπια

οιιι.οΠοιιε νοοειι·ι αιιιιοι!ιιαι πιο·

Με αει “Μια ααα ΠΠ. Βοιιιιιιι

νεου:: ιιιιι ιο 'ισπανια οι αδεια

ηιιιιο ειιιειειἱ. "Αι Πιο ααα,

Ωαιρριιιι ααα αιιἰ αιωνια!

νοτι›ιιαι αει οι. οιιυιοι1ιιιιιι..

|

τ

8'. (Φιν) Έντεκα ιιιιι.οιιι οστι

οιιττοιιιιοιιε οοομιι διαιτα. Οο

ιιοι·αιιο ααα: Βοιιοτιιι.ιο ιιιιιιιιιι.ιιι

και: εἰειιιιαι αννιτα. οι ειιειιιιαι

που διιιιιιιιτ “Η ιιιιιι ειι;ιιιιι:ιι

Ιοιιιιο. ω Νιιιιι ιιιιιιιι Ιοιιιιιι Μι

.φωτια αιωνια., “ο ετα οι

 

24. απο] εκ Κ.

- δι' ανυδρων οτα. αρ. οι". σπιτι. ιιι

ΙΑΝ. τι. 98. ' δια των υδρων Ι).

-- ζητουν Οτἰη.ορ.Οταπι. ' -των 69. Γ.

- ει)ριακον] -κων 69. Ε.(.ὶΗ8Γ. (να.

αρ. (παπι. Η ααα. τοτε ΒΕΞΧ. 88. ο.!.

8)·ι·.Ηι:Ι. Μοαιριι. (ι·Μ.Παα.κιι.4.4.)

0τἱο. [οι. ιι μου. | Οοιιιτιι. ΛΟΒΒ.

τα. νιι|Β. Μι. 8)·τε.οτι..&Ρει. Λεια.

Βάι.

- τον] την Ποίο.

25. ελθον ΛΒ.ΔΙαἰ.Ι.Ξ. κι.) ·θων Β.Βείν..τ

ΟΙ)Χ. Ο!). (ΗΠἱ8"ΓΛ. | εΞελθων Η..

- ειὶριακει] πιω. αχολαζοντα Β.Βίι:.λίαἰ.

ΟΗΕ. Ι. 83. ο!). Ι'. [Ι. 8ντ.Ηο!..

Μιιιιηι!ι. Μα. (τω. Μαι. κἰί. 44.)!

οιο. Α!). το!. να. ίι.ε:.ε.9'·'· εμαθα.

διΡει. Απο.

- και κεκοιτμημενον] στη. Δεν. ' στα. και

1)Ι.Γ. Μοιιιμιι. (καικοαμ. Ι..) | (απατα.

ΑΒ()ΒΞ. το!.

26. τοτε] σαι. 1). 8_νι·.(ῖτι. Οτἰο. Με. ιι.

Ι59=.

- παραλαμβανει] πιω. μεθ. ἔαυτου ΟΚ.

88. 69. η'. Οτίο.Ιιιι.ιι. τα!. Μιιι.ι.ιειι.

45. (μου: πνευματα νιιΙ;;.0.) ' ιιοιι

ΜΜΜ ΛΒΙ)Γ.. το!. Αν.. ...ι....Μτα.

ι. το!.

- ίτερα πνευματα πον. ίαυτου επτα Β

Η. 69. | :επτα ετερα πν. που. εαυτον

α. ΑΟΚ.. το!. Μα. (5)·τι·.Οει.Ρει.&

και Μοαιρὶι. Ατιιι. (νἱδ. Μιιιι.) επ

τα ετ. στν. Οτἰο.ιιιι.Οτιιιιι.ἰιι Ευα. ιι.94.

(αυτου ΕΠ..) Ι ἱτττα ·ιτν. ίτ. που. ἑαυ

του Δ.. (ὶτερα αν. Δ'.) | ετ. επτα πν.

που. ὶαυτ. Ο. Οτία. [κι. ιι. ' αλλα επτα

·ιτν. που. ἑαυτ. 1). [νι-αι.)

28. και ειοελθοντα ΑΒουια..:Χ. Ι. 38.

69. ΗΚΜ.ιἰο. | σαι. Δ.. Η κ. ελθοντα Δ

Β8Πντ.υ. Οτία.ΙτιΙ.ϋ.Μ8. | και ελ

θων θεια. Αται. Παιδι!. και Δ.

- εκει ΑΒο'Β. κι!. νιιὶα. ο). το!. Πι

εο ανεβει. Οτἱο.Ιιιι.ιἰ. ' σαι. Ο.ιιι

νία. 1). 88. α.ίι.εάι.ί. Ζωη. ιι: ναι.

27.δε] οιπ. Δ. | (οι εναι ι1ιιιιειιιιι απο

$νιτ.Οι·ι.(&Ρει.))

-- ιπαραοα τις γυνη φωνην ΛΟΒΞ.'Χ. (Ι.)

4 88. σο. το!. (8)·τι·.Ρει.8.:Πι:Ι.) Μοιιιριι.

. ΑΜ. | ειταρ. φων. τις γυνη Β.Βε:ίι.

νιιὶι;. (α.)δ.[.π (ΣΕΦ.) ' ειταρ. τα·

φων. γυνη Β.ΒΙίν.ιναἰ.Ϊα. ' γυνη τις

επαρ. φων. 1). (ι:.)ι.·. (8)·ι·.οτι.) ' (φω

νην μου: οχλου Ι. Κ. ο.)

- βασταααιτα] βααταοα Β.Βίο.Ξ.

- και] ...ια η Ο.

Ι - μαατοι] μααθοι :00.

. 28.αυτος δε] και αυτος Ο. ' δ δε Β.

ἰ (δικα οι δεειιε Βνι·.Οι·ι.)

] - μενουν ΑΒ"'Ηί.Ι.ΞΔ. | μενουν ὶγε” €.

Β"ΠΙ.Ου. το!. (ΜΙ. να ιΙο !ιιι:ιιοιιο ΒΧ)

' ι οιπ. α.ἰι.[$ἰ. 8υττ.Οιι.&.Ριιι.

' -- ονλααιτοντες] μια. αυτον 9. Χ. καὶ.

νιιΙ8.6'Ι. 8)·τι·.οτι.8ι Ρετ. Μοαιριι. )

στα. ΑΒΟΙ)Ι.ΞΔ. 38. Δια. α.δ.ο.ε.|.1):

8)ιτ.Βι:Ι. Λεια. .ΖΕιιι. Τετε. ιι.ιιν.Μαι·ε.

ἱν.28. Αααα 182.

29.γενια ιιοει ἡ γεν. αυτη ΑΒ.Βιί_ν.Βίο.

Βι·ίι.ΒΙ.Ξ.'Χ. 1. 88. ου. Μα. 8_γτι·.Οι·ι.δε

Πα· Μοιιιρει. Λι·ιιι. ) 'οιο. ε.`Β.ιΉαἰ.

0. το!. ενι·.Ρει. Με.

- ζητει ΑΒ.Βίο.|Παί.Ι.Ξ. Ι Σεπιζητει ιῖ.

Ο!). το!. (νία. Μπιτ. 1ἰἱ.39 οι. κια. 4.) ι

(οημειον 99.] πιω. ο «ποιο Απο.)

- Ιωνα] Ιωαννου Ι.. Ιω-ενου Ι.. Ιω

ανα 69. ΜΜΜ. του προοιητου '8. Δ

0. το!. νιιΙι;.6'Ι. ε): $ντι·.Ρει.δι Πο!.

ΜοαιρΙι.)ν.& αν". ναι. (νία. Μπιτ.)

(οιο. του Δ.) | στα. Ι.Π)Ι.Ξ. νεοι. Γαία.

α.ἰι.ο.#:ο'·'·ἰ. δ)·ι·.Βιετ. Μοαηοὶι.Μ8.

οι αρ. ΜΗ!. Απο. Ποια. ει μη το ετημ.

Ιωνα 8)·τ.Οτε. οι μπει: ναι. 80 "που

εισαι Μα δοιιιιε ωραια" οιο.

80. σαι. νετ. ε. (ναι. αι! Μι.)

- Ιωνας] Ρτιιοαι. δ ΒΔ τῇ ' Ιωανας 89.

- τοις Νινευιταις ανω αημειιιν Βοι.ΞΧ.

88. ' :ροκ 9. ΑΠ. το!. Ειπε. @τις

οπ.Ριιι.δι Ηοι. Μιιιιιριι. Λεια. Βια.

(νινευταις 1).)

 

Η. ΜΜΜ: Οι. Ι 25. “που” απο οι. ' σε! Μι.

ααα. οι. οιιιιιι.ειαι (Η. ) 26. Τιιιιι: ιι. "των"

"απο (Η. ' οι. Βια". ιιοτιοαιιιιιι οι. 28. ιμα

ιιιιιιαιο Με" Ο!. ' ι:ιιειοαιιιιιι “πια οι. ' 29. Δεν

Μια: οι οι. ) "απο ρεαρι:ιουκο οι. | 30. Με

σου.. Οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΙ. 81.

έυξέ[12 ανθρώστου τῇ γενεοι τούτο. 8ἔ βασίλιιτσαλ νότο-υ

ΕΒΜέξΠ. ἐ·νερθησεται ἐν τῇ κρισει μετα των "ανδρων τον

γενεατ ταυτης, και κατακρινει αυτουτ· οτι ηλθεν εκ

των ·ιτεροίτων τῆι νῆ9 ἀκοῦσαι τ·ι)ν σοιρίαν 3 Σολο

ἔτ έ μου”,|| καὶ ὶδοι) ·ιτλεῖον9 =Σολομῶνοτ|| οἶδα." 82 ἄν

δρετ 2ΝινιευΪται|| αναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετα

τῆι νενεὅιτ ταινια”, καὶ κατακρινοῦσιν αυτήν· οτι

μετενόησαν εἰ: το κήρυγμα Ίωνα. καὶ ιδου πλεῖον

€1 Ξ: 9Ίωνα ιδδε.

το. 8:16. Β 84: 83 "'Οιὶδεὶς+ λύχνον οικία" άι· κρυττττ)ν τίθη·

Μειιι.6:ι6. β › ι ε ι ` ι ν τ ι ` ι ι
Με... .μας σιν ουδε υπο τον μοδιον. αλλ επι την λυχνιαν..π

ΒΕ;) Φέγγω: Ψ ἶνα οἱ εἱσ·ιτορευόμενοι το 8φοἶις|| βλέπωσιν. 34' " ὁ

ι'. Μαιι. ο : οι, η. λύχνοτ τοῦ σώματός ἐστιν ο οφθαλμό: σου||· οταν
+ ι ι ι ι Α '; ` οι κ Λ ν

. ο οφθαλμοι· σου απλουο 2), και ολον το σωμα σου

ΒΙἱιισ Βοιωτια ιτειιοτιιιἱοιιἱ ἱειὶ.

Μ Ποεἱιια οιιιιι·ι ιιιιτι;οι ιιι ιο

Μαιο απο "τα Βοιιει·οιἰοιιἰε

ιιιιιιιε οι. οοιιιιοπιιιιιΜι Νοε.

ηιιιιι νιιιιἰι ει Μου. "πως αιι

ι1ιι·ο ειιριιιιιιιιι.ιιι 5αιοιιιοιιιε: οι

ουαι Νοε ΒιιΙοιιιοιιο Μο. *1 ικα

Νἱιιονιιιιο εικοσι” ιιι ιιιάιοιο

απο Βιιιιιιιιιοιιο Με οι οσο

άοιιιιυιοιιιιι Μαιο. ιιιιιιι μπι.

ιιιιιιιιιιιι οι;ιιι·ιιιιι οι! Νοσοκο

ιἱοιιοιιι Ιοιιιιοι οι απο ΡΙιιι

1οιιιι Με.

8: (αν) Νοι·ιιο Ιοοοι·ιιιι.πι οι:

οοιιιΙιι οι ιο ιιοιοοιωιιο ιιοιιιι

ιιιιοιιο σου ιιιοι!ιο. :πιο ευρω

οιιιιιιο!ιιοι·ιιιιι, οι ιιιιἱ οποιοι

ιιιιιιιι· Ιιιι:ιιοιι νιιΙοιιιιι. Μ υπο)

Ι.ιιιοι·ιιιι οοι·ροι·ιιι ω ιιιι οιιιΙιιι

ιιιιιιι ο οι:ιιΙιιι ιιιι.ιιι Γιιοτἱι εισι

μια, ιοιιιιιι ι:οι·μιιιι ιιιιιιιι Ιιιι:ἰ

Ι ο ο Η ` `

Φωτεινον εστιν· ετταν δε ττονηροτ

σου σκοτεινόν.

σοὶ σκότος έστίν.

 

80. το γενια ταυτο] ἱιι οοι·ιἰο “πιο ἰ.|

μπαι. σημειον Βιι·.Βιιιι·. Ι ααα. και

καθως Ιωνας εν το κοιλια του κητους

εγενετο τρις ἡμερας και τρεις νυκτας,

ούτως και ο υἱος του ανθρωπου εν το

γρ 1). (α.)ε.(_#ἱ) (0111. τρ. ἡμ. κ. τρ.

νυκτ. ο!»

81. εν το κρισει] στο. 1). β

- των ανδρων] στο. ο. 8710". δια.

(νἰιἱ. Με”. αἰ.ἰ. 42.) ' οπι. των 69.

- την σοφιαν] της σοιριας Χ.

- Σολομωνος διο ΔΒ.λίαἰ.ΒΞ2°(Ιι.1°)

ΧΑ. 1. 88. (89.) ΒοΗΜ8νιι. Επι. ἱιι

Ρ8.4ΙΙ-.' 1Σολομωντος ε. (Π.ΚΠΓ.

- και ιδου....Σολομ.] 0111. 69.

- ιτλειον] ·κλιον ο.

82. οπι. νετ. Ι).

- Νινευιται .Δ.Β(.Π.Χ. 1. 88. 89. 1901)!

ΠΡΑ. Μι. εχττ.Ρει.8ιΗοΙ.ιοε. Απο.

:Εισαι οι. -ειται ΒΕ. | 3;ῖΝινευι €.

ΔΒ.ΠΚεν. (-η ΔΕ.'Ηεν.) 5)·ι·.Βο!.

αι. @οι ΠΙΝ Νἱιιιινο 8ττ.οτι.)

- μετα] οσο. των ανδρων ΜΒ.

·- αυτην] αυτη Η.

.38. ουδεις] μια. οι €. ΑΙ.Ξ. Ναι. το!.

@1217. 5στ.Ηι:Ι. Μοιιιριι.ειΙ. Δια. | στο.

Β.Μαἰ.ΟΙ). 88. ΠΓ. νους. α.ι:.ιι. 87".

οι·ι.8ιΡει. Μειιιριι.Μ8. Απο.

- κρυτττην Εἱ2. ΑΒ.Β|ο.ὐΙοἰ.οοΙ.Ξ(Χ)

Δ. 88. 69. ΒοΕικΜυνιΓΔ. | κρυτττον

δι. 8. Ι. εε.

85 ι ·; κ

σκοττει ουν μη το

86

88. ουδε υπο τον μοὅιον] οπι. ΕΞ. 1. 89.

Γ. Ατιπ.Ζο11. (ποιο εις κρυτττ·ην επ.

Οπ)

- αλλ. δι. 8. ΑΒΟΙ.Ξ. τι!. ' αλλα Σα.

Β. 69. (οω. ροιιιι “οι $στ.Οι·ι.)

- εισπορευομενοι] εκπορ. Ι..

- το φως Β.Μιιἰ.ΟΙ)(Χ.) Ι. 88. (69.)

(μια βλειτ. Χ. 89. εχτε.(.]τι.Ρει.8ιΠι:Ι.)

νἱιὶ. οειρ.νἱἰἰ.18. | :το “πος €. ΑΙ..

τω.

- βλεπωσιν] -ιτουσιν 88.

34. σωματος] Μι!. σου 1). Η”. 8νι·.:Ρει.

Μοιιιριι. πιο.. | Οοιιιτιι. τω. @τιποτε

8ιΠοΙ. Απο.

- οιρθαλμος σου Λ13013Μ. 1.2". δια-τ.

1>ιι.8ιΠι:ι. Μοιιη›Ιι. ΣΕΦ. ' .οπι. σου

€. 1.. κι. Βιτάλη.. Δια. (νἱιΙ.Μοιι.

νἰ. 22.)

- οταν] ΐινω. ουν €. Λο. το). ειτε.

οι·ι.Γει.&Ηι:Ι. (ιιιιΙ.Μιιιι.) | οπι. ΒΒΙσ

Λ. μια. Μοτο”. Απο. ΣΕΦ.

- απλος 89.

- η] ιιιιιο ο οφθ. 1). Ιι.ε# (ει Γ.)

- και όλον ΑΒΒΧ. 1. 88. το!. ο. 87".

Οτι.Γει.8ι Πο!. Μιιιιιριι.Ψ. ' οπι. και

(Η). 69. Γ. (Σκια.) Μοιιιριι.εο!ιιτ. Δ.ι·ιιι.

ΑΒΕ. (οι. ΜΜΕ.) ' τον 1)(ἴτ.

-- ττονηρος ει 69. ΜΙ'.

- σωμα σου] οπι. σου Ι. Απο.

- εστιν Μου. το!. α.ι:#ἰ. 8)·τι·.οτι.8ι

Πο!. ΜιιιιΡΙι. και.. ' εστω ΣΧ. 1. 88.

9 κ ` ·- τ

27, και το σωμα

` οι Κ 8

Φωτ το εν
, '; ` τι , Η

ει ουν το σωμα σου ολου

, ` Ω 2 Ι |/ Ι .ν

Φωκιων. μη εχον μεροι τι σκοτεινον, εσται Φω

ιιιιιιι οτα; ει οπισω ιιοιιιιιιιιι

ΐιιοτιι. ιιιιιιιιι αστρο. ιιιιιιιι Μιο

οι·οιιιιιι στα. *5 νἰιΙο απο ιιο

Ιιιιιισιι οσοι! ιο ιο ατι Μπιουτ”

εἰιιι. τα οι·εο αστρο:: ιιιιιιιι

ιοιιιιιι Βιώσιμο Ματια που οιι

Μο: ιι."ιιιιαπι Ριι.ι·ιοιιι “πισινα

ΚΜ. της. Διώ 8)·ι·.Ριιι. Δι·ιιι. (νἰιὶ.

Μπι.)

84. εναν] οταν 1).

- ιτονηρος] οποιο. ο οφθαλμος σου

Χ. ο. δικο". (Απο.) ΕΦ. (οι.

Μιιιι.)

- το σωμα] Ρτιιοιιι. ολου Χ. Ι. _|. (8".

Οτι.) (Μοιιιριι.) Μ. (νἱι1.Β.ἱιιιι.)

- σκοτεινον] Μι!. εστιν Ι). ε. Μοι1ηΠι.

βιο. (οι μπαι. ιστιν Β..) ' ιιιΙιΙ.ιστιιι

ΧΧΜΠ. σου.) 5ττι·.(Γιιι.)διΒιι..

Απο. (τω. Μιιιι.) ' που ιιιιιιοιιι .πιο

Ι.. το!. 8νι·.Οι·ι.

35. σκοττει ουν μ. τ. οι. τ. εν σοι σκ. εστιν

ΔΙΠ). το!. νιιΙ8. σως'. Β_γι·ι·.Οι·ι.Γει.&

Πει. το!. ¦ ει ουν το φως το εν σοι σκο

τος το σκοτος ·ιτοσον 1). ο.ο.(ε.)πί.

(τω. Μου.. τι. 28.) πιω. οιιιΙιιιιι μου.

νετ. 85 @και

86.οπι. να. 1). α.ι.ιμι. @και (ιού.

Μιιιι.)

- φωτεινον] σκοτεινον Λ.. ¦ ..οι ει

Χ.

- εχον] εχων Χ. 88. 0ΠΜΓΔ.

-- μιρος τι ΛΒΧ. Χ. 83. Ο!). ΟΕΜ.εχι·.Ριι. ' :τι μερος ετ. Δ. το!. ναι.

ο. ¦ οπι. τι ΟΣΙ'.

 

31. μια οικου Βιι1οιιιοιι Η. Ι 2.2. μαι. οιυεω

.Ιου-ιι οι.
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ΧΙ. 48. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

..Ωω

τι Μαιο. αμαξι, α6.

40. το ίσωθεν και

, Μαιο. αρη. ε

πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ αραι-του.

κύριοι· πρδι· αὐτόν, °Νῦν ὑμεῖς οι. Φαρισαϊοι το

ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακα· καθαρίζετε,

το δἔ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει αρπαγηι· και. πονηρίαι:.

40 ἄιρρονει·, οὐχ
το ἰξιοθεν.

ρλιτ

Ο

899

Ε ` Η

σε ο στι 8 Α ||

ποιησ·αι, κακεινα μη παρειναι.

9ο.οοι.ι6. π

Μαιι..οαι6,ιοι1.β `

88. το αυτο] οποιο. εν Β.

-- ρωταω ·ζει Χ. 69. ΕΓΤ_/:

- σε] στο. Χ. | αδ 5ο. ...τα οι σπιτι: σοτ

Ριιε φαιά ἰιι ιο σει Ιιιοι:ττιοιτι τιοτι τον

Μετα Ιοοοιιισιτι ΗΜ ιοτιοοτοεο. σει,

οποιο απο” οιιιοττι Ιιιι:οτιιτι ιιιο τω

μια “απο” ιιι›ι 12

87. εν δε τιμ....όπως] εδεηθη δε αυτου

τις οαριααιος ινα 1). 8310".

- λαληοαι] ιι.ιΙι!. αυτον Α. (α.)ο.

(Μοττιριι.) | οδο!. αυτον ταυτα Ι. 69.

ι:.εώς'.ἰ. (Απο.) πιο οοο βιο.

- ερωτα ΑΒ. 89. Μ. ¦ :φωτα 2. ΟΙ.

Χ. το!.

- φαριααιος] ]°ο.ιἰιἰ. τις 8. Α0. τσι.

ιι.ε. 8γττ.Οτι.(ιορτο)Ρει.8ιΠοΙ. Μοαιριι.

(ειδ. Βάια.) Αι·ττι. ' στο. ΒΕ. 1. 89.

ιιιιιιο Φαρ. 1)οορι·ιι.Σ. νοκ. ααα/.#2

απο.

- αριατηοει 69.

- παρ' αυτοι] μετ' αυτου 1).

- ιιοελθ. δε ανεπεοεν] και ειαελθ. εις την

οιειαν φαριααιου ανειιλιθη 69.

89.ιδων εθαυμααεν ότι 1: 8)·τ.Ρα. ' ηρ

Ει:ιτο διαιιρινομενος εν εαυτον λεγειν.

Δια τι 1). (μια.) ι8ττ.Οι·ι.)

- πρωτον] προτερον 69.

προ.)

89.ευριος] Ιηιτους Π. επτα. (ΜΙ. ο.

του.)

(στο. οσο.

43 οι .- οκ

86 η (Μαι. ὑμιν τοι; Φαρισαίοιο, ὅτι αγαπατε

την πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖι: ιτυναγωγαἶτ, και. τουι:

89. ψαριααιοι] ΜΗ. ὑποεριται 1). ο.

- το 19.] του Αείο.

- το 99.] τα Ο.

- εαιοθεν] ειδα. του ποτηριου 69.

-- υμων] ημων 69.

40. ουχ] οι:: ΛΒ.ΠΙ.(οἱΙ.Μαἰ.)

- το εξωθεν και το εοιιιθεν ΜΕΣ. το!.

' νοΙα. δ.|'.πο'.ἰ. 87ττ.οτι.:Ριιι.δι Ηι:Ι.

Μοττιριι. Απο. .Μια Το". οιΙν.Μο.τ·ο.

ιιι. 97. ] το εοωθεν και το εξιοθεν ΟΒΙ'

είε. α.ι:.ε. Ρειτ. οι... Βοιιιιι. ἱτ. 49.

6'νρτ.987.808.

Η. ενοντα] οντα Ι.. δ.[ε.] (οδο. ο "Με

8ττ.0ι·ι.)

- παντα] άπαντα ΣΣ 88. 89. Γ.

- υμιν] ιιτιιο άπαντα 89. (τυρι. αιτιο

ιΙο οιιιιτ. @πιο ο. ιἰο οσο οτα. “ειιτιι"

ε.)

·- υμιν εστιν] εαται υμιν 1). .ΑΒΕ

Το". οι”. Μοτο. ιν. 27. ειτοτ. νοτια

νιιΙ[;. 6.|ῖττι. 8τττ.οτι.Ρει.86Ηι:Ι. ¦ δμιν

εαται Χ. Ι. (69 υἰιΙ.ειιρτα.) Ι'. α.

49. αλλ' ΑΒΟΧ. το!. ] αλλα ΒΒΔ. 69. Ε

θΗΠΓΤ/ἱΛΤ_|ἱ

·- φαριααιοις] οποιο. "πιο οι δγτ.Οτι.

τοα.

- ἡδυοαμον] πιω. και το ανηθον 69.

- παν] το ν..

·- παρερχισθε] -χετε Α.

- ιφιοιν] πληαιν Μετσιοιι. αντι τοῦ Παρ

ειπεν

ποιήιται` το εξωθεν και το ἔσιοθεν

ἐποίησεν; “ πλην τα ἐνόντα δότε ελεημοσύνην, και. ιιι

ἱδοδ παντα καθαρα ὑμῖν εστιν.

πιο Φαριιταίοιο, ὅτι άποδεκατοῦτε το ηδύοιτμον και.

τὸ πηγανον και. παν λάχανον, και παρἔρχεσθε την

κρίσιν και. την αγαπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα . 88 ἔδει

ιο · -Ρ ιι.λλ, οι)αι. υμιν

ν ο .6. . . ` "' 4- σε8).ι...ω8_ έ 1. ἐ.( τεινον ολον διο ὅταν δ λύχνοι: τη αστρα” Φωτ-ΚΙ, απο'. Για ιιιαΕ1ωινωαρ ει

οι 9. ετσι: ιισοττιο @τα το ιιτιιι

Λ.ι-:2:α. σε· 37 , ` :πιο ισ.
Ι τι Α 9 Ι || `

ΜΒ .να 85 Εν δε του λαλησαι, *ερωτα αὑτον Φαρι- "ωτα-Πα σιιτοΙοοιιστοιιιτ'

ε Η ι ιν ι ι τ .ο Β. . λθκ δι ο ν τοτ;ονἰι Μοτο οιιιδιιοι των

σαιοι: 021509 αριστηιτη παρ αυτῳ “σε ο» 6 αυξ- απο”. ιιι ρι·ιιτιιιστσι οριιιὶ οο: οι

9 9 ·- ` τ .ο ' · ο· ·

πεο·εν. ο δε Φαριιταιοι: ἱδων εθαυμασεν ὅτι ού ΜΜε22_

δὲ ὁ ροιιιτιο Φωτο φωτο οοο Βορ

ιιι.ο.ιιιε σιιιιοι ιιιιιο ρταιιιιιιιαι.

819: οι: ιιοαιιιιιιε ιι.δ Μοτο.

Ποια: Με Παιδεια φωτ! οι:

Γοτιο οτα. οιιΙιι:ιε οι ωτα ταυτι

ωτα οιιοιι ιιιιιοτιι απο: οει

νοοιτοττι τιΙοιιιιττι οιιι τιιρἱτιιι οι

ιτιιιιιιιιουο. ω ΒιιιΙι.ι, τιοτιοσ αιιἱ

ίσου: ιιιιοι1 ιΙο «κι. ατι. σιιιιιιι

' ιιοοιι οι: ιιιιιιιι στο τοσα?

" νοι·ιιττι ιοττιοτι ι·ιιιοιτ ειιτιστοει

ιΙοιο οΙσττιοεγιιοττι, οι οσοι: οπι

τιἰο ττιιιτιι1τι οιιιιι. και... '2 (Με

ΜΒΜ ναι: νοΙ›ἰο ΡΙιιι.τιιιοοιε,

αυτι: ιΙσι:ἱτιιοιἰο ττισιιιιιττι οι τιτ

πια: οι οττιοσ ιιοΙιιο. οι οποιο

τιιιε πατατα. οι σιιτιτ.ο.ισττι στα.

Ιονιο οικου: οροι·ι.ιιιι Παοκ, οι

ιιι.. οοο οττιιιιστο.

“(999) νιιο νοοἱο Πιπί

οο.σιο, ιιιιἰο (Ματια ρήτρα.: σο

ιιισιΙτοο ιιι "απορια οι ιιιι.Ιιιτ.ιι

 

έρχειτθε την κρίσιν τοῦ θεοῦ. ιῖχε

Παρέρχεοθε την κλῆαιν τοῦ θεοῦ. Ερἱ

ματια”. ιιι.. ι. 'Γιατι. ιιι. Ποοτ. ΜΗ. ή.

8σιιοΙ.96. (ι. ρ.8Ι8.) “ υοοαιἰοτιετιι αιι

ισιτι οι ιΠΙοοιιοτισττι ιΙσἱ ρτιισιστοιιτιισο"

οι). Τα!. οι”. Μοτο. ιν. 97.

49. του θεου] στα. Β.ΠΙ.ιιι ιτἱιΙ.(οἰΙ. ΑΙΜ.)

- ταυτα οι! Ετι.τστ.] σαι. 1). ' τιιιοι: αιτι

δει:: ι'ι:οἱειἰε. οι ιιιι.οο ιτιιἱιἱοι·τι τιοτι

οττιἱοἱειἰο (εἰι:) Βγι·.Οτι. ' οι: ιιιιι. νιιτ.

ο.

- ταυτα] οοο. δε Β.Μαι.ΟΙ.Χ. 88. 69.

ΚΜ. νιιΙα. ο. 8_ιτττ.Οι·ι.Ροι.8ι Ηι:Ι..

ΜοοιρΙι.π. ΖΕιΙ:ι. (οτιἱαι Ιω!) · .οιπ.

δε τς. Α1). το1. α# Μοιορτι.8οΙια.

Ατιτι. '

- εδει] δει Α. ο.

- ποιηιται] ποιειν Λ. (εστι. ταπεινα Δ

Δ)

-παρειναι Β(.ΒΙ.)Ι.. ' παραοιεναι Λ.

(Ισοιἱο ο στα»... ι:οτιΒιιιο..) ' :αιωνια

π. ΠΙΝΩ. τι:Ι. (νἰιΙ.Μιιιι. “ιιι. 28.)

48. τοις φαριααιοις] οαριααιοι 1). α.δ.ο.ε.

αι. (Οοτιιτο, νους. .Ο ] ρτιιοαι. ει:τἱοἱε

οι 8ττ.Οτι. πια.. (οι οι!ι1.ιιγροοτιιω

απο.:

- τους] στο. Δ.

 

87. Πιοτιοοοιο απο· ¦ 48. @οι “απο οι*

295





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΙ. 44.

Α Β (1 1).

τι Χ Δ.

1.. 88. 89.

ε:απιιεονω. __

ειμαι. @η ,επ ·περιστατουντε9 επάνω οὐκ οἴδασιν.

ε

44. [οι] ιτκριττατ.

ΜΙ"

. Μα1.15.28:4..

ὑμῶν ού πρωην

87 ο Ουαι υμιν,
π

ε

· Μαι. α8ιο9. και.

48 .να

αρα

48. οίκοδ. [αὐτῶν

τι μνημιΕ1

ινα

ε

49. διώξουοιν 50 "'
ξουσιν·

 

48. “1 ῆπ.] ΜΗ. και τας πρωτοκλιαιας εν

τοις δειπ·νοις ο(Πο111.τας). ο. 211ι.11.18.

(17111. ΜΜΕ. Χ1:ἱ11. 6.) | και την πρωτο

κλιιιιαν εν τ. δειτε. 69 απ1.ο και τ.

αουτ.

44. υμιν] Με. γραμματα;; και ψαριιταιοι

υποκριται €. Α(Β). τα Μο.) επι.

Ρο1.8ι Πο1. .Βια (Ζωα 188.) οι.

Μα1:$.:αἱἱἰ. 27. (στα. ἰιιτοκριται 1). ί.

[νεα 188.) | 0111. 1301. 1. 88. νι118.

α.ι:.κ!ρ'·.·Ι. 871·.Οτι. Μοιπρ11. Αππ.

- εστι ως τα μνημιια τα ΑΜ). το!.

μια. Ά 8κι·.1.2ει. (μνηματα Α.) 1 εστι

μνημεια 1). α.(ιι.)ο.ο#ἰ. 5γτ.Οτι.

(Βια): 188.) (οιπ. τα αδηλα 8".

Θα.)

- οἱ περιπατ. Β.11Ιαἰ.ΟΕ. 88ο. Η. 8η.

Πα. 1 οιπ. οι Α1)ΧΔ. 1. 69. ΕΟ

πτικεσντι. (οιπ. Βαρ. Ι.ιιο11. οι '11'.

ικά οι11ιἱοποιπ αιιρτει.ιαπι οο11ιιιἰοπ1ε

Βιιπι1εἰιι.πιιιι κοπή ειπε; ο1›ἱ “ ασεπ"

ει1ἰιἰοπειπ Οορ1ια1ιιι:1 ποπ οο11ιιιἱοποιπ

Οοι1.νο.ι. ερεοιαι. (3011. Βαν οι!" μπι

οπ1ἱεεἰοπο.) Μα. 87ιτ.Οτι.8:Ρει. Ατιπ.

Βήμα! να!. “να 188.

- επανω] ειπε παρισι”. 1). @111.

·- ουκ] Ρ1'9.811'1. ου ο..

45. των νομικων] ο ..ειναι 8,τι·.Οτι.8ι

Ρα.

- και ἡμας] 0121. και 69. ε. (ἰιμας 69.'.

οοτι·.'.)

46.υμιν] 8811. λενω Χ.

- ουαι] Μια τοις νομικοις 1). 8Υ1·.01-1..

- φορτιζε ή: Β'Ιἱ'Ι. (ε11. 21!αἰ.)

Τ ο ` , Α ο οι

ρ '1 ασττασμουι· εν ταιτ αγορα”.
Ε › ` ε 4 σε 1 αν χ ' .ν .

εστε απ τα μνημεια τα αδηλα, και οι ανθρωποι οι

· η ` ' Α

υμει5· δε οικοδομειτε .

4.144: 6

4-4-τ

45,

να

1

48. ιρορτια] 1188. βαρια και ΟΚ. 87121101.

πια. (ν1ι1. Μπιτ. .κτιἰ11. 4..) 1 Οοπιτιι,

Το". εαν. Μαιο. Η. 27.

- δυαβαατακτα] δυαβακτατα 1).'. | δυα

βακτα 1)'. 1 αι11 οποτιι.ιἱε οποτἱ1›ιιε [ετο

ν11ιπε οι ροπἱιἱι επροτ 1ιππιιιτοε 11οαι1

παπι 8_ττ.Οτι.

- αυτοι] 18111. υμεις Β.

- ενι] και Ο. 1. 1 οιπ. Χ. (ως. τω δακτυ·

λιρ) 1 (ενι τω δακτυλω (3111.)

- προοψαυετε] -ψιυετε 1).. 1 -ψαυαιτε

Λ.

·- τοις φορτιοις ε_Υπ.Ρα.διΠι:1. ¦ 0111. 1).

ι. 1 αι α. 8)·τ.Οτ1..

47. ·προφητων] ααα. οι οτποι.ἰε ει:ρπ1οτα

@πωπω Ι.

- οἱ δι Ι.ιιι:α 188. 1 και οι 0. (παιπ α.)

48.μαρτυρες ιο·τε 111.. (ΕΜΗ.) Οτι!). 1.

44.811. 1 1:μαρτυριιτε 9. 1101). το!.

Η”. @ισα 188. (νἰι1. Μο". ›:κἰ11.)

- και αυνιυδοκιιτι ΛΒΟ. πα. (ι:ώἰ.Ι.)

τι". Οτἰ9. 1. 1 μη αυνιυδοκκιν Ϊ). α.ν.ε.

[ικα 188. | και αυνευδοκει Δ. ] ότι.

αυνιυδοκιιτι 119. νιι1ε. Απο.

- υμων] πιω. οι δε πατερες υμων 89..

- οτι αυτοι αι1 1111. και] οι. πιο!. 11111 "κια

ἱ11οτιιπ·ι 1πωτ1'οοιοτυπι 8)·τ.(:τι.

- οικοδομιιτι] ·1·αι1ι.1. αυτων τα μνημεια

9. Α0. το!. )ἴι11ε. ο): 87ττ.Γει.8ιΗο1.

Μειπρ1ι. Αττπ. 20.11. (ιιιοα 188.) |

11.ι1ι:1. τους ταφους αυτων 1. 1111418111. 4:11

ι1οιπ. 69. 1 ποπ ΜΜΜ Β1)1α. α.!ι.ε.ἰ.1.

(οι. @τοπ ευρω.)

49. και ἡ σοφια τον θεου ειπαν] οιπ. 1). ο.

ο κ ε 04

ουαι υμιν

αποκριθεικ δέ

τα· τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα

λέγων και ήματ ὑβρίὲειτ.

τοῖι· νομικά: ούαί,

ιο · -
ὁ δὲ είττεν, Και ὑμιν

Β ιν κ Κ ι |

οτι Φορτιζετε τουι` ανθρωττουκ
κ | ` 1 κ κ 4 εκ ι

Φορτια δυιτβαιττακτα= και αυτοι ενι των δακτυλων

αύετε τοι-ι· φορτίο”.

Ε οτι οἰκοδομεῖτε τα μνημεῖα τῶν

ττροφητῶν. οἱ. δὲ πατέρα· ὑμῶν απέκτειναν αυτούο.

*μαρτυρά ἐο·τε|| και συνευδοκεῖτε τοϋ ἔργο”`

τῶν ττατέρων ὑμῶν. ὅτι αυτοι μεν οιττέκτειναν αυτού9,

49 δια τοῦτο και σοφία τοῦ

η '; 9 .ο ο 1 ` | ` 1

θεου ειπεν, Αποστελω εκ αυτο” ττροφηται· και απο·

στόλο”, και εξ αὐτῶν άττοκτενοῦαιν και [ἐκ]διώ·

ζητηθῇ το αἶμα πάντων τῶν προ

ιἱοποι ἱπ 1'οτο. 4' (ΜΑ) κι...

του”. φπα οειἱπ οι. ιποπιππεπω

φπα: ποπ ρατεπι. οι 11οιπἰποιι

ιιιπππ1ιιπι.οο αφτα ποε.οιππι.

45 Η”. Η Ιἱοεροπι1οπε ο.ι11.ειπ

απἰι1αιπ οκ μια” ροτἰι1ε αἱ: 1111,

Μιιαἰειοτ. Μισο ι11ι:οπε οιἱπιπ

παω: οοπιπιπο1ἱαιπ ίπ.ι:ὶε. “1 Αι

111ο πιτ. .1ἑι νο1›ἰιι Μαιο ..ω-1.1.

πιο, απἰο οπεται.ἰει 1ιοιπἰπειι

οποτ11·ιιιε απου ποτι.ιι.τ1 ποπ Με.

Μπι. οι ἰπεἱ απο ι1ὶεἰιο "πιο

ποπ “παπα εατι:ἱπαιι.

9 (11910 ναι: Μπα, φπα

ποι1111οπιἰει ιποππιπαπια πι·ορ1ιο

ιατπιπ. ραιτοε απιοιπ "και σαπ

ι1ιιι·ππι 111οιι. 4- 1'το1`οοιο ικα."

11οιιτπιπ1 ηιιοι1 οοπεοπιπ.1ε ορο

ΗΜ" π:11.τιιιπ νοειι·οτιιιπ, απο

πἱπιπ ιμπι1οιπ ἱπεἱ οσε οοοιι1ιι

ι·ππι. νικ πιιιοπι αοι1111οιιι1ε

οοτιιιπ ιιορπ1ι:1ιτι1. " (ΜΔ-1

Ρι·οριι:του. οι ιπρἱοπιἱα ι1ο1 άνω..

Μἱιιαιπ ιιι1 111οιι πωπω” οι

π.ροειο1οε. οι οι: “Πε οοι:ἱι1οπι οι.

ροτεοοιιοπιιιτ, Μοι 1παιιἱτο.ιπτ

Η ὅτι

[ακα 188. 1 οιπ. και Α. 8ττ.οτι.

Μοιπρ1ι.ΜΒ. 21Ξι1ι. Δτιπ.οι1. 1 (0111.του

θεου $κτ.Ρει.ὶιπρτ. οιτα.Β185)

49.αποατελω] απουτιλλω 1). ο. [ικα

πιω. Μπιτ. :0611. 84. (-ατελω Χ.)

- και εξ αυτ. ιιιοΜ | οιπ. και ΑΚ. 1.

69. Η. 8)εττ.Οπ.&Γει.8ιΠο1.

- εκδιωξ. Α1). 101. ' διιιιΕ. π.Μ.ι.οτ.Χ.

1. 88. (τω. Μιιιι. :ικ111. 84.) 1 ικιῖιωκου

αιν 69 δι:τ.

.'50 εκζητηθυ] εκδικηθρ 11.

- των] 0111. Δ.

- εκκεχυμενον Β.Βιο.1)Ϊαί. 88. 69. |

εκχυννομενον ΛΟΒΙ.ΔΒο1.1. (γω.

Μπιτ. :ικ111. 85.) 1 $ικχυνομινον εε. Χ.

το!.

- απο της γενιας ται.ιτης να...οιπ. 58(αρΜ.νι11:.) ο. "απο] έως 1).

α.υ.ι:.ι.Ι 8]·ι·.()τι. Ι.ιιοα 188. (απο κα

ταβ.....ταυτης ίπ νοτ. ως] απτο ναι

λιγω /Ε1.11.)

.81. απο] ·1·ιιι1ι1. του 8. Α. 101. (οι. ΜΜΕ.

:0611. 85.) 1 οιπ. ΒΟΠ1.Χ. 1. 88.

- Αβελ] ΜΗ. του δικαιου ΚΜ. ι:.ε.ἰ.

διπ·.Πο1.' (1·1ι1.Μα1ι.”111.85.). Οσπ

11°π. Μια 188.

- έως] 1·π‹1ι1.του :. ΔΟ. το!. (νἰ‹1.81ιιιι.)

ι οιπ. 1ι.Βιι).Μπ.υΙ.Χ. 1. 88.

- Ζαχαριου] που!. υἱου Παραχιου 1).

8)·τ.0τι. Μοιππ1ι.)ν. (νἰι1. Μπιτ.) 1

φωτια. το!. 111οιπρ1ι.Βο1ια. Ξανα

 

44. ποπ πρρω·οπι. οι. 1 4.8. οοπωιπο11ιιιπ πο1›ἰκ

Η. 1 46. @απο 1.1. 1 47. απ1 :1οι:1111οα1.19 οι. 1

4.81. φα @1111141111 οι.
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ΧΙΙ. 1. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

για. α. ι. ο. ο.

8τττ. 0. Ρ. Χ.

Ποιο".

Διοτι. ΕΦ.

`

Φητῶυ το

`

απο τῆι· γευειῖιτ ταύτητ,

Η Α -

50.εκχυυνόμενου αιματοο Ζαχαρίου του απολομένου μεταξυ του θυ

σιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου· υαι λέγω ὑμῖυ, ἔκζητηθή-·

Θ Ι Ι || , ` το ,

εκκεχυμευον απο καταβολητ κοσμου

5|

αἶματοο Αβελ ἔωτ *
51 1·ο κ

απο

σεται απο τῆι· ?εκατ ταύτητ.

ιυιβ

" Μαι. η: η. ε

αυτου ταῦτα

προς αυτούς

, η

αυτου.]

1:11. ΜΔ'

τ1ιοιιι.ισιο. π λ

 

οι. του απολομενου μιταξυ ιιιι·Μ (απο

λολυμινου 09..) | ίου ιοονευσαν ανα

μεσου 1). α. ΕΦ. (νἰιΙ. Μαιο)

- οικου] ναου 1). ο. Απο. νἱιΙ.Μοιι.

(ἰοιοτ ιιοιΙοττι οι ο.!ιοτο ε_ντ.Ροι. ΖΕΦ.)

- ναι] μαι Ο. | και Γαία

- υμιν] Μι!. οτι 69. ο. 8υττ.οτι.Ρει.8:

Βου

Η. υομικοιι;] οι:τἱοἱο 8)·ττ.(.ἶτι.&Ροι. Λάο.

(ααα. οι ΡΙιατἰοαοἰ ΕΦ.)

- "ραπ νιι|ε. 5_γττ.Ρει.δι Πο!.

ΜοτιηΦ. Οτίο. ἰ.167. ἰἱ. 526”. Οτ·ίο. Με.

ἱἰἱ. 405'. 840.. | ικρυψατε 1). α.(υ.)ο.(α)

8)·τ.Οτι. Απο. (ιιιτ.α. απο.)

- κλειδα Οτία. ἰ. ἰἰ. ¦ κλιιυ 1).

- αυτοι] τιποτα. και 1). 09. α.υ.ο.ἰ.Ι.

και. οτι.. Ια!. ἰϋ. 405.. 840.! Ι Οοτιι.τα,

ΣΠΠΕ. τα!. το!. Οτία. ἱ. ἰἰ. [ΜΑΜ. γαρ

Η.

-- ειιτηλθατι ΜΟΝΑ. 88. 69. Β.ΠΜ

Ρ. [Ο. τι. 1.] ' :-9ιτε ετ. Χ. τοΙ. Οτία.

ἰ.ἰἱ. (ιττηλθετι Λ.)

- ιιστρχομτυου;· Οι·ἰο.ἱ.Π. | ιιοπορευ

ομινους 1).

- ικιυλυσατε ΟΠΠ. ι. ' κιυλυετι ο. ο.

Απο.

53.κακιιθιν ιξιλθοντος αυτου 1301). 38.

8ττ.ΠοΙ.τυο.(ιιιιιο Ποσο τοο.) Μοαιριι. ι

Σλιγοντος δι αυτου ταυτα προς αυτους

9. Λ(1))ΧΔ. 1. τοΙ. νικ. (α.)(!ι.)ο.κ.

15. 8›·ττ.Οτι.8ιΡει.8ιΙΙοΙ.ικι. Δττιι. ΣΕΦ.

(οτα. αυτου 1).) | και “Φωτο Μάο.

μου. ευιιιπιον παντος του λαου Π.

(οἱοΧ. εοι1οχλου) α.υ.ο.ο.|.(ἰ.)ἰ. Βιιττ.

88 52 Ο ι κ ο 4- κ- .κ " υγ Υ Χ

υαι υμιν πιο υομικοιτ, οτι ηρατε τηυ
λ αδ κ- Ι › κ 8 2 ο Ι Ι! `

κ ει α τιμ· γνωσεωι·· αυτοι ουκ εισηλθατε, και
` |

οι" του;` εισερχομ.ευουτ ἔκωλύσατε.
ι | .. Α

58.Λέγοντος τι θουτοτ αυτου,|| ή|ρξαντο οι ·μραμματειι` καὶ οἱ Φαρι···

σαιοι δειυα35` ευέχειν και ἀποστοματίέειυ αυτου περι
Ι 5.! ο 2 Α .

πλειουιου, ευεδρευουτεο αυτου * [6]τουντεο] θηρευ
Ι τ το | ο οι

σαι τι εκ του στοματοι` αυτου, [ἴυα κατηγορήσωσιυ

1 ι ο .. .. κι

Εν οιι· επισυυαχθεισων τωυ μυριάδιου του ἔχ
!' το , | ,| |

λου, ωστε καταπατειν αλληλουτ, ηρξατο λεγειυ

` να σε

β ττροι· το” μ.αθητιἶιι` αυτου πρωτου. ' Προσέχετε εαυ

Οτι.8ιΠοΙ.τας. Απο. ΕΦ. | Οοτιιττι,

ΑΠΟ. το!. νου. 5)·ττ.Ρει.& ΠοΙ.ικι.

ΜοαηΦ.

ῦδ.ηρξαυτο] Ρτιιοι11. κατηιτχυνθησαυ και

Απο.

-· οι γραμματα; και οἱ οαριιταιοι] οι Φαρ.

και οι νομικοι Β. νι.ιΙΒ. ἰι.ο ι·ώἰ. Μπι

που”. αυτια: οι Νεο. ιΙοοιοτιο ο. | 01

νομικοι και οι Φαρ. Ι. ί.

- ιυιχιιυ ΑΒΕ. το!. νιτΙοτ. ΜοττηΦ. Απο.

ΣΕΦ. | ιχειυ :08. ο.ο.ἰ. πιιιΙο ιο ΙπιΙιοτο

ιι.(ο Μαιο.) οοιιτ.τἰοιοτἱ ρ οιΙνοτοοτὶ

81ιτ.ΠοΙ. (οοορἱι. αφτο Γοττἰ τι εοτὶοἱιι οι

Παπ. Βγτ.(.ἶτι. οοοροτοιπ εοτἱΙ:ιι.ο οι

ΓΙιοτ.οο8το ΐοττο 8)·τ.Γει.) ' ιιτεχιιυ

Ο. ¦ συνιχιιυ Η. Μιλά. αυτῳ Ι. 871'.

Πο!. ΣΕΦ. | ιιι1ιΙ.οι ἰτοιἰ του: 87τ.]?ει.

- αποστοματιζιιυ αυτου Μο. το!.

(αποοτομιζιιυ αυτου 1:.Δ8ν..) νιιἱε.

(8_νττ.Ρει..διΠοΙ.) Απο. οοπιιαιτιιιτι "Η

α. ] αυνβαλλειν αυτιμ 1). (89. ·βαλιιν.)

οοαιτοιιιοτο απο ἰ11ο Ιι.ἰ.Ι. οοιιίοττο

οιιτο οο ι·.(ο. ΠΠ.) ο.Ιιοτοατι απο ἰΙΙο 2:

Ιοαιιἱ απο οο ΜοαηΦ. ιμιαοεἱοΒοιιι ου

ου 8,τ.(.)τι:.

- περι πλειονων] οττι. ~ΣΕΦ. θα τα. 5η.

ι. 8χτ.1λει.) '

54. ευιδρευουτες αυτον ΔΙΚΗΣ. το!. νιιι€.

εχττ.Ι.)ει.διΠοΙ. ΣΕΦ. ' στα. 1). α.ἰι.ο.ο.ἰ.

Ι. 8)·τ.0ι·ι. Απο. "αυτον] οι”. Χ. Δια.

Νικο”. ' αυτων Ι'. Ντούι!. και τ.

8.0. νιιΙο. 8)·τ.ΗοΙ. Απο. ΣΕΦ. ' στο.

ΛΒΟΙ)Ι.Χι.`.. 1. 88. ου. ΕΠΠΚΜΠκίο.

ΣΤΑ. (Μια.) 8_γττ.οτι.8:Ρει. Μοτο”.

ευ.ιητιιἰιι οπιτιἰοπι Ρτοροοιοτιιω

οια οΗ'ιιειτο οει τι οοιιειιιιιιιουο

ιαιιαιΠ ο Βοαοτιιιἰοτιο Μα. 5' ιι

ειιιηιοἱτιο .ΑΜΙ ιιιιαιτο οι! οπτι

ιιιιιτιοιτι Ζοο!ιοτἰοο. οιιἰ ροτϋι

ἰτιιοτ αΙιο.το οι οοι1οιτιι ἱιο ι.Ιιοο

νοοιο, τοοιιἱτοι.ιιτ ου μια: Βοιω

τοι.ιοτιο.

Η θα· ω νται νοΙιἱο Ιοἔἰο ρο

τἰιἱε, ιμιἱο ιιιΙἰειἰε οΙανοττι αυστ

ιἱιιοι ἱριιἱ που ἱιιιτοὶειὶε. οι οσο

' ἰιπτοἰοΙ.›ατιι Ι›το!ιἱουἱειἱ8.
58 Α

*Κά'καθεμ ἐξελ- 29]ωπι-›οιιω Μαιο ιιι1 "Με

ιΙἱοοτοι. ι:οοροτιιτιτ. Ηιατιοαοι οι

Και: ροτιιι ι;ται·ἱιοτ ἱιιεἱειοτο οι

οτι ουσ. ομρτιτποτο ιΙο πιιιιιἱιι.

:Η ΕπεἰιΠατιιοε οι. ιιιιαοτοπιοι οιι

Ιιοτο Μαρια οτι στο οι" οι

αοοιιοατοοι απο.

'ΜΜΜ οιιιοττι ιατυἱο οἱτ

οιιτπιποοτιοαο. ἰια οι κο ἰανἱοοττι

οοτιοιιΙοοτοτιι, οοορἰι ιΙἰοοτο ιιιΙ

ι11ιοὶριιΙοτ που. ΟΦ Μ Δι1ιοτι

54. ζητουυτις ΔΟΣ). το!. ντι. ' οιιι. ΒΕ. Ι.

Μοαιριι. ΖΕΦ.

- θηρτυοαι τι ικ του ατοματος αυτου

ΛΒΟΕ. το!. καιω. 1: 8)·ττ.Ροι..8ι.ΠοΙ.

(Μοαη;Φ.) (Απο.) ΕΦ. (τι τυπο θη

-ρευοαι κ. Δια.) | αφορμην τινα λαβιιυ

αυτου Ι). α.!ι.ο.ο.ἰ.Ι. @του

- ινα κατηγορησωαιυ αυτου (Λ)(ἶ(Χ).

τοΙ. Μια. 8)·ττ.Ρει.8ιΗοΙ. Απο. (-οουιτιυ

ΔΣΑ. 89.) ] ινα ευρωσιν κατηγορησαι

αυτου Β. Ο) Β_ι·τ.Οττ.. ' οιο.Β.ΒΙο.

ΑΒΕΕ. ΜοτομΙι. απο.

Ι. ιν οις.... του οχλου 8Ϊττ.Οτι.Ρετ..διΗο|.

οιιι. τοΙ. ¦ πολλων δι οχλωυ αυυ

πτριεχουτωυ κυκλιμ 1). 1.8.8.. $χτ.Ι·ΙοΙ.

Με.

- ιπισυναχθιιοιου] -χθηιτοντιιιν Για:

μια. αιΙ ωτα @του

- καταπατειν αλληλους] αλληλους συν

πνιγειυ 1).

- ηρΕατο] Μι!. οι 698ι·τ. Ι'.ι·ἰο.(Λαρ.

τί)

- αυτου] οττι. Ι). α.ἰ.

- πρωτου] οιιι. νιιΙο. 6.!. "απο εο

ιιιιοιιιἰουε οοι1]. ΕΕ. Μ. 6!). 0. οι.

Βγττ.Οττ.8ιΓοι. ΖΕΦ. (ειο ο. οιιι. Το".

των. Μοτο. ιν. 28. ιιιι.·ω ου.) | απο

ποιο δι.8. ΔΟ!). 1. 83. ΒΙΙΚΑ. 8".

ΠοΙ. ΜοττηΦ. | που ιΙἱειἱτιΒιιιιτιι ΜΠΕ'.

α (οτα. Μα). ο.

-- ὶαυτοις] αυτοις Ια.

  

62. τοι.τοιοτιοι: Ο!.

¦ οι. ιικία.ιοΜοο οι οι. ι ΜΜΜ 2410" ι|ο

οτο (Η.

' 53. απο "ποιο ιιιιοο (Η.

00 297'





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΠ. 2.

Σ)Β[ω!Β!!'Η.

και τι· - Η
.. .89. _] 8 τμ κρατα·

τα.

·ις κατ. ὑπόκρ.

τι... Φαρ.

8: 17.

"τα το:αθ,α7.

α.τ·. .ι.:αα.

ττιι. το:α8-88.

Σ

αερισσόν

και..

ττωλεῖται

ομολογήσει

τα”
#3

τοῖα ἀπὸ τῆτ @μια` τῶν Φαρισαίων, η”. ἐστὶν υπό

οι!δεν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ο

αποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτώ δ ού γνωσθήσεται.

3 άνθ, ῶν ὅσα ἐν ή σκοτίοι εἶπατε ἐν τῷ Φωτὶ

ακουσθήσεται. καὶ δ προ: το οιἶα ελαλησατε εν τοῖε`

ταμείοια κηρυχθησεται επὶ τῶν δωμάτων.!!

δε ὑμῖν τοῖτ Φ

αποκτεννόντων τὸ σῶμα ! καὶ μετα ταῦτα μη εχον

των περισσότερόν τι ποιῆσαι.

τίνα Φοβηθῆτε· Φοβήθητε 5τὸν μετα τὸ αποκτεϊναι

!ἔχοντα εξουσίαν|| ἐμβαλεῖν εὶτ τὴν γἔενναν· ναὶ

λέγω ὑμῖν, τοῦτον ι|›οβήθητε.

θία !πιολοἱὶνται|| άσσαρίων δύο; καὶ ἔν ἐξ αὐτῶν

τ ουκ ἔστιν 9 επιλελησμένον 9ενώπιον τοῦ θεοῦ' 7 αλλα

? καὶ αἱ τρίχα· τῆι· κειραλῆα ὑμῶν πᾶσαι ·ὴρίθμηνται.

μὴ ! Φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε.

για δε ὑμῖν, παι· δι· οὶν ὁμολογηση εν ἐμοὶ ἔμπροσθεν

τῶν ανθρώπων, καὶ ὁ υὶὶτι` τοῦ ανθρώπου ὁμολογησει

έν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν αγγέλων τοῦ θεοῦ·

Μια τι !'ατ·τααττιο Γ!·ιατ!αιτ.αοτατα'

ααα! αει αιτροατατα. '1 (ΗΜ.)

Ναι!! ιτατατα ορατιατττ αει ααα!

ααα τ·ανα!ετατ·. Ματια τι!ιεαοαι!!

ιαττι ααα! ααα εα!ιιιατ: :! αιτο

ττ!ιττττ φαι: ια τατια!›τατ στα”,

τα !αταἰαα ι!τααττιατ. αι φωτ! ἰα

πατατα !οατττι ααα: τα ατι!›ἱαττ!ὶα.

.ι 8 τ μτααι!!α:τα!ιατ τα ιααιτε. ^ Μαι:

λξ7ω τιαιαιτι νο!αε τιια!αατ ταα!ττ. αα

| ` °` , ` Η ιαττατιτα!ιτ! ιτ!› Με τι! οααἱι!αττι

ιλοι9 μου, μη φοβηθηΤε απο Τα”. αοτραε αι ροει !τ:τατ?ττοττ !τιιιιααι

|| ` . | τιτττρ!!ττα ααα! Ματια". ·, Οα

. , ( . .. ιααι!ιττα ατττατα κρατα ιιαατα

υπ0δειξω δε υμιν ιιιαααιτε: ιιιααια ατιτα ατι! μακι

τττττιτα οαα!ι.!ατ·ἱι !τα!›αι ροιααιιι

ιατα τταιιατα τα αα!ταττττιται: ατι

ι!!αο ωρα. !τττιτα ιιαιαια. ο Νοτι

ιτα ιταταιιαα μιτ.ιτιταταα πατατα

ι!αταται!το? αι ιταιτε ατι "Με ααα

αει !α ατα-τυπο απατα ι!αο.

! Βια! αι αιμα!! Ματια τααιτ!

Ματια: ααταατιιι! και". Νο!!ια

ατ·ι;ο ιἰιαατα: τατι!ιτε ραεεαττ!›ται

μ!ατ·αα Με.. ' !)!αο αττιατα το·

Με. απατα αττἱατττττι:τιτα αοα!αεετατ

τττατιι τα πιο αοτατα !τοτττ!α!!›τια,

αι !!!!τια !τοαττατα αοα!!ια!αιιττ· ἱττ

!!!ο απατα ιταςα!!ε ι!ατι 9 Μινι!

Α τ

ουκ

5

6 ο κ τ

ουχι πεντε στρου

8 λέ

9ὁδὲ

 

των ιραριααιων] τιττια ήτις εστιν Λο

Β. τα!. τν. Ταττ.αι!τ. Μπα. τν. 28. Στι

αα 20. | ματι υποκριαις ΒΕ. α. (τ.

Σαδδουκαιων Αττττ.αι!.)

. δι να!ι;. 6.α.αφ 8·τττ.Ραι.8ιΗα!.ικι. _

Ματττρ!τ. ται.. Τετι.ιιι!ν.Ματα.ἱν.28.

! γαρ Β. α. 8τττ.οτι.8τΠα!.τττ8. Αττττ.

! στα. 69. _ _

-αυγκεκαλυμμτνον εστιν] εστιν κεκαλ.

. Ο.. Ματαρ!τ. ιστ.αυγκεκ. Ο'. _

-ουκ αποκαλυφθη‹τεται] ου φαντρωθη

αεται Β. α.

8. τα. ὶται.] αυτια αττἱτιτ 8)·ττ·.0τι.(8ιΡιι.)

!!ανθ' ων ι!ιτα....ιιπατε....ακουοθηαι

ται] !τοτττο ιτττ!.... !οαιτιττετ ααι.... ιτα

ι!!αιτττ α.

- τη ιτκατ.] οτα. τη Δ. (οκοτιααειιι·ιτατε

69.)

- πριν; το στις] !τοτττ!α!!›ττα 8)·τ·.Ι·Ιτατ.

-ταμιιαια]_ταμιειοις Κ. ! ταμιοιι· Α. Ι.

88. Γ.

4. μου στη. !. 296€ Τα". των. Βίαια. τν.

ατα ! στα. Χ. α.

-αποκτιννοντων Α.ΒΔ. Η. Εκανα |

αποκτιναντων ΒΧ. 88. 69. ΘΗΒΑ.

!αττακταινοντων 1)!. ! :αποκτεινοντων

!

Ξ. Β(αρ.!!ίαἰ.) Οτία.ἱ.296°. (αποκ

τιννυντων (Μη. !τ·. 82!..) Μιας. το

σωμα] στα. τι.)

-ιτιτι μετα ταυτα μη εχοντων 0ι·ἰη. !.
' “η”. Ματαρ!ι. τα».

7. φαβιιαθε] ιροβηθητι Β. εναι. (-βη

οθε ΧΚ.)

- πολλων] ιιι!ι!. γαρ Β. (εμ-.ακα Λττα.

(ατι.) Ι Οοττιτα. Οττη. τ.

-·· διαφερετε] ατα. ἰιμεις Β. 88. 59. :ΕΟΧ

Μ. να!α.ΟΙ. (α.)ε. ατα. (ι.·Μ.Μιαι.

:ι.8!.) ! Οοττιτ·τι, ΔΗΜ!. τα!. Αντ. !ι.α.

Δραμα-τ. τα!. (Βια. !.

8. δι] στα. αν. ΤΜ!). ατα.. (Οοαιτα,

(ἱτ.) (Τσι.) ! την δε ψυχην μη δυνα

μενων α·ιτοκτειναι μηδε εχοντων Β.

4. μη] στα. Α.

-περιααοτερον ΒΒΧ. τα!. Οττ9. !. ἰν.

(τιττια μη εχ. Ι.) ! περιιταον ΑΒΒ. 83.

Κ. ! στα. 8ττ.Οτι.

-τι] Μια ·ιτιριασ. ΒΧ. 88. 69. 8ττ.Βει.

!ταρτ. ! Οοττιτα, τα!. 87τ.Ρ5!..Μ8. στη.

τ. τν.

5. υμιν !°.] ημιν 69. νττ!ι;. α.α$)

_φοβηθητι Η. να!8. ο.ι:.ε$!. 8)·ττ.οτι. -τ!μιν] και!. ατι Β. | Οοαιτττ. στα". 595.

8ι:Ηα!. τα!. @τα τ. Τεττ.α.ι!τι.Ματα.!ν. Οι·τ9·!·

-αν Οτία.ἱ. ! εαν Β. Οἰαιιι. 595.

-ι!μολογηση Β'Μαι.ΩΒ. τα!. Πει". 595.

0ι·τη.τ.296!!. | -ιτιι ΛΒ.!"ατ.ΒΒΔ!'.

(τα. Μια. τι. τα.)

-ι!μολογησει στα. Οτἰη.ἰ. ! -αρ 09. Β

(!ΗΜνΛ.

-εν αυτιμ Δια. πιτ'. οι"... (Βία. τ.

28. | στα. Β. 69. α. 8)·τ.Ρει.

-ιχοντα αττια εξουσιαν ΑΒ.Βι!μ.ἱπαί.

ΒΒΒΧ. Ι. 88. 89. Κ. Εντι. 5)·τ.Ηα!.

Αττττ. Οτίο.!.296°.297-. ! :ματι ε.

ΔΕ.. τα!. ικα.. Τα".

-· εμβαλειν ως την γεενναν ΑΒ(Β). τα!.

(Β. Οπα). !. την. την) Τα". ! τις γιεν

ναν βαλειν Β. (εαυτον 69.) ! στα. ιν Ηττα. ατακα.

6. πωλουνται Β. 69. ¦ Σπωλιιται ετ. Λ ΦΙΛΟ-εφ @ΗΜ 188- !!!'°υ θων] "Πω

ΒΙ!. τα!. Οι·ἰη. τ. 2969 "(ααααρ. δυο] τω εΪ!'·ο"·

9. στα. ναι. ε. 5)·τ·.Ρει.ΜΒ.

_αρνηοαμενος Οττη.τ. ! απαρνησ. 09.!

(τον οι αρνησαμενον αι πιο:: ατταρνη·

ιτομαι αυτον (παπι. 595.)

αιτααριαν διττ.0τι.)

7. της κεφαλης ὑμῶν παααι ηριθμηνται

στα). !.286°. ! ι!μων σωσαι της κεφα

λη; ηριθμημεναι εισιν Β.

·- μη] μια. ουν ὅ. ΑΠΟ. τα!. λιγακι:

“ως 8τττ.Οττ.Ρει.8:Ηα!. Αττττ. ΖΕτ!τ.

Οπα!. (για. Ματ. :ι.81.) ! στα. ΠΠ..

  

4. ααα! Ματια". Ο!. ! 43. πατατα: ι!!ροττι.!!ο (Η.

! 7. ματια οιιι.” τι” αι. ! 8. τιτατ·!ι ταα Ο!. ! ααα·

αιο!.αιατ τ!!τ.ττα οι.
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ΧΙΙ. 17. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ντι.1.8. α. ι. ο.ι·.

8”. ο. Ρ. Ε.

Μίαπηι1ι.ί'Πιο1ι.)π

Διοτι. Στο. β

' Μπιτ.. ια::ιο.

Ματ. 8:αι).

του
8 Με". "πιο β

Βάι". ι8:ιι.

ι 1. φέρωσιν

_ μεριμνᾶτι

- οπι. ἡ τι

Με Β;

18. ἱιι τ. ὁχ. αυτ:

5 ο

'Π 2.

Με..

, ¦ . -

αρνησαμενόο με ἐνώπιον των ανθρώπων οιπαρνηθή

ο | Α | να Α ..

αεται ενωπιον των άγγελων του θεου. 10 Ϊ και ποιο

λ ι Α Ι ο ρε ι

οι· ερει λογου εἱο τον υιον του ανθρώπου, αιρεθήσε
ι ι·- Λ .τ .ο

ται αυτου· τω δὲ εἱο το οικον πνευμα βλασφημή··

ο ο! ο |

ιταντι ,ουκ αιρεθησεται. ` 2 οταν δε ° ιιο·Φερωιτιν||

Α ` Ο `

υμαο επι ται· συνα·γω·ναο και ται· αρχαο και ται·

, | ` | να

εξουσια.ο, μη : μεριμνήσιΖτε|`πω'ο τί] απολογή
| Δ σκ |ιτησθε 7) τι ειπητε· Η το γαρ αγιον πνευμα διδαξει

0 η ο · απ .ο Η ὁ το ο τι

υμαο σέρνει, τι) ωρα α δει ειπειν.

, . μ" ο η :Ι |

89 " Ειπεν δε τα· αυτοι εκ του οχλου, Διδα
ι - Α ..

σκαλε, ειπε τω μου μερίσασ9αι μετ, ἐμου τον

. ..
κληρονομιαν. ο δε ειπεν αυτοι, Ανθρωπε, το με

| Ο ` σ.» ,

κατεστηο·εν ° κριτην|| ο μεριο·τἡν εφ' υματ ; 9 15 Βἱπεν
δ` ` ' | 00 η ` | 8 , ` ξ Ά

ε προο αυτουο, ρατε και φυλασσεσ ε απο πα

|| το

ιτητ πλεονεξίαο, ὅτι ουκ ἐν του περισιτεύειν τινι.ή

` Λ Ο' οι

ζωη αὐτου ἐστιν ἔκ των υπαρχοντων δαύτα/η

ισ ··
, 90 | Εἱπεν δε παραβολι)ν προο αὐτῶι· λέγων,

| 3 | Ο |

Ανθρωπου τινοο πλουσιου ευΦορηο·εν η χωρα· 17 και

διελογίάτο ἐν ἐαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω. ὅτι οὐκ ἔχω

απο ιιι.ιιοαι ποινική: πιο οο

ι·ιι.ιι:ι Ιιοπιἰι:ιἱυιιο. ιΙοπιονοΜιιιτ

οοτοαι οιιι;οΙἱ.ι ιΙοἰ. Ν θα” Ετ.

οπιιιἰο οιιἰ Φωτ ι·οι·οιιαι ἱιι ἱἱ

Πιιαι Ιιοιιιἰιιὶο, τοιιιιιιοιιιι· ΠΠ:

οἱ ιιυιοπι οιιι ἱιι ερἱτἰιιιυι Μπιο

ιιιπι Μοοριιοαιοι·οι·Ει που το

πιἰιιοιυτ. " σφι) Οιιπι οιιιοαι

ὶιιάυοοιιι τοι ἱιι "Πειραια οι

ου ιιιοεἱιιι·ιιιιιο οι ροιοοιιιιοο,

πιοΙἰιο εοΗἰοἰιἰ οπο ηιιιιΕιοι· οια

«μια τοοροιιι1οιιιὶο ιιιιι ουἰιΙ οι

οιιιἱο: "' ερἰι·ὶιιιο οιιἰπι Μαιου”

ιΙοοοιιὶι νοο ἱιι ἱριο Εισαι. οικω

οροι·ιοοι ιΙἱοοτο.

Η (ΜΜΜ Δἱι ιιιιιοπι οιιἰοοοι

οἱ ιΙο οπου, ΜΜΜ". Φο Πο

ιι·ἰ υιοο οι (Παω πιοοιιιιι

Ιιοι·οοἱιοιοπι. "Αι Πιο ι.Ηκἱι

οι, Πανο. ιμιἰε πιο οοιιιιι.ἰιιιἰι

ἰιιι.ὶἱοοιιι οιι: ιΙἱνιοοιοπι "ηπα

νου? '5 1)ἱκἱιουο οι! Πιο.. νι

(Ιου: οι :οποιο οιι οιιιιιἱ Ματι

ιιιι: οιιιιι ποπ ἱιι ουιιιιοΙοιιιιιι

οιιἰιιιιιιιοπι υπο. οι” οει οτι Με

φωσ ροιιιιιοι.

'6 Πἰιιἰι ιιυιοπι οἰιιιἰΠιιιιΙἰιιοπι

οι! Μου Μαιου. Ποινική. οιιἰιιιι

Δω ιΠνἰιἰιι Μισο. ίτιιοιυο οι;"

ιιιιιιΠι: ι" οι οοι.ιιιιιιιιιι Μπα ιο

Μαιου, @πιο Μονο". οπου που

 

ο. ενωπιον τ.ανθρ. Β1ιΙ.ΧΔ.1.:ι:ι. οιι. ζ Η..." Δυο. το. οτι”. ' ως υ1ι.ι.

τοΙ. Οτίο.ἰ.296°.

ΑΠΟΚ. (ποιου. ιι. 33.)

- απαρνηθηοιται

Μοτο. Η. 28. ' αρνηθηοιται 1). ' απαρ

νηοιυμαι "Εγω αυτον Χ. 6. (νἱιὶ. Μιιιι.)

(νομο αυτον αρνηοομαι οτί!). ἱἱἱ. 543".

το!. οι"... οποιοι.)

-ινωπιον 2.'. Οτἰο.ἱ. | ινπροοθιν 1).

απο. (νία. Μπιτ.

- των α”. τ. θεου] μια.: απο οια οιι ἱιι

οιιοΙἱι ι. (νἱι!.Μιιιι.)

ΙΟ. ος] οδο. αν Β.

- τω δι ας το αγιον πνιυμα] ως δε το

πν. το αγιον 1). (τω. Ματ. ἱἱἱ. 29.) |

το: δι ως το πν. τα αγ. 69. (οδο. :απο

"τω δι] και ο Α. "αγιον]ο. Η..)

οπι. Χ.

- βλαοοημηοαντι

(ιΙἱκοι·ἰι ο.ο!ἱ.) Ι οπι. 1). (που 69.)

- αοιθηοιται] πιω. αυτοι ουτι ιν τω

· π

| ιμπροοθιν τ. ανθρ. 09. (Ένα. 395.

- μιριμνηοητι Β.Βιο.)!αί.ΟΠΕΧ. Ι. 33.

οιι. Οτο. ι. Ούι!. Με”. ιι. 19.) | μιριμνη

οατι Β.Βιἰυ.Βο|ι. | Φμιριμνατι 8. ΑΔ. .

το!. | προμεριμνατι 1) στ. ΟΙουι.595.

- η τι 1". ΜΟΒ. το!. ΜΜΕ.8.νι·.Βο!. το!. (νἱά. Μου.) ι οπι. 1). οι'.

ι:.ο#ἰ.Ι. 8)·π.(Μ.8ιΡει. ΣΕΦ. Οἰοοι.

) 0τίο. ἱ.

Η. διδαξιι σου'. Οτίο.ἰ. | -ξη Δι..

- ιν αυτο το ώρα οι... Το". οι”. Μοτο.

ἰν.38. ¦ οπι. 33. Οτίο. ι. μου]

13. αυτοι] οι! .Τοειιιιι το. | οπι. !ι@ | ροει

οι του οχλου Β.Βι|_υ.Μαἰ.ΩΕ. 33. Γ. |

που: ΑΣΠΙΣ. το!. Λα. 8)·ι·.Βο.Ι. ΜοαιρΙι.

'Ηπα Απο. | ιιιιιο τις νυΙο.ΟΙ. ιι.ο.οω

ε)".ου.ιιι>υ. Βια.

- ιιπι] ιιπον 1).

η - την πληρον.] μπαι. ιοττιιαι οι @ποιο

Η. ο δι] πιω. Ιηοους Β.

Οτἰο. ι. Το". οι”.

Πι.)

α.(ο.) Ι.ιιοΜ 220.

15. προς αυτους] οιι απο” δικιο". οι!

ιΠοοἱριιΙοο 8γι·.Ρει.

- φυλαοοιοθι (Ποιο. 578. ' φυλαδο.οθι

ΙΙ(ιιοιι Ο). ' (οπι. και φυλ. Βγτι·.Οιι.δι

' - απο] υπο Β.Βιο.?? «Μπιτο- ποινή.

σου.. 578.)

- πασης ΑΒΒΩΕΤΙ.Χ. 1. 33. 60. Κ

ΜΙΣ. 13ο". (οι οι.) 8.γττ.Οπ.Ρει.8ιΗοΙ.

Μοαιριι. 'Η.ιοΙι. Απο. του. 6'Ιουι.578.

¦ :της 5. ΔΒΕσθΗδονΓΔ.

- ή ζωη] οπι. ἡ Ε.

-· αυτου (οσοι ζωη) ΑΒΩΒΤ. το!. | αν·

τω 1. Βουνο”. (8_γι·.ΠοΙ.) | οια.

1). 8)·π.Οπ.8ιΡοι.

- ιοτιν] πιο ἡ ζωη 1). ο. σου. | οπι.

Β. | ποιο ιν τιμ πιο κ.

- αυτω ΒΙ)ΩΚΤ. 33. (Ε Μο ο. ιιιιιο νἱιΙ.

ΠοτἰιιΒιιιιι.)

Αδάμ] ' 1αυτου ετ. ΑΕΧ. το!.

Ι8.δι] ουν Χ. | πιω. και Ι. οι. [8]".

[8τττ.Οι·ι.8ι Η... Απο.

αιωνι τουτο», ουτι ιν του μιλλοντι 1). - ανθρωπι] οπι. 69. Οτι.&Ρει..]

αι. πιο. (Μια 220.) οι. Μοτι.¦ 1 - κριτην Β1)Ι.. Ι. 33. 69. '.ΠιοΒ.στ. - παραβολην] μπι προς αυτους Ι).

α.!ι#ἰ.Ι. Β)·τι·.Οπ.8ι : (που.) Τοτι.ιιι1ι·.Μοι·ο.ἱν.28. ' $δι- (οι.) 'Που...οι αυτῳ Ο Λ.

Γιι. Το”. οι”. Μοτο. ιν. 28. (νἰιΙ. Μπιτ.)

¦ που Ιιιιοοιιι καιω. 1. 8)·ι·.ΒοΙ. το!.

Η. ιιοοιρωοιν ΠΕΚ. 1. 33. νιιΙ=. ΜΗ.

(ροτοιιοοιιι ο.) ' :προοαιρινοιν ε. Λ

οιι. κι!. ο. (-ρουσιν ΕΜ.) Ι οιρωοιν

ο. (ι.) Οποιοι. οποίων..

καοτην ετ. ΑΩΒ. τοΙ. Απο. (τω.

Ειιοι1. Η. Μ. ΑΜ.. νϋ. 27, 35.)

- ” μιριοτην ΑΒΩΙΠ.. Ι. 33ιἰο. νιιΙο·.

ι μια”. 5)·τι·.Ρει.8:ΗοΙ. το!. | οπι. Η.

ι α(ιιι ι·ὶιΙ.).ο. Β_ι·ι·.Οι·ι. Το”. ιιο.ν.Μιι.ι·ο.

' ιν. 28. | η διιιαατην 69. 4

- ιυοορηοιν ΒΩΤΧ. ι·οΙ. | ηυφορηοιν

ΑΙΜ.. 33. (ΜΜΜ. | ἡφόρΐοιν ο!).

ΙΤ.ὶαυτῳ] αυτοι 1313.'.

0. ιιοοιιυιιιιτ οι. ' 12. φαι ομοια” του οι. |

13. οι οιιΜ.ιιαι οι. ! Η. ΦΗΜΗ! οι. ι “μια του

οι. | Η. φαι οοο ιιιοοο οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΠ. 18.

Δἔἔ2.1'° που συνοίξω τουι` καρπούτ μου; 18 και εἶπεν, Τοῦτο

Ἑ_)ἔἐζ3·ω· πριήσω·| καθελιο μου| πιο )άττοθήκατ και` μείἔουαϊ

[- Τά Σ:ήμ,ά ρικοοομ·οσαι, και συναξα:9 “οι ταυτα: του ?που

μου και τα αγαθα μου, και ερω τι, ψυχη μου,

||

Ψυχή, ἔχω· πολλα αγαθα κείμευα εἱο ετη πολ

λα· ιὶυατταύου, φάνε, πιο, εὑΦραίνου. 90 εἶπεν

δἑ αὐτῷ 6 θεότ, “Δώρο”, ταση, τῇ υυκτι τὴν

ψυχήυ σου ιαιτουσιν” απο σου· ὰ δὲ ήτοίμασαο,

τίνι ἔσται; Η οἱἔτωο ὁ θησαυρίζων ἑαυτιΞι, καὶ μὴ

ιιιιιιοο ουσ οοιιιςτοαοιιι Μαιο'

ιιιοοιι? "' Πι ιὶἰκἰι. Ποο Γιιοιιιπιι

ιΙοει.ι·ιιαιτι Ιιοι·ι·οιι ιτιοα οι αιιιὶοι·ιι

ιζ·ιοἱιιιιι. οι ιΠιιο οοιιι;τοαιι!ιο

οιιιιιἱ:ι αιιιιο ποια ειιιιι ιιιἰ!ιἱ οι

Μπα. πιω, Η οι ιΠοιιαι ιιιιἰαιιιο

Μαιο. Λιιἱπι:ι. ΙιιιΙ›οιι Μια.

Μπα. ροοιιιι. Πι α.ιιιιοε ρὶιιτἰιιιοε:

ι·οοιιἱοεοο. οοπιοιΙο. Μαι. ορα

Ιιιτο. 2" Πἰκἰι ιιιιιοιιι “Η ιιοιιο.

ΒιιιΙιο. Μο ιιοοιο ιιιιἱιιιιιιιι ιιιιιιιι

ι·οροιιιιιι τι ιο: ηιιιιο οιιιοιιι

ματιού. οιιἰιιιι οτιιιιι? ” διο οοι

φα ιιἰΙ.ιἱ ι!ιοειιιιτἱτιιι οι που οει.

Πι ι.ιοιιιιι Μπι.. Η (ΜΜΜ) ΜΧ".

"ιπ άι· θειου ·ιτλουτῶυ.

Βάι:ι.ιι.6:α5-28. ε

Ζ. ὑμῖν λέγω

τί ένδύσησθε.
α.ιη

να ` ` οι κι 8 |

τροφηο, και το σωμα του ενδυματοο.

| Κ

ι.. ουτε θιρ.

22 “ Εἶττεν δὲ τρικ τουι· μα

θητοιο αὐτοῦ, Δια τοῦτο ξλέγω ὑμῖν;| μὴ με

ριμνιἱτε τῇ ψυχῇ 9τί φαγητο, μηδὲ τῷ σώματι

- ·νιιρ|| ψυχἡ ττλεῖόυ ἐστιν τῆι·

οι

απο κια ιΙἰ5οἱτιιιΙοο εποε. Ποιο

ιΙἱοιι "Με, ιιοΙἱιο ιιοΠἱοὶιἱ ο5εο

ιιιιιιιιιιο Ποιο πιιιιιαιιοοιὶαιιοαιιο

οοτιιοτι απο! νοοιιιιιιιιιιι: 21:αιι

πιο ριιιε ο". φωτο απο, οι οστ

ριιο οποιο ι·οειἰπιοιιιιιιιι. 2' Οοο

οἱιιοι·ιιιο οοτι·οο. ιιιιιιι που οικια

κατα_ ιιιιιιι ιιο‹μιο πιοιιιιιι, φιλια που

νοησατε τουι· κόρακαι·7 ὅτι ου σττείρουσιν ούδἔ

.Ι 

7. συναξω] συναξαι 69. Α.

Β. και "τον, 'Ι'ουτο ποιησω] στα. ὅτι.

Οτι. (οι οοΒιιιιιι.·ι ιΙἱιιἰι, Ποο ααα..

0-)

- μιιζονας οικοδομηιτιο αφ οτἰο. ἱἰἱ.

280€ Οτίρ.Ιαι.ϋ.265-.878ϋ. .Ειι.τ.ἱιι

Ρε. αρ.Μιιἱ.95. ¦ ποιησω αυτους μαζο

να;; 1). ο. (ιιιιι_ῆοτιι Γοοιιιαι να!. Ιι.ο.

απο

- και συναξω εκει] κακα συναζω 1).

Επι. (οι τα.) (και αυναξω....αγαθα

μου οτα. Οτἰ9.ὶἰἱ. 2800

- τον αιτον ΠΤΕΧ. 1. 69. Μοιιιριι.

ΤΜ!» Λι·ιιι. Βάι. ' τα γενηματα δι.

8. ΑΠΟΤ_/ἱΔ. 88. ΒΡΘΗΜΒ.τΠνΓΔ.

ι :τα γεννηματα Εκ. Ω ορ.ΚιιἰιιοΙΚ

πιο. οικω ποια ειιιιι ιιιΠιἰ νιιΙι·;. Μαι.

ίτιιοιαο Μισο α.ο.ο.ιιι. 8_γττ.Οι·ι.Ρει.8ι

Πο!. "···ιιιΙιΙ.ρου 9. Α1). το!. Επι.

Β7ττ.οτι.1)ει.8:ΠοΙ. το!. ' σαι. ΠΠ.. 1.

Μια. [Ω. @η

- και τα αγαθα μου νο1;;. τοι. ' οι".

Β. α.5.ι:.απί.Ι.ιιι. 8ττ.Οι·ι. (κ. παντα

τα αγ. μ. Απο.) ' (τα] στο. Τ.)

19. ψυχη] οιο. α.υ.ο.ο# ' απατα, ναι.

[σ. | οοοο δικο”.

- πολλα ποιο αγαθα] στα. Οτἰο. οι.

“7.

- κιιιιινα....πιι ΛΒο. τοι. νιιιΕ.τν. @στα 587. 24.0. Οτία. οι. 230Μἰ.τ.

Οτίο.Ιαι.ϋ.265°.878'°. | σαι. Ι). α.ο.ο.

ε.ιιι. ' ἱιι ο.ιιιιοιι ιιιιιΙιοιι Η. οριιΙοτιι ια

ιιιιιιοο ιιιιιΙιοε β

-- ιυαραινου] Ρτιιοιιι. και 69. Β_ττ.Οι·ι.

Μπι. £ιιι. 0α9.1.ιι.ιι.ια. | Οοιιιτιι.

οι"... Οτἰο. οι.

20. ο θεος Β1)Ω. τα. (Ορια: ΠΟ. 24.1.) ι

σαι. ὁ Τ. ' ὁ κυριος Δ. @μια 828.

- αφρων δι. 8. .Εβα 1624. ΑΒ.ιι.ΒΙω.

Βοιι.ΒΩΤΕΧΔΕθοΠ8.:Δ. (Μπι 83.

17.) | αφρον ΕΙ:. 1888. ααα. Ι. Ο!).

καυτα. ΟΙεπι. 587. 578. Οτίο. ια.

229'. 2802,. 297". Η. '20”. 298!

- ταυτα] ταυτα Δ".

- την ψυχηυ σου Α.ΒΩΤ. τοΙ. (Σπα.)

5_τττ.Οτι.Ριιι.8ι Πολ Απο. απο. 587.

Μο. ἱἱἱ. 29". Η'. 2085. 0τία. [κι. ιν.

478.!. Το". πάν. Μαιο. Η. 28. | Ιιοει

απαιτουοιν Ι). ι·.ἰ. Μοιιιριι. ποὺ.

του.. Ιται.202. (ΟΙουι.578.) Οτίο.ἱἰἰ.

Ωω. 280». Η. 294". Φορτ. 210. ΜΙ.

828. ¦ Ρο" απο σου 89. Οτία. Ια!. ἰἰ.

378”.

·- αιτουαιν Μπιτ.. 88. Ήιοι.ι.ιιι να!.

| Σαπαιτουαιν Ξ. Α1). τοι. Οιουι.οι.τ.

Οτία. Μια. ἱν.ὐἰ.ι·.

- δε τα. το!. ΟΙιτα.537. 0αι.ιιι.ια.ι

ουν 1). αι. Ουρτ.ιιτ.

- τινι εισαι. 587. Οτἰο. ἰἱἱ. οι.. ι

τινος· Ι). Μπι. (οι οι.) [και. (ποια. 246.

Φαρ!.

2Ι.οιιι. να. 1). ‹ι.υ. (Οοιιιτιι, το!. τα.)

- ουτως ὁ θηιτ.] αυτοι; ιθησαυριζου σο.

- έαυτιμ ΛΩΤ. το|. ¦ ιν αυτῳ Ι.. ' εν

ἱαυτ‹ρ ΙΤ. | αυτοι Β.

- οι! Πιο] .οιο. ταυτα λιγων φωνα, 'Ο

ιχων ωτα ακουειν ακουετω 69. Ειπα.

Γτιια(σαιο.)Πυνυιιι.ΓΛ. απο. α.

22. τους] αυτους Τ.

- αυτου] οιιι. Β. ο.ο.

- λεγω ιιιιιο υμιν ΒΠΕΧ. 69. κοπο.

[ί. 8ττ.(3τι. Μοαιριι. πιο.. Βια.

(ιιἱιἰ. Μπιτ.. ν.25.) ' :μια 9. ΑΟΤ.

το!. α.5.ι.·.ο. 8τττ.Ρει.8ιΠοΙ. Απο. [ο.

]ι`.]

22. ψυχο] τιιι1ι1.ίαιων τ. ΤΚ. τοι. Πιο.

Ο!. α.ο. 8_γττ.οι·ι.διΡει. Μοιιηιιι. ΤΙΜΜ

Βια. διοτι. 281. 579. (νἰιἱ. Μιιιι.)|

στο. ΑΒΒΩΕ. Ι. Δια. υ.ι:./Μ):9'.ι.Ι.

8ττ.ΗοΙ. Απο.

- ιιιιιι1 οιΙοιἱε οι ιιιιἱιΙ ΜΜΜ ΣΕΦ.

-- ιτωματι] πιω. ὑμων ΒΤ. 83. Ο!). ιι.

8ττ.1)οι. Μοαιριι. 'Νιου. ΣΒιιι. Ποια.

281. (τω. Μιιιι.) ' οιο. ΛΙ)Ω. το!.

νιιΙα. Ιι.ο.οφ Βιιττ.0τι.δι Πο!. Απο.

οι”. 579.

Μη) γαρ ΒΠΙ.Χ. 1. 83. 60. Ντιπ

υ.ι·.ο. $υττ.Ωι·ι.8ι 1'οι.& Που Μοιιηι|ι.

Απο. ΣΕΦ. οι... 231. 579. | 'στα.

γαρ σ. ΔΩΤ/ἶ το!. νου. ο!! δια.

ΠοΙ.ΚΧΕ. ¦ οτι ή Τ. ΤΙΜΜ ¦ ιιυχι ή |.

Βγτ.ΠοΙ.Μ8.ιιια. [Η. 2.]

- πλειον] -ων σιωι.(ιιια) ¦ πλιον Ι).

- της τροφης] της τρυφης 8. ' του σω

ματα; Γ.

-- το]._του Α..

24. τους κορακας οι"... 281. Σια. ἱιι Πιο.

Η? ι!ί.κτιο. Το". ιιι.Ιν. Μοτο. ἰι·. 29. ι

τα ττετεινα του ουρανου Ι). :.Ι. (νἱι!.

. Ματια.) ' (ι·οΙιιιιΙιιι τ "λαοι-08

Ρα.)

ι - ου ΛΒΤΧ. το!. (Ποια. 281. ' ουτε 1)

(2771. ο.

- αιτιιρουαιν] -ρωιτιν Λ.

Μι! ιιιαιιιιιι:ιιιιι οι.

24. οοιιιοο Δια.

22. Μαιο” "οικω οι. ¦

Ι 23. απου. μια οποιο οι.
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ΧΙΙ. 81. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

για. α. 6. 8.0.

επ. Ο Ρ. Ε.

Βοιωτοι. 'Πιερ.

Απο. απο.

2.5. δ πι την ηλ. αυτ.

ττροσθ.

- ε.ιιο. ίνα χυν [ἔνα] ;

περὶ των λοιπῶν μεριμνᾶτε;
| σε 8 | ο #- 9 λ | | `

κρινα, πως αυξανει· ου κοπιοι ουδε νηθει· λεγω δε

'' ] δόξη αὐτοῦ

°8 εἰ δὲ τὸν χορτον

2?. [αυξάνει]

Ί ο

Ίο·

28. εν οι”. τ. χιἱρτ.

όντα σημέρον

0 οι , |

υμας, ολιγοπιστοι ;

· Η ' ` ` 8 |

υμιν, ουδε Σολομων εν ποση τη
η

περιεβάλετο ως ἔν τούτων.
8 | 9 ' 9 "'| ο! ` ν 9 |

σημερον εν αγρω οντα και αυριον εις κλιβανον
| Η ` ι ο: 2 Π | '| Ι σε

βαλλομενον ο θεος ουτως αμΦιεζει, ποσω μαλλον

καὶ ὑμεῖς μι) ζητάτε τί

θερίζουσιν, οἶς οὐκ ἔστιν ταμεῖον ουδε αποθήκη,
| Α σε

καὶ ὁ θεος τρέφει αυτούς· ποσω μαλλον ὑμεις
Α Α 9· ' Αδιαφέρετε των πετεινων; θα. δε εξ ὑμων μερι

μνων δύναται 0ἔτροσθεΪναι επὶ την ηλικίαν αυτου πη

σε

99

τ : `ι| 1 τ ` ` τ

Φαγητε και τι πιητε. και μη μετεωριζεσθε.

λ , ` ν Α | 3 9 λ '|

τα γαρ παντα τα εθνη του κοσμου επιζητουσιν ·
.. ι- ι ν 8

ὑμων δε ο πατηρ οἰδεν ὅτι χρηάτε τουτων. 1 πλην

ει οιἶιν Σ ουδε|| ελάχιστου δύνασθε, τί

” κατανοήσατε τα

σει οοΠοι·ιοιιι οοιιιιο Ιιοι·ι·οοοι,

οι οσοι ρειιοἰι ἰΗσε: ι:ιοιιοιο

οποιο νου ρΙοτει εειὶε “Η”,

28 Ωοἰε οοιοοι νοειτοιο οσοι

ιιιιιιισ ρσιεει ο.ιΠοοι·ο οι! Μαιο

που εοιι.ιο οοοιιοοι ιιοοιιι?

2" οι οτι;ο οοοοο ουαι οιἰοἰιοοιο

οει ροιοιιοι, ααα ι1ο οοιοι·οι

εσΙΙἰοἰιἰ οειἱε? 2'' οσοεἰοσεοιο

Που, ιιοσιοσοσ στοιοοοιι οσο

ΙιιΙ›οι·οοι, οσο οσοι: σου κο

ιοιο "πιο, οοο ΒιιΙσιοσο ιο

οιοοι @στο εσυ νοιιιιοσιιιι.ιι·

εἰοοι οιιοιιι οι: ἰειἰιι. 2'' οι οιι

ιοοι (οποιο. ιιοοιι Ιιοι.Ιιο οι

πιο οει οι οι” οι οΙἰιιιιοοιο

οποιοι", οσοι εἰο νοειὶι, οιιιιοισ

ιοιιοἱει ναι, ιιοεἰΠιισ οω. ”Η

νσε οοΙἰιο οοιιοιοι·ο, οσοι ποιο

ιΙοοοιἰε ιιοι οιιιιι Μαιου. οι

οσιιιο ιο εο!.ιΙἱιοσ ιοΙΙἰ: Μ ουαι

οοιιο οιοοιιι ςοοιοι οιοιιιιι σουσ

ι·οιιι, μου· ιι.οιοοι ποιοι· εοιι

οοοιιιιιιιι Με ιοι!ιοοιιιι. Μ νο

8'0 ταυ

 

24.. ουδε ΑΒΧ. το!. σου... 28!. (τω.

Μοιι.) ' ουτε αυτοι ουγε 'Για. '

ου οι. [ο. 88.]

- ταμειον] ταμιειον Ι. 88. 89. ?8111.

(:!ειιι. 281. (ουτε τιιμειον ουτε 1.).)

- και ο] ο δε 09.

- τρειρει] -φη Κ.

- αυτους σου". 981. ' αυτα 1). 69.

- ποσιρ μαλλον νοια. οι τά. Οι. ο.) ]

ουχι 1). “η”. ' οιο. του. (Ποιοι δε

οσο ι)μεις) ουχ (.:'Ιοπι.98Ι.

- των πετεινων] ΠΜ νοια. Βγι·.Οι·ι.

25. ιιΙι ιιιιι.] ιιιιἱε οιιιιο $γι·.Οι·ι.

- μεριμνων ΑΠΟΤ. το!. Βια. ιο Ι.ιιο.

Ι". ' σοι. 1).

- προσθειναι (·θην- Χ.88.ΕΠΓΑ.) | Ρο".

ήλιε. αυτου Β. | σσοιτιι. ΑΙ.)ΩΤ.Ε. το.

Επι. οι Πιο. (ι·ἰιΙ. Μου. νἰ. 27.)

·- πηχυν] ηχυν Ια.

- ενα ΛΩΤΙ.. τω. νν. Βου. ιο Πιο.

(γω. Μπα.) ' σοι. 1ιοιιι.οι....οοι.ο.

Η. Μοιοιιιι. ΤΜ!»

88." ουν....λοιπων νοὶε. Ειι.ι.ἱο

μια κι. | και περι των λοιπων τι 1).

ο.υ.ι·.(ε.)αι.Ι.

- ουν Βια. ιο Ι.οο. ' σιο. Χ. 'Νιου.

(οι Βγττ.Οι·ι.8ιΡει.)

- ουδε ΒΩ'.Π.. Ι. 88. | :ουτε τ. ΑΧ.

το!. Επι. οι Ι.οο.

97.κρινα] οιἱιὶ. του αγρου Χ. α.(ι.ο.ο.ἰ.

@και (ι·ἱιΙ.Μιιιι.νι.28.) ] οοιιιι·ιι.

νοΙο. Απ δγτι·.Ρει.&ΠοΙ. Ο|ι:ιιι.98Ι.

Βια. ιο Πιο. "8. Το". που. Μοτο. ιν.

29.

- αυξανει νιιιο. Ιι.ο.ε[]7ζί. 8τττ.Ρει.8ι

Πο!. το!. Σκι. ιο Ι.οο. (οι. Μαιο.) )

σοι. 1). ο. Βγι·.Οι·ι. (Ποιο. 281. (·νου

σιν Ε.) ' ιιιΙιΙ. ιιοοιιο Ποι·οιιοοοι ο.

27. ου κοπ. ουδε νηθ. ΑΒΩΤΕ. το!. _|:

Βγι·τ.Γιι.διΠοΙ. Μοοιριι. των. τοι.)

.ιἰο, οι. οδό. ουτε ἰιιραινει αυριο. (σοι.

ποιο ου "πιο ο.) | ουτε νηθει ουτε

οσων" 1). ιι. 8)°τ.οτι. ΟΙεπι. 88!.]

ου κοπιωσιν ουδε νηθουσιν Γ.

- υμιν] οδο. οτι Λ13Ι.Χ. 1. 88. 69. Μ.

!ι.ο.ε.|.#:ι. εγττ.Οιι.:Ρει.& Πο!. των.

ΟΙειιι.28Ι. (οι. Μιιιι.ι·ἰ. 29.) Ι Οοοιι·ιι,

ΒΩΤ. το!. νοιο. ο. Μοιοιιιι. Απο.

ΖΕι!ι.

- περιεβαλετο] -βαλλετο Χ.

28.8 ιιοιοοι (ιιοιιοοι ιιοι·οι·ιιοι ιιιισιὶ Πο

ιΙἱσ οει ἰο ιιειἰε οιο. Βγτ.οτι. ιιοι τι

ιΙοιο ιιιοοιιιο οω. ι. Βοοο οω. πιο.

- εν αγρω ΑΒΩΤ]ΣΤ.Ε. 88. ΗΠΑ.

(εν Υτω'Ι αγριο 'Ξ. Δ. 1.8. ΒΕΚεν

Γ. ΜοοιοΙι. των. Απο.) $γι·ι·.Ρει.8ι

Πο). νοΙο. διο/ΣΒ: (Ποιο. 98!. [ο. ο.!.]

] του αγρου ΒΧ. 89. [(.]]Π. ο. Μάι. '

του αγρου σημ. εν ιιγριρ 09. Ματια

σημερον 9. (1)Χ).ΔΙ3. το!. ο. (Βγι·.Οιι.)

(των.) (ΕΦ.) το!. Μιιιι. ο. 80. ι

ιιιιισ τον χορτον ΒΕ. ¦ οσοι σημερον

ΑΩΤ['.Γ. Ι. 88. ΧΜΠ. νοΙο. οι).

(ΜΜΕ $γι·ι·.Γει.8:ΠοΙ. Μοιιιιι!ι. Α.ι·ιο.

Ο|ειιι. 98Ι.

- οντα] ιιοιο σημερον ΒΙΑ. ε. Μειωσα

'Που. ' (Μοτο, ΑΙ)ΩΤΧ. το!. ιν.

οι"... 281. [ιι.]

- αυριον] οδο. ιο·οοοιι δγτ.(ῖτι.

·- ουτως] οντος 89. (οπι. 8)·ι·.Οο.)

- αμοιεζει (Β)Ι)ΤΙ.. (ιιμοιαζιι Β.Βιἰυ.

Βο|ι.Μοἰ.) | Σαμφιεννυσι <ε°. ΑΩΤ_|:Χ.

το!. οι"... 281. (τω. Μου. ο. 80.)

μου.)

29. ου ἰοἰι. ου οι·οσ απο". (στο. ομως)

-· φαγητε] φαγησθε 69.

- και τι 130838. 88. ο. 5γτε.οτι.διΡει.

Μοοιριι.Βοοιν. ' 1η τι 8. Α1)Χ. το!.

(Βου.) $γι·.ΠοΙ. Ποιορ!ι.)ν. του..

(οι.) Απο. ΖΕιΙι. Ποιο. 23Ι.282. «οι.

Μιιιι. νι. 2.5. 81.)

- πιητε] πιετε Η.

-- και μη μετεωριζεσθε] οι ιιοουιο‹Ιο

σροτὶοιοἰοἱ οι οοοοριιιι οι·ἱιἰιι οι Με

Εγτ.Οι·ι.

80. ταυτα γαρ παντα] παντα γαρ τουτο

1.

- του κοσμου] Ρσει επιζητ. Ι'. Ι Οσοι",

Τοτε. οι”. Μοτο. ο. 29.

- επιζητουσιν ΒΤΙ..Χ. 88. 09. [ *επι

ζητει ιο. ΑΩ. το!. | ζητα 1). Ποιο.

282.

- ἰιμων δε ο πατηρ οιδεν νιιΙς. Μοοιριι.

το!. | οιδεν γαρ ο πατηρ υμων 1). ιι.ο.

ο.ο.(_/.)ἰ.Ι. (Ποιο.) του. σου. (282.)

579. Μ. Μιιιι. νι. 82. (εοἱι ιιοιοοι Ριιιοι·

Τε". οι”. Μοτο. ιν. 20.)

·- τουτων] οδο!. απαντων Χ. 69. α.δ.|:

Απο. ΣΕΦ. @στο .579. (νἱιΙ. Που..) ι

Οσοιι·ιι.. νοΙς. ας. το!. (οι. Τοπ.)

8Ι.πλην ζητειτε] ζητειτε δε 1). ο. (τοι.

Μιιιι.ι·ὶ. 88.) " οδο. πρωτον 69. νοιο.

Ο!. Αι·οι.Ι.Τιιο. | Οοοιι·ει, οι"... 282.

Το". που. Μοτο. οι. 29.

 

24. μου. Οι. ' 27. οιιι:ιοσ οσοι. οι. (ποιοι

απο.) ι 28. οοιιο πιο σι.





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΙΙ. 82.

ΔΒ ΒΓΡ] (ΜΒΝΕ.

1. Σ Δ.

1. 88. 89.

Ξ[(Ρ]ω$ΠΣ

Λο ρνα

.
(

σεν ο

ΜΒ 38 ο

βΜοι.ι.6ιι9-οι.β

πι
ι

| Π Α

θησεται υμιν.

.- κ τ 2 ι Α|| ` ν- ι

ζητειτε την βασιλειαν αυτου και ταυτα προστε

9]. 32 Μὴ Φοβου, το μικρον ιτοίμνιον, ὅτι ευδόκη

ττατι)ρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.

πωλήσατε τα υπάρχοντα ὑμῶν και δότε ἐλεημο
τ ρ ο ν. ο ν ιι ` τ

συνην· ·ποιησατε εαυτοιο ° βαλλαντια μη παλαιου

μενα, θησαυρου ανέκλειτττον έν τοῖι· ούρανοῖι·, ὅπου
8.4 Ο'

κλέπτηο οὐκ έ·ν·νίζἔι οὐδὲ σῆι διαιρθείρει·

οι

8

“ΓΠ”.

ρνι

ι

87. ὁ κυρ. ὶλθ.

και. οι. λι.ιχνοι καιόμενοι.

ανοίξωσιν αὐτῷ.

ἐλθαιν ὁ κύριοι· ει.3ρησει ·νρη·νορουνται·· άρον λέγω

Ι ο ι ο να 9 ι τα ` ε , ο .

γαρ εστιν ο θησαυροο υμων, εκει και η καρδια υμων

92 35"Βο·τωιταν ὑμῶν αι άκουα· ·περιιζωσμέναι

86 και ὑμεΐο ὅμοιοι άνθρώποι9
| ` | ' .- Ι 3 . | ||

προσδεχομενοιτ τον κυριου εαυτων, ποτε αναλυσΠ

ἐκ τῶν γάμων, ἴνα έλθόντοι· και κρούσ·αντοι` εύθέω9

μακαριοι οι δουλοι ἐκεῖνοι οιἶ9
87

Ι να

του: "ποια οποοι·ἰιο καποια

«ο. οι Ποιο οπιπἱιι οιΙἱι:ἰοπιιιτ

Μαιο.

" (ΜΜΜ ΝοΙἰιο Μπακ. ρυ

εἱΠιιι ατω:: φπα οοιπρΙοι:ιιιι

παπι "απο αυτο νοοιι τοι;πιιιο.

ΜΜΜ-ι νοοοὶιο οιιπο ρωτά.

ιΙοιἱι οι. Μια οΙοοιιιοινπαπιι

(ΜΜΟ Μάιο νοοιιι ιαοοιιΙοι φα

που ι·οιοτοιιοιιπι. ιιιιιιιιιπππ

ποπ ιὶοιὶι:ἱοπιοιπ ιπ ααα. απο

Για· ποπ αρρι·ορπιι. παμπ: Ποια

ι:οττιιιπρὶι. Μ ΠΜ οπἱιπ Πιο

ειιιιι·ιιο τυποι· ιιι. Μ οι οοι·

κοιταω οτιι.

οπου

8·"'",")·) επ" ΜΜΜ κατι

ρτιιοοὶποιὶ οι Ιιιοοι·παο "πωπω,

36 οι νοιι ιιἱιπἱΙου ιιοιπιπιιιιι.ι οκ

ποι:ιοπιὶοιιο ιΙοιπὶπιιιπ ιιιιιιπ,

οιιαπι:Ιο τονοτιιιιιιι· ιι "αμεα,

ιιι οιιπι νοποτὶι οι ριι|ιονοτιι

οοπι”οιιιιιπ ομοτιοπι οἱ. 8" (αν)

Βοοιὶ "πιο ιΙΙἰ.ιμιοι οιιιπ νοτιο

τιι ι1οιιιιιιιιι ιπνοιιοτιι ΗΒΗ"

ιοι: ιιπιοπ ι!ἱοο "απο φαι

 

81. αυτου Β1).οτ.Ε. α.ο. Μοιπρὶι. ΤΙιοΒ.

ικα. ' :του θεου ετ. ΔΙ)*ΩΤ. το!.

τα. ὁ.ιώ#.υ'·*·ἰ. 8τττ.0τι.8ιΡιτ.&

Πο!. οι"... 282. Το". (ι·ἰιΙ.Μαιι. τι.

88.) μια. οι _ῆιιιιἱιἰοπι ορια νιιΙ8.(.`ἰ.

Δτπι.Πει:. και. ¦ Οοπιτο. Αι". τοΙ.

··- ταυτα] αυτα Δ. ||ιτιιἱιἱ. *παντα ὅ.

ΛΒ'.ΓΧ. 1. 33. 69. το!. νομο. [ικά-#1

αν”. Βυττ.Ρει.8ιΠοΙ..' Μοπιρπ. Ατιπ.

Μ88. Βια. (νἱι!.Μιιιι.) ¦ οιπ. ΒΩΤ_|.

Μακη. α.ι. $_γτι·.Οι·ι.8ιΗι:Ι.ικι.

'Παρ. Λιπαρά. Τικ.

82.ινδοκηοιν] τιποτα. ιν αυτιρ 1). ¦ Οου

ιτα, υἱιἰ. βγω. 958. ' (ηυδοκ. ΒΧ'. |

Οσοι”. ΟΙιαι.)

- υμων] ήμουν ' ΜΗ. του κι.

- υμιν] ἡμιν [0.]

88.ὶαυτοις] αυτοις Δ.

-- βα.λλαντια Δ.Β7].ΒΩΤΧΔ. Ι. 83. 09.

Μπιτ. (0ιιιιι.578.) ' $βαλαντια ς.

Β.ιιω.1ι το!.

- ανικλειττον] ανιγλι·ιττον 1). ανικλι

τον 1..

--· διαφθιιριι] διαφθιριι Τ)(;τ.Δ. ' δια

φθιιρη [ΟΦΣ. ο

οι. υμων Με] ἡμων (ιιιιιι....ιιιιιιπ

οι.)

-- και ή καρδια υμων ιο·ται παπι. (ο.)

πιο. 5νττ.Οιι..8ι.ΗοΙ. το!. ¦ ιο·ται(ιται

σετ..) και ἡ καρδια υμων (ήμων*) Ι).

ιι.ἰι.(ο.Μ 8_γτ.1°ει. (νἰιΙ.Μιιιι.Η.2Ι.)'

(ἡ καρ.] οιπ. ο) ΤΔ.)

- εστω] εστιν ΕΛ.

85. ιατωοαν Ικα. 278. 282. θα". 218.

οτα. ιι. ιιι'. ανα. οοο. 266. οοο. 807.

Ι ιιττω 1).

85. υμων αἱ σαφως ΒΡΕ το!. θα”. 218.

(ἡμων [(3.1 οιτουαι Γ.) | αι οιιουιο

υμων ΛΩΤΚ. [και. Ιτιιι. Οι·ἰο. Η.

Ορια. ¦ ιἔμων ἡ οσους 1). (0οιπτο,

0τια. ΙΜ. ιιι. 877". 878.)

- ·πιριιζωομιναι Ποπ. Οια". οτἰυ. Η.

αουτ. ' -ιιινη 1).

-- λυχνοι] λυχλοι 1). ¦ πιω. οι 1.. μια.

ιιι οποιοι” νοιιιτἱι νιιΙ;;.6'Ι. ο. Οι|ρτ. '

208. (νία. Βιιοι.ὶ.:ἰἰ. Η.)

30. υιιιις] ἡιιιις ·

- προοδιχομινοις] -μινοι Λ. .

- ὶαυτων Λ.ΒΡΩ'Γ. ι·οΙ. Οτι9.ἰΠ Οιιι.ιιρ.

Οπιιπ.ιπ 10ι:.(ρ. 104.) | αυτων 111.88.

69. Οικι.2Ι8. Οι·ἰο.ἱἱ. !"οια. ν. (ρ. 02.)

- αναλυη ΑΒ.Μαἰ.ΠΓΤ_[ΩΤΕΔ. 88.

ΜΜΜ”. (Χωριο. Μαι. ' :ανω

λυοιι €. 1,Κιιιι.Χ. το!.

- 7αμων] Μι!. αυτων Ι. (ατα, Μαι.)

- κρουοαντος] Μο. αυτου Α. (00πιτπ.

Οτί9. ορ.Οιιιιπ.) ' ιλθοντι και κρου

ααντι ανηρ ιΠιι|ι.

- ιυθιως Βίαια. | στα. ΤΜ!» Ιιιυι.282.

Οι|ρ,'. 208. 266. 298. 807.

- ανοιξωσιν εισαι. να. | ανυΞουαιν

1).

- αυτοι] αυτον Ι'. (οιπ. Μαι.)

87. οἱ δουλοι] οιπ. οι Δ.

- ιλθων] ροει ο κυριος (ΣΕ. 88. ' Οοο· ι

"τι, ΑΒΒΡΤ. το!. τι. Ικα. 282. σου. .

218. Ειι.ι.ἰιι Ευα. 180. @μια (Νανα.ιιι.)

8Τ.ιι)ρηοιι Ειιι.ἱιι 1.ιιιι:.Ι79.180. | ώρα ~

1). Ι.ιιιι..ιιι να!. ασια.

88. καν ιν το διυτιρα καν (και Έκι!) ιν

τρ τριτο φυλακυ ιλθυ και ιιιρο αυτ. ΒΤ

ΣΧ. 88. (ΤΙΜΜ) (Ατιπ.) Δια. (καν τι;

διυτιριι καν τν τριτο φυλακο μακαριοι

εστι Μαι. ν. ρ.92.) ' και ιαν ιλθο το

Μικρα;; φυλακυ και ιὑρηοιι ούτως

ττοιηαιι° και ιιιν ιν η διυτιρ.Ει και η

τριτο 1). (6.) | και ιαν ιλθυ το ιστι

ρινυ φυλακυ και ιιιρυ ουτως ποιουντας

μακαριοι μιαν. οτι ανακλινιι αυτους

και διιιονηυιι αυτοις. και ιν το διυτιρο.

και ιν τυ τριτο φυλακυ ιλθρ και ώρα

ουτως Ι. (πι. Μπι. ιλθ. κ. ιιιρ. οιιτ.)

οι εἰ νοποι·ιι ι·οιροτιἰπο (ρτἱπιιι. δρ.

Οτι.) αδεια οι ιιιι (νἱρἰΙιιπιοο 8ττ.Οτι.)

ἱιινοποι·ἱι, ι›οιιιἰ ειπα. ιμιοπιιιιιι μια»

ἰΠοε ιΠεοιιπιὶιοτο (οι1ι.Ι. οι. "Μια Ι.)

οι ιι1ιπἱειτιιΜιἱΠ.ἱι. ω. (ενι-.οπο ιιι.

οι. εἰ ΜΜΜ οι ιοτιἱο ροπή απο: Ι.

Μι!. οι εἰ ι·ἰΒἰΙὶιι οοοιιιιιιιι κι ιοι·ιιιι

νοτια” οι. ἱπνοποι·ἱι ἰΠοι νιιςιΙππιοο δια.

Οτι. οι ιι κοιτα νι:ιροι·ιιιιιι »ΑΦΜ οι

ὶπνοποι·ἱι, επι: ίαοἱοι ιμιἰ:ι τοοιιιποοιο 008

Πιοἰοι οι ιπἰπἰειτονὶι, οι ιιι ιιι ιιοουπιιιι

τοι ιοι·ιιο Ι›οιιιι οτιιπι ΠΠ ο. Ει. εἰ νι:

ποι·ιι νοεροτιιπα ΜΒΜ”, οι ἰιινοποιἱι

ιιι. ΜΜΕ ειιιιι. ηιιοπἰοπι τοουιπιιοτο οοε

ααα οι ιπἱπἰειιιιΜι Με; Πει: ιοουπιὶιι

 

8!. ου:ιοτιι.ο ρτιιπιιαι τοαιιυαι Πει οι. _ῇι.ιοι.ιιὶαι:ιι

θα. Οι. | 83. νοιοι·οαοιιιιι οι. ' 8.5. οι·οοιιικεια

πωπω: "απο Οι.

802





- ΣΗ. 44.. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

 

.·λ.¦14

€.

Η.
1.·

'απ

.'εξ-'φ

_..ο

'1118. (α.)& ι·. ο. ' ^ "

8:21:11. ε. 11. υμιν ΟΠ

Π1οιι1ρ11.'1'11ο11.

Δτι11.Ξ1111. _. || , ..

Ί α. - καν εν τι,

ρνο·

β

88. κα1ὶι1ν[ἔλθη]

ἐν τῇ δευτέρα

[Φιλικα]

8811111. μπω-61.

89. [έγρηγ.ι1ν καὶ]

ουκ αν

-- διορυχθῆ- ρνζ 11
να. Ε ερχεται.

ἔ ιι

ο·

48. ιἴπεν δὲ

πιστοι· οἱκονόμοι· ° ο

κύριοι· ἐπὶ τῆι· θεραπείαι· αὐτοῦ

- [τι1]ιτιτ. καιρῷ 1

'10

44. υπαρχ. αὐτῷ

μακαριοί εἰσιν [οἱ δοῦλοι] ἐκεϊνοι.

σκετε ἔτι εἰ ῇδει ὁ ο1κοδεσπότηι· ποία εδρα ο κλέ

πτηι· ερχεται, εγρηγορησεν αν και ουκ +αιρηκεν

διορυγῆναι τον οἶκον αὐτοῦ.

ἔτοιμοι. 1 ὅτι 11) ῶρα ού δοκεῖτε ο

Ι ` Ο κι 1 | `

περιζωσεται και ανακλινει αυτουι·, και

παρελθῶν.Ξ διακονήσει αυτοΐι·. 88 .κ .

1 καν έν τι,

τρίτρ Φυλακῇ ἔλθρ καὶ εῦρρ οῦτωι·,

τοῦτο δὲ γινώ
89ο

40 καὶ ῦμεῖι· 9

(

κύριοι, Τίι· “
ο ι ||

υἱοι· τοῦ ανθρώπου

'Η Εἰπεν δε *ο Πέτροι·, Κύριε, προι· ήμᾶι·

9 Χ ` | | λ ` ` |

την παραβολην ταυτην λεγειι·, η και προι· πανται· ;

1.13 42 =Καὶ εἶπεν|| 6 αρα εστἱν 6

ιρρόνιμοι· ον καταστήσει ο

[τοῦ] διδόναι ἔν
κ ..δ ε ε σε κι ο .

σιτομετριον; μακαριοι· ο δουλοι· εκεινοι·

δν έλθῶν ὁ κύριοι· αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οῦτωι·.

Η ἀληθῶι· λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πασιν τοῖι· ὑπάρχουσιν

ρτιοο1προ1 ιο οι 111ι:1οι 111οι

ι11ιο1ιτι111οτε οι τταπι1οπι π11π1ι

11111111 11119. " 111 111 νοποτ11 111

ειιοι1πι1ει ν1α111ιι οι εἰ 1π ιοτι1ι1.

ν18111ιι νοποτ1ι οι 1111 1πνοπετ11..

11οιιι.1 ιετν1 1111. "(Μι'·)11οι:

:αποτο εο11οιι1, α11οπ111ιπ 11 1ιο1

τοι μια" 1”ιιτπ111ιιι απο. 11οτιι 1”ιιτ

νοι11τοι, 1·1811ι1.το1 11ι1ιι11ο οι. ποπ

ι1πιιτει ρετ1οι11τ1 ι1.οιπι1ιπ ειιαιπ.

|

δευτερα

ι "1111 νοε οε1οιιι πικαπ ιιι11ο.

7“|εσθε :μια 11οτιι ποπ ρωταω, 1111118

11οπ11π1ε τοπὶοι. 1' (111-ω Α11

πικαπ εἰ Ρομπ”, 1)οπ11ι1ο, ιιι1

που ι11οιι 11ι1πο ριιτι11ιο1τιιπ. απ

ιιι1 οιπποι?

Ο Η 1)1κ1ι ιιιιιεπι ι1οπ·ι1ιιιιε.

@1118 μια” απ 11ι1ο11ι ε11εροπιιι

1οτ οι πτιιι1οπε, οιιοιπ οοπι11ιιιει

ι1ου11πι1ε ευρω· 11ιπ1111ι1111 ε1ιο.ιπ.

πι αει. 1111ει 1π ιοιπροτο ετ1ι1ι:1

τποπειιτιιιπ? " 11οιιιιιε 111ο εετ

νι1ε, οικω επτα νεπετ11 ι1οιπ1

Με 111νοποτ1ι 1111. ίειο1οπιοιπι

“ νοτο ι11οο νο111ι ιιιι111 που".

 

111 114191 1οτ1111. [και. 884. | :και εαν

ιλθρ εν τη δευτερα φυλακρ και εν το

τριτ·ο φυλακ·ρ ελθυ και ει1ρυ ουτως 9.

(Α)(Ρ)Ω.1·ο1. ( νι118.) _/1 8γττ.(1'ε1.)δι

Βο1. (1101111111.) Η και εαν] και αν 1'.

"εν η; τρ.] 1111111111. εαν 1". Η ιλ11ο και

ευρα] ελθυ και ει1ρηοει ΓΔ. 1 και ελ·

θιιιν ει1ρρ ΑΚ. | ελθειν και ευρα 1".

"οι1τως] ιιι1ι1. 111ι:1επ1οι 111οιπρ11. Τ11ο11.

88. οἱ δουλοι ΑΡΩ'1'. το1. νιι18. ι:$

διττ.Ρει.8ι11ι:1. Μοιπρ11. Τ11ο11. Λι·1π.

21111. | οιπ. 111)11.(1ι.)ε#1.1. Μπίλι.

Ιτειι.

88.εγρηγορποεν αν και εγττ.Ρ81.8ι1·1ο1.

'1'11ο11.ορ. 1111111ιοτ. Ατιπ.11ει:. (ν1ι1. 0149.

1118891.) ν1ι1.111:111.:α11ι.48. 1 οιπ. 1.).

(και 69.) ε.ἰ. 8)·τ.(1τ1. '1'11ο11.ι1ρ.1νο1ι1ο.

Ατιπ.2ο11. Τετ!. πον. Μοτο. πι. 29. 1

0111. αν 11.Βι:|ι.

- ουκ] `1·ι1ι1ι.1. αν τ. Λ(1))(1'1'. το1.

Οτ19.111. (ν1ι1..Μιιι.ι.) 1 οι11.αν 1111..

_ 169.118. ·

- αφηκεν διορ. τον οικον αυτου Τετ!.

1 στο. 1). (ποπ 69.)

- διορυγηναι Α1.)ΩΤ. 1111. 118. Οτίο.

1118891. οι Ειιι.1111.ιιο. 180. 1 δωρη

θηναι 111.. 88. (118. 1111111. κιαν. 48.)

40. οιπ. νετ. 1.

-- ι1μεις] '18118. ουν 8. ΔΡ. 1111. ΒΧ".

Ρει.Δι1·1ο1. 1 οιπ. ΒΩΤ1.. 11.111. 81·τ.(1τι.

Μοτπρ1ι. '1'11ο1›. Α1·ιπ. 1111118. δε 1)Οτ.

(211111.)

·- ετοιμοι] ητοιμοι 89.110.

- ωρα] Μα. ι) ΒΟτ.1..ιἱι·. 1 Οοπετιι, Α

1

1
ι

11111111'. το1. 1 (ποπ ι1οκειτε] 11118. οι ι11ο

απο ποπ ιρετοι1ι1 ο.)

41. ειπεν δε εγτ.11ι:1. 1 και ειπεν 1).

[8)·ττ.Οτ1.8ιΡει. Ατιπ.] "1ιιι1ι1.αυτῳ

ετ. 211,01'. το1. 1,188. _ι 8τττ.Ο1·ι.Γιι.

8ι11ι:1. Μοιπρ11. '1'11ο11. 211111. 1 οιπ. 111)

111.Χ. 88. υ.ι.·.ε#ρ'.ἰ.Ι. 111111.

- ὁ Πετρος] οπ1. ι1 88.

- κυριε] οιπ. 69.

- λεγεις] ο.111ο την παραβ. ταυτ. 1).

111118. Ιι.ι:.ε._/ζ_#1ἰ. 8γττ.Οτ1.8:Ρει.

Μοιπρ11. '1`11ο11. 1 Οοπ1ττ1. το1. 8γτ.1·1ο1.

111-111. Οι·ἰο. 1111. 111. 878.. [211111]

- η και προς παντας (Οτίο.!π1.111.)1

οιπ. 1). 1 ι1πιιι λιγος Δ. 1 οιπ. και Χ.

Λιν. 111111. στα. ΙΜ. 111.

49. και ειπεν 111)11. 1. 88. 119. 1. 1101111111.

Δ11811. [Βγττ.οτι.8ι Με] 1 :ειπεν δε ς.

ΑΡΩ11.'1'. τι11. 111111. Βιιτ.11ο1. Τ11ο11.

111111. "1188. οἱ 8)·ττ.Οτι.8ιΡει.

- κυριος] 1ηαους 69. 11. Βιιτ.1)ε1. (στο.

ο.)

- αρα 8)·τ.11ο1. το1. Οτἰρ. 111. 1891. 11.:

8091,. | οιπ. εγττ.οτ1.8ι1,51. Ατιπ.

-- εστιν 0τ19.111.1ν. 1 εσται ΑΚ. Ιι·ι.·τι.

2118. 1 οιπ. 0119. 11. 58511. 111 0111. Οτπιπ.

1π 10οτ. (11.71.) .1Ξ'ιι.ι. 111 Ρε. 50%

- ο φρονιμος Β11ΡΩΤι11:οΗκενΑπ

ι:.ε. Βγτ.11ο1.τπς. Τ11ο11. 21181. 1 :και

φρονιμος 9. Α111.Χ. "11. 1.811. $1ιττ.

Οτ1.8ι.Ριι.8ιΗο1.ικι. 111οιπρ11. Λτιπ.

Οτίο. 111. (111.) 118. Μπιτ. Μαν. 45. (ο

πιστ. και ορον. οικ. στο. πιο. Οτ11ιπ.

φρον. και πιστ. οικ. Ειι.ι. 111 Ρε.) 1 11118.

 

ὁ αγαθος 11. οι. @11.011 (111111.)

(Ιτειι.268.) 1 Οοπιτυ.. το1. 018111. 11'.

1η1.(.”ταυι.

42. καταστηοει Οι·ἰο.11ρ.01°υ.ιπ. 1 -ση 1.. 1

κατεοτησει 1117): 1 κατιστηοεν '11”.

- ύ κυριος 911.] οιπ. ο 1.. 1 (1οπ1τιι. 0149.

111.11'. " ιιι1ι1. αυτου Ατπ1. 211111. Οι·ἰς.

111. (11οπ 111.)

- της θεραπειας] την θιραπειαν 11.1

της οικετιας 1. θεῷ. Η. (τω. 111111.)

1 τ. οικιας στα. 111. οι πρ. στοπ.

- του διι1οναι ΑΒΡΒ.'.1'. 1111. 0149. 111.111

αρ. Οτο.ιπ. 1°. (νἱι1. 1111111.) | οιπ. του

1)Ω1.1ί. Οι·ἰρ.111.ο1ιιρ.(1ταπ1. 99. 11

111111. αυτοις 11.. 119. 171118. 8.ι.·Ά 871'.

Οτι. Μοιπρ11. '.1'11ιι11. 211111. Ιι·ειι. ν1ι1.

819.11. (πι1ι1. τοις συνι1ουλοις· αυτου '1081

το αιτομετρ. στα. 1111. (1111111. ιο.) 1

Οοτ11τι1., το1. 014911". 11. Με. [ε.]

- σ1τομετρ.] 1ρτιιοιπ. το ια. 21110111'.

1111. θεία 111. 1ν. οι αρ. @οιπ. Με.

111ιιι11ρ11. 'Πιερ. 1 οιπ. 131). 119.

48. ευρηοει] -ση (1. 111108. αυτον 1).

- ουτως] οπιο ποιουντα πΧ. 88. 89.

νι118. 1.ι.ι.· “111. 211111. [ται. 2138. (ι·1ι1.

Μο.11.:ικ1ν.46.) 1 (101ι1τιι. ΑΒ1)1:11. το1.

Βγττ.Οτι.Ρει.8ι Ηι11. το1.

44.αληθως] αμαν 11. 0. (11111. 1111111. 11111'.

47.) [ο]

 

81. ρτοεο1πιτ11 .4ι1ι. 1 88. 11εο1.1 πι1π1εοτ111 (Η.

89. ροτ1°οι11Ἐ'1. Δια." 1 41. οτι οι: οο1 απο" 01.

1 44. ο1ιο111οα1 καρτα (Η.

' 808

1





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΙΙ. 45.

ΑΒ1)(Ρ)(ΕΠ'ο ρνη

1. Χ Δ. ε

1. 83. 69.

1-:οπαουντ.ι.

.πα

› τα ι .ι ι 45 ,ι ` ν τ ο

αυτου καταστησει αυτου. εαν δε ειπα ο δουλοι~

έκειἶυοτ έυ τῇ καρδία αὐτοῦ. Χρουίζει ο κύριότ μου

ἔρχεσθαι, και ἄρξηται τύπτειυ τουι· παῖδατ καὶ τὰ'

παιδίσκαι·, έσθίειυ τε και πίυειν και μεθιισκεσθαι,
46 ο! 1 Ι Α Ι τ ι ο ι | ο ι

ηξει ο κυριου του δουλου εκεινου ευ ημερα ·ρ ου

προσδοκοι και έυ ωρα ού,γιυόσκει, και διχοτομή

σει αυτου, καὶ τὸ μερα· αυτοῦ μετα των οιπιστωυ

οτατιἰα οικω ρωταω: οοτιιαἰιιιοι

Μαιο. '5 08,80 ()ιτοιΙ οἱ Μαο

τἱι αστα: Μο ἱιι οοτιΙο ουσ.

Μοτατα Γιιοἰι. ιΙοτοἱαιια απατα

ποσο. οι οοοροτὶι Ροτοιιιοτο

ιιοτοο οτ. Μου”. οι. Μοτο οι

Φοτο οι Μακάου. ''6 του...

ιΙοιαἱαιικ κουτι πιω. αι ότι: απο

που οροτοι οι. αυτο τρια. ποιο",

οι ιΙΜιΙοι ωτα, ροτιοττηιιο και.

ωτα Μαιου” ροιιοι.. "Ο".

"Μ ΙΠο οιιιοπι οοι·νιιο ηιιἱ οου.

π ' .· θησει
47 ἐκά`μο$. ὁ δοῦλο$. ὁ 7”οὺ9 7-2, θέλημα αονἱι το!ιιαιιιιοτα ι.Ιοιαἱαἰ και

οι αοτι τα·οορατατιι οι. ποπ Γοοἰι.
α . Α Ι * ο Α!! ` λ τ Ι ! Ι -

47-Ιταιι-Ευτυα· του κυριου αυτου και μη ετοιμασαι· μηδε ποιησατ εσωτιιωπι καποιου αναντι

σας] μιιιιιΜι ττιιιιιιιιι 2' οια τιιιιοτα

πρι” το θέλημα αὐτοῦ. δαρήσεται πολλιἱτ· 48 ὁ δὲ "ο" 008...." ο. το... Μ,...

μὴ 7μού9, πωήσ_α9 ἄξια πληγῶυ, δαρήσεται Μπιουτ'ι·ιιριιιαΜιραιτοιο:αυτή

όλίγατ.

:Φωτο οι” ταιΦ.ιιια ιΙαιιιτα οτα,

παυτι δε έδόθη πολύ. πολυ ζητηθήσεται ΜΜΜ (τω-στου" Μι @οι οι

οια οοττιταοαιΙανοτιται ταιιΙιιιττι,

παρ, αὐτοῦ· και. ο) παρέθευτο πολύ. περισσότερου Ι.ιιιιριιιιιιιιυ οο.
Ι

αἱτησουσιυ αυτου.

π
ε

2 Μαιο ιο:;ιο, κου. θέλω ει ι7δη οἱυήιρθη;

94: 49 ά Πῦρ ιἶλθου βαλεῖυ “πΧ τὴν γῆυ, και τί

50 βάπ.).ισ.μα ἔχω βα.π._ αοοοιιαοιιιτ? 5°Βαριἰαταα αιι

", (Μια) Ιααοτα νοτιἰ Μιτου:

ἰιι ιοττατα. οι ηιιἱι1 νοΙο πιο

ιοττι Μου. οοριττ.ατι, οι αιω

τισθῆυαι, και πόδι· συνέχομαι έωο τι)του|| τελεσθῇ. τποιΙο οοοτιοτ ιιιιιιιιο αυτα Ροτ

5ι - . .. ..
δοκειτε ὅτι ειρήυηυ παρενευόμηυ δουυαι έν τα να ;

ίὶοἰαιιιτ. Η Ρυακια σπιτι ροοοια

και ιΙατο τα ιοττατα? που

 

44. αυτου ΑΒΒΒ.. τοΙ. ΟΝ. ΜΜΕ.) | αυ

τω Πωλ. οκ. | στα. Οτία.ιιρ. Οτοτα.

ἰα 1 θα. το. 71.

45. δουλοι;] οποια. κακο; Χ. 89. Η. 57τ.

ΒοΙ. οοιΙ.Βο.το. ΜοαηΦ.Ψ. (ΣΦ.)

Ικα. 262. (Ματια.) Οτία. ἰἱἱ. 1899.

(να. Μπιτ. τα”. 48.) | Οοαιτο. το!.

Μοαιρα.Βοοιν. Ικα. 282.

-- εν το καρδια] οια. Α. (και αοα οια.

αυτου.)

- αυτου] ἱαυτου 88.

- μου] αυτο ο κυριος Κ. στα. ἱἱἰ.

- ιρχισθαι στα. ἰϋ. | ελθιιυ ΚΜ. (αυτι

ου.)

- τυπτειν 0ι·ἰο. ' τυπιιυ Ι).

- παιδιοκας] ..οι Ι)οαιἱαὶ ορια 8)·τ.Ι'οι..

ααα

- καθιειν.. ..μιθυακεσθαι οτί!. ἱίἱ. 1908.

] ευθιιιιν το και πιινωυ μιθυοκομευος Β

(;τ. ο. ¦ τοθιιιυ] καθικι :ΠΠ-αι: τα!.

46. του δουλου εκτινου οτα). ἱἱἱ. ΠΟ'. '

αυτου 1). ο. Ικα. 282.

·-· ου Ι·.] 0111. Ε..

-- ώρα] εαυτο. του. Δ'.

- απιοτιου Ικα. 262. Οτἰο. ἱ.18°. ἰϋ.

0τία. Ια!. Η. 4869 4892. ¦ υποκριτιου

Χ. 1. Ικα. 282. τω. Μαι. τα”.

51. (πιτ. τι. Οτίο. Ια!. ια. 879€ των

αποφ. η των απιιττ. Ευα. Πι Πιο.

182.)

- θηοιι] :απο μιτα τ. απιοτ. 1). επι'.

Οττ.8ιΡιτ. ΜοαιρΙι. 'Νιου. ' Οοτιιτο. το!.

Ικα. Οτἰο.ἱ.ἱἱἱ.

47. αυτου @σου κυριου) ΕΦΥΓΕΣ. Ι. 88.

69. Β.Κ. Ι “αυτου π. ΑΒ. το!. ¦ στα.

0,49. τα. απο.

- έτοιμαιτας μηδι ποιασας ΑΒ. το!.

να!. 1. 8_γτ.ΒοΙ. ΜιατηΦ. 'Που.

(ΕΦ.) ' έτοιμαοας η ποιηση; ΒΤ. 83.

ι έτοιμαοαι· 1.. Ιι.(ο.)ο#ί.(Ι.) 8_γττ.Οτι.

8ιΡοι. Απο. (νἰιΙ. ποιηση; ία νοτ. και.)

|ποιησας 11. ο!). Οτια.τΠ.288.. (οιιι.

οιτιαἱα ο..)

- πολλαι;] πολλα Δ.

48. δε 2°.] οτιἱτα Βυττ.Οττ..8ιΓα.

- ..ι 12.] ο 'Γ.

- ιδοθη] εδιοκαυ 1).

- πολυ ζητηθιμτιται παρ' αυτου δω”.

20!. | ζητηαουσιν απ' αυτου πιριιτοο

τερον 1). (#1) (αουτ.) "παρ'] απ'

Βάια Ι.

-- πτριοιτοτερον] πλιου 1).

-- αιτηοουαιυ] απαιτηοουαιν ΠΠ. οι.

ἔτι". ΑΡοΙ. ί. Η.

49. ου ἱοἰτ.. ουκ οιδα" ότι Χ. Ιι.ο#ρ'.

(που Μαιο: Οτἰρ. οι). Οτατα. ια Βοτα. το.

και.)

·- ηλθου] ηλθιν Ι.

·- επι ΑΒΒ'οίοΤΕ.Χ. Ι. 88. Μ. ΚΜΠ.

Βυτ.Ι.ἱοΙ.ιαο. ΟΙετα.(ΒοΙ.) 996. Οτίο.ἰἰ.

ΙΙΙ”. οκ”. 586.. 72”. 8463. Μ. 274.'.

οι οι). (Ποια. Οτἰ9. Ιαι. ἰἱἱ. σου. 874€.

Ακου!. Β.οιιΦ. τ. 200. Ευα. ΠΣ. 272€.

806.. ΕΟ!. 131'. 82. Πι 1,8. ου. ΜΒ.. 269”.

Πι!. 140'. | :τις π. ΠΠ'. το!. που.

νἱ. ρ.99. (ια :οποια Τσι. οι”. Μοτο.

Η. 20.) ] (και τι θιλιο οιΙ ατι. στο.

ο.)

49. τι ηδη ()τίο.ἱἰ. ΟΠ”. Ι'ΙοιΙι. Ειι.τ.1).Ε.

Με. ΒοΙ.1'τ. Πι Για 128". 2092. ' μου

Ι.. εἰ ο.

- τινηφθη ()τία.ἱἱ.6Ι0°. £ιιο.1).Ε.υἰε.

15ο!. Γτ. Πι Για Με. μασκα. ' ανηχθη

Π.

50. τι νικ. Ιι.ι.μ 8]ιτ.ΗοΙ. 18ΙοαιρΙι.οιΙ.

ΑΜΙ. Οτία.ἱ. 2282. Η. ΜΒ". του. ' 0131.

Ι.. ι:!ἰ.!. ΜοαηΦ.Μ8. ΤΙιου. ΕΦ.

στα.. Ιω. τι. που. [87ττ.Οτι.8ιΓει.]

- ότου ΔΒΙ)ΠΊ.'Ι.. 38. 09. ΚΜ!). @τα

ι. ιν. 14%. 156... οοιΙ. Ι)ιοα. ΛΙο.τ.αρ.Μοἰ.

Η. 166. ¦ Σου 5'. Χ. το!. Οτία.ἱν. 156".

τα.

51. οι. μια. Βτ. ιἰὶαἰι απο ΕΦ.

-- δουυαι Ευα. 1).Β.208°. ' ποιαιται 1).

ο. 87τ.Οτι. (ταἱιιοτο Το". οι”. Μοτο.

ἱν. 29.)

- εν τα γα] στα. ο.

-- αλλ' η £ιι.τ. 1).Ε. ' αλλα Ϊ). 69.

ΜοιαρΙι. 'Παρ.

52. ένι οικιρ ΒΙ) Οι·.Ε. ικά): 5ατ.Οτι. το.

 

4.5. ροτοιιι.οτο οοτυοο οι. ' Η. "ΦΗΜΗ-ΑΜ

¦ 48. οι. ' 40. τα” οι Μο. οι. ' 60. Βαρι.ιοαιο

οι.

________________..ι
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΣΗ. 45.

οιιιιιἱιι ηιιιιο Μαίου: οοιιιτἰιιιοτ

Μαιο. “ (Ναι) Οροι! οι απο

τα εστι” ιιι.. ιιι ι:οτιΙο ειιο,

Μοτοιιι Ματ ι1οιιιιιιιιο πιοιιι

νοιιιτο, οτ οοοιιοτἰι τιοι·οιιιοι·ο

ριιοτοιι οι “και”. οι. «απο οι.

Μισο οτ ιιιοοι·ιαι·ι, ανω..

ιΙοιιιιιιιι: εστι πιο” ιο ιΙἱο οσο

ιιοιι οροτοτ οι Μοτο φαι ιιοοοἱτ,

οι ιΙΜιΙοτ οιιπι. ρο.ττοιιιιμιο οἱι.ιε

οιιιιι ἰιιΜοΠΙιαιι ροιιοτ. 4" Ο”.

'00 Πιο οιιτοιιι @ΠΙΝ σαι :ου

ιιονιτ νοιιιιιτοιοπι ι1οιιιἰιιἱ επι

οι ποπ ιιτιιεριιτονιτ οι οοπ Με”

εοοιιιιι1ιιιιι νοΙιιιιιοτοπι οἰιιε, να·

μιιΙιιιιιι Μια.. “ ηιιἱ ιιιιτοιιι

ιιοιι οοΒιιοτἰτ οι Ματ ιΙἰειιιι

Μαριε, νιιριιιοΜτ ριιιιοιοι οιιιιιἱ

ιιιιτοιιι οιιι ιιιιιιτιιιιι ιιιιιιιοι οετ,

ιιιιιιτιιιτι ‹μι:ιοτοτιιι· ου οι” οτ

οιιι οοπιπιοικΙανοτιιιιτ πιιιΙτιιιιι,

μια ροτοιιτ :ιο οο.

οι (ΜΑ) @ποιο νοιιὶ ιιιἱττοιο

“1ἰσἔ2”°ρ:" αυτου καταστήσει αὐτόν. Β εαν δε έπη ὁ δουλοι·

Βοιωτια” εκεινοι· ἐν τῇ καρδία αυτοί), Χρονίὲἶει ὁ κύριοι` μου

' ν 6 `],|ξη Ι ` ῖδα και.τα
η!. ερχεσ αι, και ριρ ται τυπτειν τουο`πα ρ ο

παιδισκαο, εσθιειν τε και πινειυ και μεθυσκεσθαι.

46 ιν ε ι .-. ν ι ι ο 0 | Φ ι

η ει ο κυριοι· του δουλου εκειυου εν ημερα η ου
'- Ο! Λ''

προσδρκρι και Ευ αρα η ου)·νιυώσκειΞ και διδοτομη··

σει αυτον, και το μεροι· αυτου μετα των απιστων

Μ' θ|σει. 47 εκείνοι· δὲ ὁ δοῦλοτ ὁ νοι)ι` τὸ θέλ α- ι. Δηλ Ι 3 Ο Α|| ` Κ ο Ι 7 Χ |ημ

“την [οποια- του κυριου αυτου και μη ετοιμασαι· μηδε ·ποιησατ

"Η προτ το θέλημα αὐτοῦ δαρησεται πολλοῦ· 48 ὁ δε
,

μη γνούι·, ποιήσατ δε ἄξια πληγῶυ, δαρησεται
ο ι κ ι Φ ο Ι ι κ τ

ολιγατ. παυτι δε οι εδοθη πολυ, πολυ ζητηθησεται

παρ. αὐτοῦ· και σρ παρέθευτο πολύ, περισσότερου

9 | ο |

αι σουσιν αυτου.

[εξ Ι Πυρ η,λθου βαλαν "Η η" 7,7”, και .τι ἰιι τοττιιιιι. οτ ηιιἰι.Ι του) πιο

Ώ ' .

.Μοττ.ιο:8.ι.οοα. θελω ει ηδη ανηφθη;

2σθηναι, 'και παρ· συνεχομαι
. . | Α Β Η ”

δοκειτε οτι ειρηνην παρε·νενομην δουυαι ευ τη γη ;

Η

@09 * ὅτου # τελεσθῇ.

50 βάπ.).ισμα ἔχω βα.Π.... αοοοιιιιιιτιιι? 5"Βοριἱιιιιια οιι

τοιιι και.. οιιρτἱποτὶ, οι ουσ

ιιιοι1ο ι:οιιι·ιοι· σοφια Διοτι μοι·

Ποιοτιιτ. 6' Ριιτο.ιιιι (Με ρο.οοιιι

που @το ιιι τουτου? που

 

44. αυτου ΑΕΒΕ. το!. (ιιἰά. Μιιττ.) ¦ αυ

του ΗΠΑ. οι. | οιιι. Οτἰο.ιιρ.Οτοιο.

ιιι 1 θα. ρ. 71.

45. δουλος] οποιο. :ατος Χ. 69. Μ. 8ττ.

Πολ οοιΙ.Βοτο. Μοαιρο.Ψ. μια..)

Ικα. 262. (?Μο.ττ.) Οτίο. ιιι. “99.

θα. Μπιτ. απ”. 48.) ¦ Οοιιτι·ιι, το!.

Μοιοριι.8οΙιιν. Ικα. 282.

- ιν τη καρδια] οιιι. Λ. (απο που οιιι.

αυτου.)

- αυτου] ὶαυτου 88.

- μου] αυτο ὁ κυριος Κ. Οι·ἰο.ἰϋ.

- ερχεοθαι Οτίο.ἱἰἰ. ' ελθειν ΚΜ. (ποπ

69.)

- τυπτιιν Οτίο. ' τυπιιν Ι).

- παιδι.ακα;] ααα. Ι)οιιιιιιι οιιι. 8ττ.Γιιτ.

Ξτ11.

·- εοθιειν....ιιεθυοι·ιαθαι Οτἰο. ιιι. 190.

] ισθιοιν τε και ποινων μεθυσκομενος 1)

στ. ο. ¦ ιοθιιιν] ευθιιι Ι.Π.ιιτ τα!.

48. του δουλου εκοινου θα). ἱἱἱ. 190.. '

αυτου 1). 0. Ιτετι.282.

_ ου Ι...] οιιι. Ε..

- ώρα] αιμα πιο. Λ..

- απιστων Ιτετι. 262. @τα ἱ. Η'.0.49. ΙΜ. Ν. 4869 489". | υποκριτων

Χ. 1. [του. 282. τα. Μπιτ. Σαιν.

οι. (στις. Οτἰο. [ιιι. ιιι. 87%. των

υποαρ. η των απιστ. Βια. ιιι Πιο.

Ι82.)

- θηοει] αυτο μετα τ. απιοτ. 1). 8713'.

Οττ.&Ριτ. ΜοαιρΙι. 'Ι'ΙιοΒ. ' Οοιιτιο., τοΙ.

[τη. Οτἰο. ι ἱἰἱ.

47. αυτου (μια κυριου) ΒΠΊ.Ί.Χ. Ι. 88.

69. 191€. ¦ τἱαυτου 9. ΑΒ.. το!. ¦ οιιι.

Οτίο. ἱἱἰ. 288..

- έτοιμασας μηιῖε ποιησας ΑΒ.. το!.

νιιΙα. _/ζ Βιιτ.Πο!. Μειιιριι. 'Ποιο.

μου..) ' ἱτοιμαοας η ποιηση ΒΤ. 88.

Ι έτοιμαοαι· Ι.. Ιι.(ο.)ι:.8.ί.(Ι.) @πιστα

8ιΡιτ. Απο. Μι!. πατατα;; ια να. ως.)

[ποιηση 1). 69. Οτιο.ϋἱ.283-. (οιιι.

οιιιιιιο ρα.)

-- πολλας] πολλα Δ.

48. δε 2°.] οιιιιιι 8_γιτ.Οιτ.8ιΓετ.

- η; ιιι.] .; Τ.

- ιδοθη] εδωκαν Ι).

- πολυ ζητηθησεται παρ' αυτου @μια

20!. ¦ ζητηιιουσιν απμ αυτου πιριασο

τερον 1). (β) (ΑΧΕ.) Ππαρ'] απ'

Ιτέα. Ι.

- περισσοτιρον] πλεον Ι).

- αιτηαουσιν] απαιτηαουαιν ΠΠ. οι.

.πιο Μπι!. ι. 17.

49.ιιο ιιιιτ. ουκ οιιΐατε ότι Χ. ὑ.ι:#ρ'.

(που Μαρια Οτἰο. αρ. Οπου. οι Ιτοιιι. ρ.

45ο.)

- ηλθον] ηλθιν Ι.

- επι ΑΒΒ"ιαι:ΤΕ.ΐ. Ι. 88. 69. ΚΜΠ.

8ι·ι·.ΠοΙ.ιινέ. ΟΙεπι.(ΒοΙ.) 996. Οι·ἰη.ϋ.

ΙΝΕ 6100. 686°. 72μ. 846'. Μ. 274».

οτ αρ. (Ποια. ΟΦ. ΙΜ. ιιι. 850. 87.".

Ατι:|ιοἰ. [τουτο. τ. 200. Βια. ΠΕ. 272€.

806'. 15:01. ΡΓ. 82. Μ Ρε. ο”. “Η”. 269.'.

Πέ!. 140". :τις €. ΒΒ·. το'. βίαια.

νἱ. ρ.99. (ἱιι τοττο.ιιι Το". που. Μοτο.

ἱτ. 29.) ' (και τι θελω ...ι τι”. στο.

ο.)

49. ει ηδη Οτι!). Η. ΜΟΒ. του.. Ευα. ΠΕ.

Με. ιοο. Γι. ιιι 15.198”. 209”. | ειδη

Ϊ.. οι 6.

- ανηφθη ()τἰ9. ἰἱ. οιοτ. Βια. 1).Ε. Μο.

ΙΜ. Η: ἰιι Ρε. Με. ΠἰΙ.873°. ' ανηχθη

Η.

50. οι νιιΙα. 6.ι:./ζ 8)·ι·.Ηι:Ι. ΜοιιτρΙι.οι.Ι.

ΑΜ. Οτίο.ἰ. 293». ιν. και Ι.56-. ' ΟΠ!.

Ι.. απο!. ΜοιιηιΙι.ΜΒ. ΤΙιοο. και.

στη. [Μ. ιι. 478”. [8]'Π.Οττ.διΡετ.]

- ότου ΛΒι)Π.ΤΕ. 33. 69. ΚΜΠ. ()τίο.

ι. ἱιι. 1480. 156'. σοι!. Πἰοιι. .4ἰι.τ.αρ.Μοἱ.

τι. 106. | του €. Χ. το!. Οτἰη.ἰν. 158".

αἱ.

.51. ου αυτ. Ετ ιἰἱ:ιἱτ "πιο του

- δουναι Ειι.τ.1).Ε.298.. ' ποιηιται 1).

ο. 8ττ.Οττ. (ιιιιττοτο Το". που. Μοτο.

ιν. 20.)

- εν τη γη] οπι. ο.

-- αλλ. η Ευα. ΒΕ. ¦ αλλα 1). 69.

Μοιιιρἱι. 'Πιοτι.

52. ἔνι οιιιιρ ΒΙ) Οτ.Τ.. ι:.ιι# @και το!.

 

45. Ιιετοιιτοτο οοι·νοο (Η. | Η. ναρι.ιΙονἱτ.Λιπ

ι οι. ια. ι ιο. πιο οι παο. οι. ι το. Βορτιοα10

οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

πιο. ο. ο. ο.

Βγττ. ο. ο. ο.

Και”. 'Πιερ.

Απο. Πιο.

9.' ο _

59. οἴιειρ ενι

.Μια.7.6.

ο:
'Μαι. ποιος. ε

.54. οιι δυαμ.

56. τ. ουρ. ιι. τ. γῆς

- ου δοκιμάζετε

οι

"Πο.:ι.6:ο6,ο6. ε

ο ` λ, ο οι ε 1 Α 8 !

ουχι , εγω υμιν, αλα) η ιαμερισμ.ον. εο·ονται

νεο 'ο ε ε ` ,Ι ΙΙ

γαρ απο του νυν πεντεπ εν θενι οικω διαμερ.ερι
2 Α ι κ ` ` ! : ` Ι. ` 582

σμενοι. τρειε` επι δυσιν και δυο επι τρισιν δια·
Ι τ ''5 ε

ιιερισθη‹τονται,|| πατ·ηρ * επι| υιερ, και υιοι· επι πατρί,

| ο ο 2 !'| ,

μητηρ επι· ουγοιτερα και ° θυγατηρ ἐπὶ ῖτην μητέρα."
Η ` › ` κ

πενθερα επι την νυμιρην αυτοι', και νυμ.ψη επι την

πενθεράν *.
οι ν ο95 ί Ελεγεν δε και τοιε` ὅχλοιο, οΌταν ἴδητε *

| , | ` να

νεφελην ανατελλουσαν απο δυσμιον, ευθέως λέγετε
. Ο' # '

"οτι ρμβροι· ερχεται. και. γίνεται οἱ3τως. 55 και

| | " |

οταν νοτον πνεοντα, λεγετε οτι Καυ‹των ἔσται, και

τ 5( ε εκ το ..ο

γινεται. , υποκριταί, τὸ προσωπον της γηι· και του

οὐρανοῦ οἶδατε δοκιμάζειν. τὸν δε καιρον τοῦτον που·

. - να

* ουκ οἴδατε δοκιμοιὲειν Η 07 τί δε και. αφ. ἔαυτο›ν ου

` σα

κρίνετε το δίκαιον .· 58 ειδε γαρ υπάγειο μετα του

| ν . ..| . Α . .9 ` · |

οιντιδικου σου επ αρχοντα, εν τη οδῳ δω· εργασιαν

52”
(Πω νο`οἰει οοο εοραταιἰοοοιο.

5* Ποιοι. ιεοἰτο εκ οοο ηιοοοιιο

ἰο ι1οτοο οοο ι1ἰνὶεἰ. πιο ιο απο

οι δυο ιο πιο " εΗνωοοι.ιιτ.

μια ἰο 5Ιἰιιοι οι οιι” ιο ρο

ιτετο ειιιιτο. οποιο· ἱιι τὶΙἰιιιο οι

Μια ιο πουτσο, εοοτιιε ἱιι οιι

ι·ιιιο οποιο οι οικω ἱιι οποιοι

οποιο.

5' (Μια) Βἰοοοιιι. Μακη οι

οι! οποιοι. του.. πωπω οιι

Βοιο οι·ιοοι.οιο οιι Μαιου. "οψη

ι1ἰι:ἰιἰε. ΜΜΜ "πιο, οι. ικα οι:

" οι οιιιο “οποιο Βοοιιιιο, οι.

οικία οιιιιι οοειιιει στο, οι οι.

5. Ηγροοι·ιιοο. ίιιι:ἱοιο τυποι: οι

οιιιιΙι οοειἰε [πωπω. Με: ουιοιο

Μπορω οιιοπιοιΙο οοο μουα

εἱει? 57 @οι Μεσοι οι. ο. νοΜε

ἰρεἰο οοο ιιιιΙἱοοιιιι φαι ἱιιειιιιο

αει? 8' (καιω απο "απο το

ι:Ιἰε απο ιιι1νοι·οοτιο ιιιο ειδ ρι·ὶο

ι:ιροεο. ἱιι Με. οιι. οροταιο Νοε

πιο οιι Μο. οι: ίοτιο ποιοι.: ιο

› ι ε 8 . .. ι ν ` αριιι11ιιαιοειοειιιιαοκ "Με".

απηλλαχθαι απ αυτου, μη ποτε κατασυρη σε προε`
` | | να

τον κριτην, και ο κριτητ σε ξπαραδώσει|| πρ προί

 

:οι 859». (ποιο πεντε 1). ι:.(ο.))' Ι *αυτης 9. ΔΤΚΔ. Ι. 88. 89. το!. 56. τον δε καιρον ΛΤΧΔ. το. Μις. ια

Φακοι ιν. 9. Απ. το!. νιιις. δώ Ειπε. Βγττ.οτι.Γει.& Πο!. τω. (νἰιἰ. ι τον καιρον δε Β. ' πλην τον καιρον

8γτε.Ριιι1ιΗοΙ. Απο. Ευα. 11112089 Μπιτ. οι. 85.) ] στο. ΒΙ)Ι.. Μοιοριι.Μ8. 1). Μ. | τον καιρον Ι.. (απορω Μι: οι

59. διαμεμεριαμενοι ΛΒ(Π).το!. Ειι.ε.Β.Β. Εεεε. ΠΕ. Το". εἱεοιι ι:]υο 8γε.(:τε.)

Η”. 8.599. (οσοι. τρεις Π.) ' διαμεριομε- 54. ιδητε] ιδετε Λ. - πως] στο. Ι). Με. Βγε.οτε.

ναι ΤΙ.είο.Χ. Ι. Α. | οπι. ο. - νεφελην] *μι-ποιο. την 9. ΒΤ. το. ' - ουκ οιδατε δοκιμαζειν ΜΙΧ.. 88.

- τριις....τριοιν] στο. Η. στο. ΑΒΒΧΔ. Ι. 88. 69. Απο. Βγτ.Πι:Ι. Μοεορ!ι. 'Ποιο. του. (ουκ

-· επι Με Ειι.ε. Ι.).Β. | εν 1). ι·.ο. - ανατελλουο·αν] -τελουιταν 1β.είοΧ. 69. οιι). δοιειμαζεται Τορ.ΡοτιΙ.?) Ι Σου

53. οι: πιο. ρεαοιο. και 69. Ο. .πειραξω 9. Α1). το!. μια. 8) το

- διαμεριαθηαονται ΒΠΊ.`Εϊ.Τ. νιιΙΒ. Ιου. -- απο ΔΠΕ το!. ' επι Β.Μαἰ.Ι.ι. Οττ..8ο Ρετ. Απο.

ο!! Μοιοριι. Βια. ΠΕ. 298€ ται. - ευθειος] οιο. Βγι·.Οπ. 57. τι δε] οπο. 1). Ιι.ιιι νἰιὶ. 8γι·.Οι·ε.

6599. (οι τοετοο οιιοι απο. ι:οο]ιιοΒιιοι.) - λεγετε ότι ΑΒ.Μαἰ.Ι.Χ. 88. 89. Κι!. 58. γαρ] στο. 8γι·.Οπ. Απο.

] :διαμεριαθηαεται 9. ΑΧΑ. 1. 88. 69. α.ε# 8γττ.Οπ.Ρει.8ι ΗοΙ. Μιιιοριι. σου] οπο. Κ.

το!. 8)·τι·.Οτι.8ι Ριε.8.: Πο!. Τιιιο.(ιο. πιο». Απο. ι 'στο. οτι 9. Π'Ι'Δ. το!. ειτ'] υπ' 69 εἰς.

Βίοι.) Απο. του. Τετε.αιΙν. Μοτι:.ὶν. νιιΙς. δως'. τη Μαι] τιρ οι... 1). (σπιτι οο ἱιι ναι

29. (απο εσεις. σκεπή.) - ουτως] @ως 69. κ. 8γι·.(.ῖι·τ.)

- επι υἱιο ΒΤΧΔ. 83. 120ΗΜεΙΝενι. 55.·ιτνεοντα] πλεοντα Β. - απηλλαχθαι ΠΓΣ.. το'. ' απαλλιεχθαι

Ενα. ]).Β. | Σεφ' υιαι 9. ΔΙΠ.. Ι. 89. - οτι] στο. [Πα. Λ(Χ)Δ. (απαλαχ. Χ.) ¦ απαλλαγηναι

“πιο πατηρ Κ.) - ιοεται Ι). Ι). (νἰιΙ. Περι. 527.)

- επι πατρι] εν πατρι Λ. ¦ οδο. αυτου° - γινεται] οδό. οἰιτος 89. ¦ ειδα. ουτως - απ] οπι. Β.

διαμεριαθηαονται 1). (ειιοπι ιὶινΜοιιπ Λτιο. Εκο. εκεινο. δικα/.βια - καταουρη οι πως. ι:.εως'. | κατα·

ὐ.ο.ε.ἰ.) ' σωσει. Επι. 1119. 56. το] οδό. μεν Ι). 5. Νοεορο.νν. (νἱιᾶ. ιερεινη σε 1). οριο. | ιιαταουρει αν

- θυγατερα Β.Βιιγ.Μοι.ιιο.Β. (την θυ- Ντιπ. :ενι.8.) Μάο.

γατερα Β.Βολ.'.Πο. Ι. Επι.. ]).Ε.) Ι - της γης και του ουρανου ΑΒ(Δ). Ι. - παραδιοοει ΑΒΒΤ. 89 δα. @πιο σε

$θυγατρι 9. ΑΧ. το!. το!. Απε. εγτε.ΠοΙ.&Ι.Ή.Μ88. (στο. τ. ι Ι). Βου..) ¦ Ξπαραδιμ 9. ΣΣ. 69?.

- την μητερα ΒΒ(Τ)Ιο. Ι. Βια. 1113. γης και Δ.ιιι υιό.) | του ουρανου και Σεπτ. (νἰιΙ.Μοιι.ν.25.)

(στο. την Τ.) ' τμητρι 9. ΑΧ. ΠΠ. της γης 1)ΤΙ.Χ. 88. Η. Με”. εἴτε. ι - πρακτορι] παρκτορι Α. πρα.ιι·τωρι Β

- την νυμιρην] στο. την Χ. Οπ.8ιΡει.Πορτ. Μοιοριι. του. Απο. 4 οιι.

- αυτης] ὶαυτης Τ. ' στο. Δ.. Μοτο”. ΣΕΦ. Το". οι”. Μοτο. Η. 29. :

οι. Επι. ΠΕ. Τετι.ιιιΙν. Μοι·ε.ἰν.29. - τον δε....δοιειμαζ.] οπο. Χ. | (Οοοετο,

- την πενθεραν] (στο. την Χ.) Ποιοι. Τοτε.)

 

 

!
52. πιο ιο απο. οι. ' 5.5. που" οτὶτ. Δια. ' 56.

ΜΗ οι οποιο οι. ι 57. ι·ιαοα_ιοει.ιιιο οι. ' 58. Μ

]ιυ:1ιι:οτο οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΠ. 59.

Με οκποι.οτἰ οι απο” ΜΜΜ.

ιο Επ ωτοετεπι. ·" Πἱοο ΠΜ,

ποπ οκἰοε Μάο ι1οπεο οιἱιιι·π

πονἱειιἰπιιιιπ ιπἱπιιιιιιπ Μάιο.

' (ΜΜΜ ΛιΙοτοπι ιπιι.οιπ ηιιἱ

Μπι ἰρεο ἰπ ιοιπροτε πιιπι.ἰαπ

Μπι κτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε 3 βαλεῖΜπ εὶι· Φυλακήν.

131Δ° 59 | - κ ο ν ι οι ο! κ λ

1.88.09ἰ”Γ λεγω σοι. ου μη εξελι92μ` εκειθεν εαπ και το

311.” ιι. ἔσχατον λεπτον ἀποδῷε.

Η απ τα 96 1 9 Παρῆσαν δέ τινα εν αὐτῷ τῷ καιρῷ απαν

5°~ ι γέλλοντετ αὐτῷ περι τῶν Γαλιλαίων ών το αἶμα

2. αποφ. [6 .1η

πώς]

- ὅτι τοιαῦτα

5. μετανοῆτι

- ὁμοίως απολ.

τα
..

.- .ν κ τα επ ο σε 2 ` ι

Πιλατοι· εμιξεν μετα των θυσιων αυτων. και απο·

κριθειεΛ εἶπεν αὐτά-τ, Δοκει.-τε ὅτι οι Γαλιλαῖοι οδτοι

,

άμαρτο›λοἱ παρα παντα9 τσιπ Γαλιλαίου: έγένοντο
εν ; λ π ε 8 , χ : ε Λ τ 9

οτι ταυτα πεπονθασιν; ουχι λεγω υμιν, αλλ

εαν μι) μετανοῆτε, πάντα· *ὁμοίωι·|| απολεϊσθε. Η)

3 ε· ε Ι ` ' Κ 8 '0 .Χ !| · '

εκεινοι οι δεκα [και] οκτω εφ ου; επεσεν ο πυρ·νοι·

ἔν τῷ Σιλωαμ και. οἱπέκτεινεν αύτούι·, δοκεῖτε ὅτι
8 . `|| , | Ώ | ` , . λ || . |

αυτοι οφειλεται εγενοντο παρα παντα τουι` ανθρω

πουε τον;` κατοικοῦνται· ' .Ιερουσαλήμ ; 5 ούχι λέγω

ὑμῖν, αλλ, εαν μι) * μετανοήο·ητε,|| πάντα· 8ώσαύτω9||
Α #

απολεισθε. 6 Ελεγεν δε ταύτην τὴν παραβολήν.

Συκῆν εἶχέν τα· 8πεψυτευμένην ἐν τῷ άμπελῶνι

κο ΠΠ οι: οιιιιωπ ‹μιοτιιπι

εππαιιἰποπι ΡΠο.ιιιε πιἰ5ειιἱι απο

ΜΜΜ.. οοτιιτπ. 2 Ετ. "εποπ

ιΜπε ιὶὶ:ιἱι Μπι. Ριπ.ιιιἱε ειπα!

Μ @ΜΜΜ μπα: οιππιοιιε (ΜΗ

Ιιιοπι ρεοαιιοτοε ίιιοτιιπτ. παπι

..απο ππαιι παπι? δ Χοπ ‹Ποο

νοΜ:. εοι1 πἰιιἰ ρ:ιοπἰιοπιἱπιπ

Ιιιιοιιοτἰιὶε. οιπποει πἰιπἱΙἱιοτ ρο

τὶοἱιἱι. ^εἱοπι ΠΠ @εαπ οι

απο ευρω ιμιοε οοοἱάἰι μια"

ἰπ 8ὶΙοιιιπ οι. οποὶι1ἰι σοκ. μαπ

Πι φπα οι. ιμιἱ πωπω” Με·

Μπι μπει." οιπποιι !ιοπιἰποε

ΙιιιΜωπιοε ἰπ ΠἰιιτιιειιΙοπι?

5 Νοπ πιω νοοἱε. Βια! ει ποπ

ριιοπἰωππωπ παπα”. οιπποε

εἰπιἱΠιοτ ροτἱοἰτ.Β. 6 Η." "0

Πἱοεοι:.ι οιιιοπι παπα: εἰιπἰΗι.ιι

ΜΜΜ; Λτοοτοπι Με παει."

οιιιι!αι.π ρΙιιπιιιιπιπ ἱπ νιποε.

 

68.σε] ροκ: βαλ. 1). Ι. πιω. !ι.ι:.εώ

Ιτειι. 104. (οιπ. σε 2° ει 80. Απο.)

- βαλει Β1)Χ. 38. Γ. | :ιβαλλο π. Τ.

(πιο.) ι πω.. 69. ε. ι αν... Δω.

ι.1ιοεκπεσν.ι.

59. απ ἰπἰι.] ρταειιι. αμην Ι.. Βγτ.Ρει.

ἰτπιπ.(Μ.τα, ΜΒ.) να). [τα. 104. Οτἰ9.

ΙΜ. ἰὶἱ. 978'. (τω. Μπιτ.. ν. 26.)

- απών] οιπ. Η..

- π...] °[Μ.ἰι.ἱ. οὐ 9. 1)ΧΔ. το. ' του Δ.

' αν Τ. (νἰιἱ. Μπιτ..) | οιπ. ΒΕ. Ι.

Μ. ἱἰἰ. 628',.

- και] οιπ. 1). ο). Μπι. πιο. Μπιτ.)

- το ΒΤ. Η. 88.'. Με. ΒΙΒΗ'. ' τον Α1”.

ΧΔ[1·:10ΕΠΠΠΑ. Οτἰ9.ϋἱ. (αποδοις

τον εαχατον κοδραντη·ν 1).)

- εσχατον] στο. Δ.

- απο” ΗΤ. το!. | αποδοις; 1). | απο

διυσης 69. "ποτε και τον ωχ. Χ. (νἱιΙ.

Μπιτ.) απτο τ. ωχ. 1). (πιο. ΜΜΜ.

Βάι. (Ιτετι. 104. ιπταπηιιο Μι. π..

Με.) ι Οοπιτιι, ι·εΙ. νιιΙε. [Ε. 8)·τ.ΗοΙ.

Οτἰ9.ἱἰἱ. Οτἰρ.Ιτιι.ἰἱἱ.

Ι. εν αυτοι] 0111. εν 1). 89. (αιτι

Ιτα. «πια. ι..ι):μι.)

-απαγγιλο·ντες ΧΤ!

2. αποκριθιις] μια. ὁ Μιτου; π. Α1)Χ.

το!. πώ!. 8]·ττ.Οι·ι.Ρει.&ΗοΙ. Ματια..

αἱ. @211. | οιπ. ΠΠ.. νω‹ἐ. α.ὐ.ε.ἰ.Ι.

Μειπρο.ΜΒ. πιο. Αττπ.

-οἱιτοι] ..πιο οι Γαλιλαιοι Β. 69. Σπιτι.

8)·ττ.Οτι.8ιΡει.(ειτπ, ΠοΙ. ΜΙ.)

2. αμαρτωλοι] Ρο" ε)·ενο·ντο 'Ο. α.ο.ι:.ε.

πι. ' ποιο νιιΙ;;. 1.

-ὁτι 2°.] οιπ. Τ. "(8.6 τι... νετ. οιπ. ο.)

-ταιιτα Β.Μαἰ.1)Ι.. ε. ι $τοιαυτα 9.

ΔΤ. τοΙ. “Με (Σπα.) (μαπα. τα 69.)

[ (ως. πινπονθασιν 1). ΗΜ. ι

Οοπιτα, α.ε.)

3. αλλ.] αλλα 1). ¦ αλλ. η Ι..

ο.ι:#ἰ.Ι. ' Οοπιτο, νιιΙΕ. ε).

-μετανοητε ΕΠΣΑ. Με. το!. 6. ¦ μετα·

νοηετητε Α1)Χ. Ι. 69. ΜΙ". νιιΙΒ. α.ο.

ε[1]. (νΜ.νοτ.5.) (μετανοιιτι ΙΝ.)

-παντις] παντως ΜΔ. | στο. Η".

-ομοιως ΒΒΤΙ.. Ι. 88. 69. 8)·τ.ΗεΙ.πη:.

'Γκεμπ νία. εἰπιἰΙἰιετ (Μια.)

(Οττ..δι Ρετ. τα να.) δι Πο!. αι. ΜΜΜ.

τι! νία. Απο. (Νάπα. 5.) εἱο ε.

4. η] ει Χ. 69.

_δεκα και Δ'1`Χ. τοι. νιιΙε. α.ο./Ξύ. ι

0111. και ΒΠ στα. ΤΙΜ). κνἰἰἱ. Μι.

ι.. ::νἰἱὶ. π1ἰΙἱιι. ε. ιῖ παω..

- επεσιν] ροετ ο πνργος ΒΧ.

- εν τιμ] του 1) Ο.. (οιπ. εν τιμ Σιλωαμ

Μ.)

·-αυτοι ΑΒΤ.ΕΧ. (83.) 69. Κ. Η". Ι

ΒΥτ.Ηι:1. (Μια εγενοντο 88.) | :ούτω

9. Δ. τα ι οιπ. Ι). ε. 5)·ττ.Οπ.8ιΡει.

-τους ανθρωπους ΛΒΙ)Τ.Ε. 69. ΜΑ. ι

.οιπ. τους π. Χιἰι.·Δ. κι. ' οιπ. τ.

ανθρ. Ι.

-- κατοικουντας] ενοικονντας 1). Η 'ΝΗΜ

"οπι. α.

Η...

"Η ΖΒι.Ιι. | ζώσαι.ντως π. ΛΧ.το!. Β)·ττ. ~

¦ εν 9. ΔΤ. το!. σπιτι..) 8)·ττ.Οπ.Ρει.8ι

Πο!. ΜΜΜ.. 'Ι'Μο. ΑΜ. ' οιπ. 131”.

Χ. 1. ο. μια») [Η. 83.]

¦ 5. λεγω] Μι!. δε 1).

-αλλ'] αλλα 'ΓΚ. ¦ αλλ' η Β. | ότι 1).

"οιπ. ι:.εφἰ.Ι. | Οοπιτπ, νιιΙε. α.ἰι|

ι--μετανοηιτητε ΑΠΤΕΧ. Ι. 69. ΜτΙ.

(Μπι.) (οτειΙἰ‹Ιοτὶιἰι ι..) ' ;μετανοητε

π. Β.Μαἰ.Δ. 88. το!. (ΜΙ. νετ. 8.) Ι

μετανοιιτι Η.

- παντες] οιπ.1].ί.ι.

-ώιναντως ΒΕ. 1. 83. Μ. 8)·ττ.(Οιι.&

Ρετ. νι νιιΙ.)ΠεΙ.ιππ. Μοιπρπ.ιιι υιό. Με

ο. “οι”. ΠΠ πιο.. | Σὁμοιως π. ΔΙΠ:

Χ. το!. 8)·τ.ΠοΙ.ικι. Τι.ει.ιωω. Απο.

εἰπιἱΙἰιοτ (Μα.) Μ. να. 8.

6. ταυτην] οιπ. ιι. ' 13058 την παραβολην

Κ. 8νττ.Οπ..8ιΡετ.(οιτα, ΙΜ.)

- ιιχεν] Ρο" τι; ΒΚ. ε. ΣΕΦ.

-·ιτιοντευμινην ιιιιιο εν τιμ αμ·ιτελωνι

αυτον ΒΙ.Π.Χ. Ι. 88. Η". δ)'Π.Ρει.8ε

ΙΜ. ΜοιπρΙι. τω.. Δι·ιπ. Ρειτ.Λ!ι.:.

ΙΙουιπ.ἱν.%. | :μια 5-. Α1'. το!. (οιπ.

@τοπ ΣΕΦ.)

-ζητων ππιο καρπον ΛΒΠ'ΓΙ.ΧΔ. Ι.

88. οι). [Β]ΟΠΚΜ8ΠνΓΔ. ναι”. ο.

ο.ε.|ῖ9'. (8_γττ.Οττ.Ρει.8ι ΗΜ.) Μοιπρ!ι.

'των. Μ.. Ριο·..4Ιε.τ. | :μια π.

(.'#ἰ.Ι. ΑλΠΠ.

ι

ἱ

 

2. "απιστε- πιω-επι οι. | 4. 8Ποο οι. ' Πιο·

τὶπτ. ιι. ' .5. ΜΜΜ.. ποπ οι. ι 0. “και” οι παπι:

οι.
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ΧΙΙΙ. 14. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

.ν-'-"!.4-!”'ύ"?ή'Μ"ηση'

 

Υψ- [α. ὁ. °ε (

@τα 0. . Η.

Κινημα. 'Πιερ.
Ρ

- Σω. ευρεν.

.Με "Με πιού- τρι|α ἔτη - αφ' οι!!|| ἔρχομαι ζητῶν καρπον ἐν τῇ συκῇ

Με "απο οι!

ειναι. και. 44.

·Α | εν με

αὐτου,' και ·ηλθεν ° ζητων καρτών|| ἔν αύτη και οὐχ Με. ε”ενΜνω"Μ ΜΜΜ
!ιι !!!ο οι οσο ἰιιιιειιἰι.. Ί ουαι7 ε;- ι ` `

ειπεν δε προ;` τον άμπελουργόν, Ίδου`π ...Με ..ο ι:ιι!ιοτοι11 απο”.

Βιιι:ο απο! "οι ειπα οι οπο

νοιιἱο ιιιιο.ει·ειιιι ίι·ιιι:ιιιιο η: Η
| ` '' ‹ ι ν ε ε εν ι ` · · .

ταυτη και ουχ ευρισκιο· εκκοψον αυτην· ινα τι και @Με “Μ ξ" "ο" ΜΜΜ·

` το σε

την γην καταργει;

ειιοοιι!ε ιιι·ρο Μαιο: ιι: ιιιιιι!
8 ε ι ι χ τ ο νι -

ο δε αποκριθειε λεγει αυτερ, ι:ιιαπι :οποιο απορω? .Αι

Με τοεροιιι!οιιε ι!ἱιεἱι ἰ!!ἰ, !)οΚ | ›| ο Χ ` ..ο ` ον σε τε

υριε, αυτη” Και. ΤουΤο Το 67-09, εω9 ΟΠ!!! ΠήηΕ· όἱωἱαε οι '100 '""1°'

σκάψω περι αυτην και βάλω κόπρια·
9

δ

καν μεν ποι
ιιιιιιιιο ι!ιιιιι Γοι!ιιιιο απο ι!!ο.ιιι

οι πιἰι.ι.ιιπι εισαστε: ^' οι οι ιιιιἰ

9. εἰ ι!! ιε.γ.εις τ. καρπὸμ $εὶ$ε .τὸ μέλλον, εἰ μή γε|| έκκό εκ ι!οπι Γιιι:ει·ιι Γι·ιιι:ιιιαι: ειιι οιι

|
μια .

αυτην.

Μα' ρξε

ΙΟ. [εν] τοῖς

97 1ο ΘΗν δε διδάιτκων έν μια τῶν συναγωγῶν ἐν

τοῖς ιτάββαο·ιν·
11

`

και. μη δυναμένη ανακύψαι εἰς το παντελιἔε.

ηπα. ιιι Γιιιιιτιιιο ειιι:ι:ἰι!ι:ο πιο.

ω (Νιν) Ετιιι ιιιιιιιπι ι!οι:ιιιιιι

ιιι ενιιοι:οςιι οοτιπο ειιι!›!›αι.ἰιι.
` να

και ὶδθυ 7υν7] '· πνευμα ἔχουσα Η Ει ιιι:ι:ιι ιιιιι!!ιιι· ιιιιιιο !ιιι!›ιιοιιι

Ώ | Α

ασθενειαο ἔτη δέκα [και] ὁκτώ, καὶ ήν συγκύπτουσα

12 πει: οπιιιιιιο ροιοτιιι "και" τι:

"πινω ιιιι!τιιιιιιιιιο @Με αι:

απο οι απο. οι οτι”. ιιιο!ιοιιιο..

ερἱι:ιιτο. '2 Ωιιαιτι απο νιι!ιοεοι
έ2. δ` ε ` ε ΟΙ τ` 9 2 ` θ › τα . . . .

ε αυτην ο ηιτουι· προσειριονησ°εν και ειπεν αυτη, ἔᾶιιἰε.νοΞενιιιιιΜο ἔφη Αν.

| Α ποιον: 3 Β Η! ΓΗ!!

Γυναι, απολέλυσαι την άσθενείαε σου. και επέ- ιιι;"::ι;.,, να @ωραιο ιιιι

, ” ` " . ` " ι , Ι # πιιιιιιιιιι οι οοιιίοειιιιι εκεινο”,

θηκεν 'αυτη τα;; χειραε ι1ιιΣπαραχρημα ` ιζινορθωθη, οι ε'οήῆωω ΜΜΕ·- πως

και εδοξαἑεν τον θεον. αποκριθεις δε ο αρχιο·υν- "Μάνη ειναι» ιιτι:!ιιογιιο.Βο

τ ο .. ο .. , , οι, ιιιι:!ι απο: ιιιε "Μαιο
9 ε Η 8 (1

51· αγωγών, αγανακτων οτι τα› σαββατιρ εθεραπευσεν

 

6. εν αυτη Ρε". Δὲν. ' απ' αυτης Β στ.

8,7. ουχ ευρω ειπεν δε προς Ρειτ.Λ!ε.τ.

¦ μη εὑριιιν ειπεν προς 1). ε.ἰ.

7. ειπεν] ελεγεν Μ.

- !δου] ο ι:ιιρἰιο :εϋἰ. 7 ιιιιιιιο οι! Χα. 44

"Με ιιιιιιι!ιι ειιιιι. !'ο!ἱιι ι:οι!ἰι:ἰε 88: ιο

Με ι:ιερἰιἱ!›ιιε άνετα ιιοἰ ε.ι.·.ειαι !ο.ιιι!ο.ι.ιιε

ο". Ια !οι:ἱε το!ιηιιιιι Μαι.

-τρια ιτη $νττ.Οι·ι.Ρει.8ιΗι:!. Οτίς.ϋἱ.

245'. Ρειτ..4ἰε.τ. ' ετη τρια Ϊ!). νι1!ε.

οι! (ιι·ἱιιιιιιἱιιιιι αι.)

-αφ' οι! Β.ι"αἰ.ΒΙο.1)ΤΕ. 69. Με.

8,ι·.οτι. Μιιιιιρ!ι. Απο. ΣΕΦ. Ρειτ.

ΑΙ". | .οπι. ετ. ΔΣ. το!. 8ντι·.Ρει.8ι

Πο!. 'Πιερ. Ιτεπ.28!. Οτις.ι!!. (ευη.

ουκ Β.)

-ειἄριακιν] αι!ι!. ιρερε την αξεινην 1). |

οοιιιτιι, Οτἰη.ἱἰἱ. Ρειτ. ΑΙ”.

-ειικοψον Οτίο.ϋἰ.247-. | εγεοψον 69.

Μάι!. ουν Α'Π.Χ. 83. 69. νιι!8. ιι.ο.

ι·$ἰ.Ι. ενι·.Ηο!. Μοτορ!ι. 'Πιερ. Απο.

ΕΦ. ' οπι. ΒΒΔ. 1. το!. ο. Β)πι·.Οι·ι.8:

Ρει. Οτἰ9.ἰἰἱ. Ρειτ..4ἰε.·ι·.

-- την γην] τον τοπον Β'ΒΙ.ι!.Ιαἰ. ] 0011·

ιτε. το!. Ρεν. ΔΙε.ι·.

_καταργει] -γρ Χ. 69. ΠΜ'. | Οσοι”,

0,ηΙ.ιιι. Ρειτ.Αἰε.·ι·.

8. ο δε αποφ. λεγ.] ι!ιιιιι ι:ιι!ιοτ Βρε.

θαναι.

- και τουτο το ετος Ραπ Αἰε.ι·. ¦ ετι του

τον τον ενιαυτον Ι). Απο.

- ακαιρω] Μι!. τα Τ. Ρειτ. ΑΙ".

8. κοπρια .ΕΜ ΛΒΤΕΧΔ[Β] Μουντι.

νιι!ι;. ο. νιι. Οτίς. ἰἱ!. 452!. .ΡεΙτ..>Πα.

(ιιοπρία Βου. Μο. Με.) ! ιιοπριαν 8ι.

8. ΟΠΕΚ. [ κοπρον !. 09. | κοοινον κο·

:τριων Ι). α.ο.ι:./!.ι.Ι.

9. καν μεν ποι. καρπ.] στο. !.

- καν ΑΒΕ. το!. Ρεν. ΑΙ". | και εαν Ξ!).

| και ΤΜ.

-εις το μελλον Μπα ει δε μη γε Β(Τ)!..

88. (89.) !!!ιιιπρ!ι. Τ!ιο!›. να». ! :ροκ

9. Α!). το!. Σεπ. 8Υπ.Οπ.Ρει.8ιΠο!.

ΑΜ. Ρειτ.ΛΙο2. | εις το μελλον αρη·

σεις ει δε μη γε Τ. 'Νιου. ¦ εις το μελ

λον δε ει μη ποιηση 69. (ΜοΠηο!ι.)

(Τ!ιο!).Μ8. οι νἰι!.)

Β'Ι'Ι.Χ. 83. νοκ. α.ὁ.οώἰ.Ι. 8γι·.!!ι:!.

Μιιιιιρ!ι.. Τ!ιο!›. Λεια.

Η. πνευμα εχουαα αιτθενειιις] εν αιτθετ

νεια ην πνευματος 1). ' (οπι. αιεθενειας

8γ·ι·.Οι·ι.)

- ετη] οπι. Β.Π!.(εἱ!.Μαἰ.)

- δεκα και αντιο ΔΕΣ. το!. πως. ιη!.

Η!. ιι.] ' οπι. και ΒΤ. !. Τ!!ο!1. [Ι). Βάι!. 6.ε. Μι:ιορ!ι.

- αυγκυπτουσα Οτἰο.ἰ.782". ιιι.252·..

συνιι:απτουοα 1)'. ' αυνκαμπτουαα 1)..

] αυγκυμπουαα Χ.

- αναιι·υψαι ()τἰο.ὶ. ' -μψαι ΑΧ. οι!

Πιτ. νετ. 69. νιι!α. υ.ι:# (Οοοι.τιι.α

ιιιυιι!.ε. Οτίρ.!.)

-εκποψεις Ρειτ..4Ιε.τ. ¦ -ψης Γ. ¦ -ιρον ι !2.προσεφωνηαεν και] στη. 1). ε.

69.

-ιιι! Πα] τῶι!. ταυτα λεγων φωνη, 'Ο

εχων ιντα αιιουειν αιιουετω Ι'.

- απολελνοαι] ιιι!ι!. απο Λ!)Χ. 88.

$γ·ι·ι·.Οι·ι.Ρει.8ι Πο!. | Οοιπι·ε.. ΠΠ.. το!.

Οτἰη. Η!. 5! Η.

!0. διδααεων] Μι!. ὁ !ησους ΟΠΕ 8". ι 18. αυτη] πιο". τας χειρας 1). @Μπα-2.86

Ρετ..

- αυναγιυγων (ιο ιηιιιιι8οςιι οοτιιιιι να;) ἶ

' ημερων Η.

- εν (ποιο τ. ιταββ.) ΔΙΠ.. το!. ' οπι.

!)'1'. !. 69. να;; υ.ο.ε.ί.π [ιι.]

- τοις ααββααιν] τιρ ααββατιρ 1).

Μοπιρ!ι.!ν.8ιδο!ιιιι. Τ!ιο!.ι.

Η. ιδου] οπι. 8)·ι·τ.(.:τι.&Ρει.

- γυνη] των!. ην €. ΛΗ». το!. ο.

(Βγττ.Οιι.8ιΡει.) μου..) (ροειοιι !ιιι!›οι

Ξ!). !Ξι "οι να ιιιιι!ἱοι· ιιιιιιοι!ιιιιι ιιιιαο

εστάλη.. Επι οι ειι:. Μιάν.) ! οπι.

Ρα. Μειωσα '.!'!ιο!›. «Ματια, Βιιι·.Πι:!.)

- ανορθωθη ΛΒ7]π)Ι.ΧΔ. 098". Οι

τ/:Η77:ΜΛΤ|. ¦ ζανιορθινθη €. Β.

λΙαἰ.Τ. Η. το!.

- ειδοξαξεν (Μα.) 8·ντι.οπ.8εΠο!. ι -αεν

Π. ο. 5)·ι·.Ρει. Μοαιρ!ι.!ν.

Η. ὁ αρχ.] οπι. ο Δ.

- την ιιαββατιρ] το σαββατον 69.

 

8. Με”. 0!. Ι Η. ουαι παπα οι. ' κειμενο

οι!" 0!.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΙΙΙ. 15.

“Ρἐ[Ει ο Ίησοίξτ, έλεγα. τῷ οχλερ, Δ1ξ.ξ ημέραι εὶσιν έν αἶκ

Β(Μἔ83·ω Γ δει εργα`ζεσ`θαιζ εν Ϊαυταιι· ουν ερχομενοι θεραπευ

" ο; εσθε, και μη τη ημερα τοῦ σαββατου. 15 1' απεκρίθη

1:11:"1...Βέ. 18.11 αὐτῷ ὁ κύριοι, καὶ εἶπεν, “Υποκριταί,|| ἔκαστοι·

δωι"="' ὑμῶν τῷ σαββατιρ ου λύει τον βοῦν αὐτοῦ η τον

15. απάνων ὅνον απο τῆι· Φατνητ, καὶ απα·να·ια1ιν ποτίζει ; 16 ται;

την δὲ θυγατέρα ,Αβρααμ ώσαν, ην έδησεν ο σατα

νία ιδου δέκα καὶ ὁκτι1ι› έτη, ουκ έδει λυθῆναι απο

Ϊ; τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ημέρα τοῦ σαββατον; 17 καὶ

ταῦτα λέγοντοτ αὐτοῦ, κατησχύνοντο πάντετ οἱ αντι

κείμενοι αὐτῷ· κα1.πιἰι· ο ὅχλοτ έχαιρεν έπ1. πᾶσιν

τοι-τ ένδόξοικ τα. ·νινομένοικ υπ, αὐτοῦ.

Μ..ΕληιθέΕΡ 118 18 .Έλεγεν 1ουν,” Τίνι ομοία ἐστὶν βασιλεία

σκ

1Μο11.ι8:81.32. του

Ματ. μασ-8ο.

.. ` τ ι τ τ τ 19 1 · ι ι `

θεου, και τινι ομοιωσω αυτην; ομοια εστιν

κόκκοι σινοἱπεωτ, ον λαβι1ιν ανθρωποι· έβαλεν εισ

κηπον ἑαυτοῦ, καὶ ηι1ξησεν καὶ ἐγένετο άι· δένδρου

[μένα] καὶ τα πετεινα τοῦ οῦρανοῦ κατεσκήνωσεν

τπτπακοι Και". ι11οο1υυ. ιιιτ1:ιιιο.

8ο:: ι1ἱοιι σι.ιπι ιιι τυπου: οροτιοι

οριετπτἱ: ὶπ Με ετΒο "πιω οι.

οιιτιι.ιπ1πἱ. οι. που ἰπ ι1ὶο απανω.

Η 11οεροπι1οπε ιιιιιοπι ιιι1 111υτπ

ι1οιππιιιιι οι ι1ἰκἰι, Ηνροοτἱιιιε,

ιιπυσηυικιμιο νοιιιτυπι οο.1›1ιιιιο

ποπ ιιο1ν1ι 1›ονοιπ εαυτο αυτ

ιιιι1πιιτπ ιι ρτοοκοριο οι. .πιω

τιι1Μ11181'0? "1 Ηπα: ο.ιιιοιπ

οι..." Λοτα1ιιιο. ιιιιιιιπ α111ι;ιινιι

"Μπακ που ι1εοετπ οι οοιο

ιιππἱιι. ποπ οροτιιιιι ιο1ν1 ο νιπ

ου1ο απο ι1ιο ιιιιοοιιιι? " (Μι

"01% οιιιπ ποσο άπιστοι. οτπ

1ιοσοο1πιπι οιπποε ο.ι1ιιιιτειιτ1ἰ

ουτε. οι οιππἱο ροριι1υσ ασυδο

1›οι ιιι υπιτοτσιι οποσ 81οτιοσο

ΜΜΜ ιι1› σο.

" "σου 1)ἰοο1ιο.ι ετσι), Οια

εἰπιἱ1ο σει τοαππιπ .ιιι. οι. επι

ιι1ιπ11ο ποσο ο:‹.ιειιιπο1›ο 111ιιι1?

1' 81ιπ11ο σει @απο ειπιιρἱο. οοο.

σ.οοοριπιπ 1ιοιπο ιπἱιιἰι ιπ οι·

ιιιτπ ιιιιιιτπ. οι οτονιι οι ίιιι:ιιιτπ

οι: ιιι πι·1ιοτοιπ τιιιιΕπιιπι, οι

νο1ιιοτοε οιιο11 τοιιυιοτοτυπι πι

 

Η.. 6 1'ησους] στο. ο 1).'

- ελεσεν την οχλιιι] ποιο οτι η· σαβ. 1).

α.ι.ἰ. (οοπιτο..| νιι1ε. δ.ι:·,|ἶ_#1)

- ἐξ] ρτιιειπ. ότι 111.. (11. 118.) 1 Οοιιιτο..

@ΤΣ τε1.

- ιν ως] οιπ. Β.ΙΙΙ.(.11.Μαί.)

- αυταις ΜΠΕΣ. 1. 69. | :ταυταις

ικ. ΒΔ. το. Βου.. 8ι·π·.Οπ.Ριι.8ιΒο1.

- ουν] οιπ. 11. ετι-τοπια". Δ.τιπ.

ΙΒι1ι. 1 Οοπιτιι, 8ττ.Ηι:1.

- ουν ερχ.] συνερχ. Δ.

15.16. στο. νοττ. 83. οι ο ορια. νἱι1οιι.ιτ.

15.αττικρ. δι ΒΒΙα. 1. 69. 1.8". 8),τ.Ρο1.

(ΕΦ.) 1 $αιτικρ. ουν €. ΔΤ. το1.

8ττ.Ηι:1. 111οιπρ1ι. Τοσο. [8]τ.οτι.

Αττικ]

- αυτοι] 0111. 119. @1111.

- κυριος ΠΤΙ.. το1. (μια.) 8υτ.Πι:1.

το. ¦ 1ησους 1)(;τ. 1. 69. ΕΠΙ". Γοτ.

ευττ.οτι.&Ρει. Αττπ.1Μ8.

_ υττοκριται ΛΒΤ11.Δ. 89. ΕΕ0ΠΚΜ8

1.1Τ/1ΓΔ. (Σοκ.) 8ττ.Βι:1. Μοιπρ1ι.

απο. αρ. Ψοἰιἰε. που. Ιτειι.286. Ηἰρρ.

181 :οιπ. [1.108. ¦ 1υττοκριτα €. ΒΧ. 1.

ν. _|ῖ 8τττ.()τι.8ιΡιι. Τ1ιο1ι.Μιιι. Ατιπ.

(-ιο δ.ε.)

- υμων] ἡμων Τ. 1 ΜΗ. ιν ΑΤ.

15. απο της οιιτνης Τσι. 1 στο. '119. Ιτιιι.

2118.

- αιταγα·νων ΙΙἰρρ. 1π Βου. 1 αναγων

Λ.. ¦ ατταγων 11.210". ΒΙαἰ.) 1.

16.ι1ε στα. 1. 78211. ται. 2112'. 1 οιπ. Ρ.

ΠΠ. 491!

- θυγατερα] -ραν Χ. 119. Κ1"9ΛΤ|:

"Μ10:1.του 11). ' 0011118, Οτἰ9.1. Ευ...

Ει:1. Ρτ. 210.

- εδυσιν 69.

- ιδου] οιπ. ιιι./Ξ!. Ιτετι.149.286. Πι!.

29%. 4.91.. | (Μπακ, νιι18. ...ισ

οτα. 1.

- δικα και οκτιιι ετη '.1”1ιο1τ. Ιτιιι. οτἰρ. 1.

(Εντ. Ει:1.1?τ.) ται. ι ετη -δι. ο. (ο.)

000.) Μοιπρ1ι. (δι και οκ. ιτ. Τακ)

- απο Οτἰο. 1. 1 ιιι Δ. Οτἰσ.1.αρ.ΙΙοε·

ιι:ἰιιΙἰιισι.

17. ταυτα λεγοντος αυτου] οτπ. 1). σ.

- κατησχυνοντο] κατοσχυνθησαν 1)στ.

ε. Τ1ιο1›.

τι·αντις] οτπ. 11). 1ι.ε!ἰ.1.

αυτοι] αυτου Λ.

οχλος] λαος 1.0.

ιχαιριν] -ρον Λ. '

επι πασιν τοις ενδοξοις τοις γινομε

νοις υπ' αυτου Λ(Β)(Τ)1:.. τι:1. νυ18.

1. το1.

( ΙΕ111.)

ικα.

υπ

πιο..

- βουν....ονον] ονον....βουν 69. Το”. α.91. "ττασιν] στο. 11. ἰι.ι:#ἰ. ενδοξ- (α_)

κι”. Μισο. Η. (10. 1 οσοι", ΙΙἰρρ. ισ οις] -ξης Τ. |]γινομ.] γινομ. Β. (γι

1)οπ. ρ. 108. ' γνοιι. Τ.) "ιν πασιν οἱς ιθιωρουν ιν

δοξοις υπ' αυτου γιινομενοις 1). (ο.)

ωσατ›‹ι›ι

-- η τον Β.11.1.. το. ΙΙἰρρ. 111 Βιιυ. | και

τον 1). | η την Αν. πιιι1ιο οι.

18. ουν 111.. 611. (Μια.) 8υτ.Βο1.τιι8.

Μοιπρ1ι. τινα.. 1 :οι 9. Λ1)ΤΧΔ.

ο. 8)·ττ.Γει..8ι 11ι:1.ιιιι. Απο.

[8)·τ.οτι.] ¦|ιιι.1ι1. αυτοις 1.

- του θιου] των ουρανων 1.1. Ι1ἱ1.11.

- ομοιωσιο] ρτιιοιπ. ομοιωματι 69. Απο.

19. ου] ο Ε|2.

- κηιτον] ρτιιοτπ. τον 1).

- εαυτου ΛΒΤ. τα. 1 αυτου 1.11.Χ:Πί

- ηυξησεν] ηυξανιν Η.

- εις δινδρον νι118. 8. 8)'1'.1101. Μεπιρ1ι.

σα. 1 οτπ. εις 1). 1. φοιτ/ΦΠ. 8_γττ.οτι.

οιΡιτ.. 111οτπρ1ι.ΜΒ. τω..

- μιγα ΛΧΔ. 1. 88. το1. νους. ο!

8νττ.Ρ.π.8.:11ο1. Μοτπρ11.1ν.δι5ι:11. Ιδια.

'στο. 1113111.. α.ο.ε.!τζι.1. ε_γτ.οτι. δια.

Ηἱοτ. 111ιιιπρ11.118. '1`1ιιι1.›. Απο. (νἱι1.

Μπα. του. 32.)

- κατισκηνωσιν Β'.Π.Χ. το1. (κατασκ.

Η.) 1 κατεσκηνωσαν 1.). 1 κατασκηνω

σαν 1'. 1 κατισκηνουν Α. 119.

···· ιν τοις κλι:ιδοις] υπο τους κλαδους 1).

20.ιἱι: ἱπ 1) η τινι ομοια ιστιν η βασι

λεια του θεου. και τινι ομοιωσω αυτην;

- και ΒΤ.1.. 1.119. 0.. Μια. 5)·τ.11ο1.ικ1..

15. Βοιωτια. ι1121ι Ο!. 1 18. ου1ι1ιπ11οαοαι1
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ΧΙΠ. 27. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ζ .

τι

ἱ.
'7

Ϊ

ι

 

ΜΜΜ-τ"πκπ···π····π··τα····-=

να. α. ο. ι:.τ.ρἶιΪ

 

ἐν τοῖι· κλάδοιο αὐτοῦ. (20 Καὶ πάλιν εἶπεν, -ῦ Τίνι

ο | ` σκ οι

ομοιωσιο την βασιλείαν του θεου,

' λ η λ

ζυμ:η, ην λαβουσα ·νυνη 2 ἔκρυψεν|| εὶτ οιλεύρου σάτα

ε_λικ ι

οι
99 Καὶ διεπορεύετο κατα πόλειτ καὶ κώμα;`

| 8

διδασκων, καὶ πορείαν ποιούμενοτ ει; 'Ιερουσαλήμ.

8,111.. ο. 1). Β. ι

κοιιιιι1ι.1'1ιο1ι.

Δ.τιιι.ιΕ1ι.1ι.

1 Με". ι;;:88.

- τρία, ἔωτ ου ἐζυμώθη ὅλον.

ρἔθ

Η' νο 28 εἶπεν

ε

.1 Μαι. 7:18,88ι1.

Τι·

θεὶτ ἐρεῖ ὑμῖν, ουκ οἶδα ὑμιῖικ, πόθεν ἐστε.

ὁ δὲ εἶπεν προτ αυτο”,

- δια τῆι· στενῆτ ξθύραο"· Ί ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν,

οτα ζητήσουσιν εἱσελθεῖν, καὶ ουκ ἱσχύσουσιν, 25 Νέα

'Είαι.1.ο5:ιο·ια. αδ οὶν έγερθῇ 6 οἱκοδεσπότηο καὶ αποκλείσι, τὴν

θύραν, καὶ δίρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν
| σκ

θυραν λέγοντεο, Κύριε,+ ἄνοιξον ·ήμιν· καὶ αποκρι
το ι

δέ τα· αυτο-ι, Κύριε, εἰ ολίγα οἱ σωζόμενοι;

Αγωνίζεσθε εἱσελθεῖν
Ι

|

ομοια εστὶν

αυτή: οἱιιο. *0 (Μιλ) Ει ἱιοτιιιιι

ΜΧ". Οιιἱ ο1τιιἱΙο ιιοειἱιτιιι1ιο

καποια οι” 2' τ.ιιιι11ο οιιι ιατ

ιιιοιιιο, φαι ιιι:οοριιιιιι ιιιιι11οτ

:ι1ιεοοιιι11ι ἰιι ίσιο" απο πιο.

@που ίοι·ιιιοιιιακοιιιι· ιοιιιιιι.

Μ Παω-λ Ει ἰ1ιιιι μετ ι:ὶνἱιαιοι

οι οιικιο11ο. ι1οοοιικ οι ιιοτ ι”ιιι:ἱειιο

Μι Ηιοτιικιι1οπι. Βααλ) Απ

ιιιιιοιιι 1111 ιιιιιιιιιιιι. 1)οπιἱιιο, εἰ

ριιιιο1 ειιιιι σοι ειι1νιιιιιιιτ? Ιρεο

ιιιιιοπι @οι ου Νοκ, 1' Οοο

ιοιιι.11ιο ιιιιτιιτο μια· ιιιισιιειιιιιι

ρωταω: φαι ιιιιι1ι1, Μου "και,

ηιικοτιιιιι ιιιιτιιι·ο οι που Ραο

ι·ιιιιι.. Β (Μιλ) Οιιιιι ο.ιιιιιιιι ιτι

ιιιινοτιι ριιιοτ ιιιιιιι11ιιο οι (21ο

εοι·1ι οειἱιιιιι, οι ἰιιοἰρἰοιἱο απο

ειιιτο οι ριι1ειιτο οκιιιιιιι οικοπ

ιο:. Ποιιιιιιο. ειροι·ι ιιο1ιιιι. οι

τοιιροιιοοιιο Μαι νο1ιἱο. Νικαια

νου ιιιι‹Ιο των.. ' ιιιιι‹: ἰιιοἱρἰο

ΤοΤε ιι: Φωτο. 111ιιιιιιιιοανιιιιιιι εο

?ίφε""θ' αρξεσθε 9 λέγειν, ,ΕΦα·νομεν ενώπιον σου καὶ ἐπίομεν, "Η" Ρ0 (Έ Μιψἔὶω· °ξ,Ψ.ΒΡΈω:
Η .κ . .- 110ΒΕΠ8 001115 1· ο 100

- ΜΜΕ-7:28· καὶ ἐν ται; πλατείαιο ήμων ἐδίδαξατ. 27 '" καὶ έρει νουν. 1108810 Μ “Μο Μ.:

| Η Σ

- Ρκο..6:8- Λιγοι υμιν, οὐκ οἶδα* πόθεν εστέ· " απόστπτε οτ

 

Μαιου. Απο. υ`Ει1ι. 1 στο. ΛΔΚΕΠΙ

κιιιυντ.ι. 8)·τι·.Οτι.8ιΓιιι. (8".

Πο1.1·) 'Ι'1ιο1›.

21.εκρυψιν ΒΕΚΠΤ_/: ι :ενικρυψιν 9.

ΑΠΤΧ. το!. (νἱι1. Μοιι. ιιἱἱἱ. 88.)

- οιιτα τρια νιι18. /1 1 στο. α.Ιι.ο#ἰ.Ι.

πιοιιουτιικ κ.

- ιζι.ιμωθη] ζωμιιι9η 1)Οτ.

28. και 1°~] σαι. 8.

- διο·κοριυιτο] ιποριυιτο Η.

- πολεις] μουνι. τας 'ΕΕΧ. 1. ' Οοιιιτιι,

ΑΒΕ. το!.

- πολιις και κωμας] κωμας και πολεις

139. 8)·ττ.Οπ.8ι.Ρει.(οιτα, 1.1οΙ.) ι πολιν

και κιομην 1.

- και πορ. ποιουι.ι. ιι;; ·1ιρ.] οι απο νο

ιιοτὶι 111οτοεο1)ιπιοαι 8ντ.Οι·ι. (οσο1.

οιιαι παο.)

- ως] ιν 69. Κ.

-- 'Ιερουσαλημ ΛΙ)Τ. τα. ¦ 'Ιεροαολυμα

ΒΕ.

88.ιι1ιιιι1ι.] ι·οιι1ι αιιἱι1ιιιιι οι τοΒιι1›ιιι 11

1ιιιιι οι απο Βι·ι·.()ι·ι.

- ολιγοι] ααα. ιιοιν .1). Μι. Μοιιιρ1ι.

Απο. Οτίο.!ιιι.11. 588.'. 1 Οοιιιτα, το!.

οφ. ιι. σου.

- ο οι] ΜΗ. αποκριθιις 1).

- προς αυτους] στο. Β. 119. | “Η 8”.

Οτι.

24.ιισιλθιιν 11,. 0:19. Π. 887... 111. 527..

804.. ¦ διιλθιιν 1.

Οτίο. οι. 527- ιἰἰιοι·ιο ὡς ἐν τῷ κατά

Λουκᾶν ιῖρητιιι ουτως ἱχον. 'Αγ. εἱιτελθ.

δια τῆς στενῆς θύρας κτλ. οειἰι.ιιιι ιι.

Η”. 1 :της στ. πυλη: ετ. ΑΧ. του

Οτίο. 11. 887'. 804.. (νἱι1. Μιιιι. «οι. 18.)

ροτιιι νιι1ε. 6.ι·φ 1 της θυριις στηνης

πυλη; Τοίκιιρ.Εοπ1.

24. ιιαελθειν 211.] Μο. δια της στι·νης κα:

αν.. 111. 527..

- ουκ ισχυσουαιν ΑΒΕ. τω. Οτἰο. ἰἰἰ.

527-.804-. Σκια/1 188. 1 ουχ ευρηοου

ων 1). εντ.Ηο1.(ιιι. νἰι1.) Ι ουκ ιιιουσιν

Τ. ' ουκ ισχυσωοιν Λ.

25.ου αν ΑΒΕ. τα. 1 οταυ αν 1). ¦ ου

ιαν Τ. 69.

- ηερθη ο οικοδιαιτοτης ΛΒΤ. το!. ι.

τω. Μια 188. ¦ ο οικοδ. ειοιλθυ 1). 1

ελθο ο οικοδ. 69. | εισιλθ. ο οικοδ. νιι1ε.

α.ι:$1. Απο. ἱιιοἱρἰοι μια· 11ιπι111ιικ κατ

Βοτο ο.

- αποκλιιου] -κλειοει Χ. ¦ -κλησιι Γ

ΔΤ!

- θυραν] θυρα οι: Π.

- αρξησθ6] -ξιοθε Β.ικαἰ. 119.

- εαταναι] αταναι 139.

- την θυραν 20. νικ. ικα/1 @τιποτα

Ρει.8ιΗο1. Μοπιρ1ι. Τ1ιο1ι.αρ."'οΜε.

Απο. ΣΒι1ι. 1 στο. 1). (α.)!ι. Τ1ιο1ι.ορ.

21|ιιι. Ειιοξ|:188.

- κυριε ει:ιιιε1 ΒΕ. νιι1ε. α.ι:.ε.Ι. 111οαιρ1ι.

Ψ.8ιδο1ι. (Νιου. 1 "'ὶ118 €. ΔΠΕ το!.

Ι›ωί. 5Υπ.Οιι.Ρει.&.Βο1. Μοαιρ1ι.1118.

Απο. Ει1ι. @ισα (τω. Μου.. κκν.

Η.)

25. ὑμιιι] στο. ιι.ὁ.ἰ.1. 8_ι·ι·.Ριι. Ενω: 188.

- ουκ] οποιο. οτι 1.1. 8),τ.:Ρει.

116. αρξιοθι Β. 18. το!. ' ·ξηοθε ΛΕΤΕ.Κ

Δ. 69 δισ. ΚΜΓ.

- λιγιιν] Μι!. κυριε 1). 1 (Μοτο, @ισα

188.

- εφαγομεν....ιπιομεν 0τίο. ιν. 4211.. 1

-ιιιμεν 11,. ΒΕ. ¦ -ωμιν ου Ε. (πιομιν

Τ.)

-- ιδιδασκας] οπι1οιι1ανἰειἱ 87120".

87. λογω ΛΕΚΕ. τω. εντι·.οτι.8ι Πο!.

Απιι.Ζο1:ι. Φιλ. @ισα 188. 1 οιιι. Ε:ιιι.

εισ.1.'ιιι. Μοιιιρ1ι. Τ1ιο1ι. Δτιιι.1.1ικ.

(Τιιιιο Μαι ι·ο1›1ι, Λαικα απο 5)·τ.οι·ι.)

[ λιγων ΒΤ. ' λιγω δε 8.

- ουκ οιιῖα] μια ιἱμας €. Λο) ἰιι|τα)

ΚΔ. 1. 88. ΜΙ. να. α.ο.(ε.)_/,π ι·ι:1.

0τοι.ιϋ.ιου·. υλικο!. νω.20ιωι.ι.

(νἱι1.ι·οι·. 25.) Η οιπ. ΒΠ'ΓΕ. 61.1. @ιού

"ουδιποτε ειδον ὐμας .1). ο. (νἰι1. Μιιιι.

.κι το.)

- ιτοθιν ιστε Τ1ιο1ι.αρ.ποίαο. τω. Οτίο.

ἰν.42.5°. 2 σου". 1 σαι. 1). Τ1ιο1ι.αρ.ι1Ιπι.

(Οτίο. 111.)

- αποιττητε] αποχωριιτι Μ. ιι1ᾶ..Ϊιιιιι.

Δρο1.1.16. Μου.. τει. 28.

 

- της στον" θυρας ΕΒΕ. 1. Λτιι.ι.

21. οι. και κ1ιτι11ο Λικ. 1 Μ. ιιιιαοι·οιιι. οι. 1 25.

στα. οι. απ:: Μαιο. 01.

809





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΠΙ. 28.

 

^ΒΙΡισΧω @3 ἐμοῦ πάντες' ἐργάται* αδικίας. 28 ° ἐκεῖ ἔσται ὁ

Βοἔἔ%νΠ· κλαυθιι.ὶκ καὶ ὁ,βρυ·2ιμοτ ὁδιέντων.`ὅταν *ὅψεο·θε||

Ξἑ1Ξ:::ὸ:ι.ιο. Αβριιαμ και ]ο·αακ και Ιακωβ και παντα; του9

προιρητατ εν τῇ βασιλεια του θεου, ιὶιι.αι· δε εκβαλ

λομένουο ἔ αν 29 καὶ ῇΈουιτιν απο ανατολο3ν καὶ

δυσμών. καὶ [απο] βορρίὶ καὶ νότου καὶ ανακλιθή··

υιωι.ἑ228: οτ ο·ονται ἐν ἑτῇ,βαο·ιλείοι του θεοῦ. , 803, καὶ ὶδού εἰσιν

Με". εο·χατοι οι ειτονται πρωτοι, και ειιτιν πρωτοι οι

Με" "Η" ἔσονται ἔσχατοι.

81. Έν 3::;υφ 100 81 Έν αὐτῇ τῇΑ ήρεμα *προσῆλθοίν|| τινα·

_ τῇ ο,... Φαριο·αῖοι λε·νοντεο αυτοι, Εξελθε καὶ πορεύου έν

τεῦθεν. ὅτι (Ηρώδηι· θέλει σε αποκτεϊναι. 32 καὶ

Ί οι εἶπεν αι;τοΐο,··Τ Πορευθέντετ εἴπατε τῇ αλώπεκι ταύτῇ,

32- τρίτν [που]

Ίδου εκβαλλιο δαιμόνια καὶ ὶοίσειε *ιὶποτελιἶι'| σήμε

ρον καὶ αυριον. καὶ τῇ τρίτῇ τελειοῦμαι. Η πλὴν

δεῖ με σήμερον καὶ αὅριον καὶ τῇ εχομένη πορεύ

8 ο! . β 8, | 9 ,8 Μ

ευ· αι, οτι ουκ εν εχεται προιρητην απολεσθαι εξω

84' '1 Ίερουσαλῇμ. (Ιερουσαλήμ, απο·

ι1ἰει:οιΠιο ο. πιο οιιιιιοε ορεται·Η

ἰτιἱοιιἱι.ιιιἰο. 2' ΙΜ "ο Μαιο οι:

“Για” ιὶειιιἰιιιιι. μπω @πω

ι·ἰιὶετἰιἱε Αιιι·αΙιιιιιι οι “απο οι

Μου οι οιιιιιεο ρτοριιουιο πι

"μια στο. τω ιιιιιοπι ειιρεΙΙὶ

Μπι.. ” Ετ τοειἱειιι Μι οτιιιιιιο

οι οι:οΜοιιιο οι ιιιιιιἱΙοιιο οι

πωπω. οι ιια·ιιιιιιιοιιι Πι Νερο

ἀεὶ. ω “παω Βι εισαι ειπα. τισ

νιειιιπιἰ ιιιιι απο: ρι·ιπιἰ. οι απο:

ρι·ἱιειἱ “οι οι·ιιιιι ιιονιεειιιιι.

" (ΜΜΜ Ια ιρειι Με ιπποε

οιιτιιιιι οιιιιιιιπι Ριιιιτιοαοοτιιιιι

‹Ποοιιιοε ΠΠ. Επι οι. ποιο Μινι.

φπα. Ηοτοιιοο νιιΙι. το οι:οιιὶοτε.

3' Β: τα "Πει, Ια: ι.Ιἱοἰι.ε νιιΙρι

ΠΠ. Ει:ι:ο οἱι:ἰο ιιιιοπιιιιιιιι οι

ειιιιιιο.ιοιι ροτιιοἱο Μάιο οι απο,

οι τοπιο. οοιιιιιιι·ιιιιιοτ. @να

τιιιιι ιιιπιοιι οροττοι πιο Μου:

οι απο οι κοιμαται απιὶιιιΙαι·ο,

ορια πιο" οοριι ρτοριιιιιιιιιι ρο

τιτο ειιιτιι Ηιετιιιια1οιιι. Μ (Μι

ε.ι ΒιεταοαΙοιιι ΗιοτιιιιιΙοαι.

η Μο:ι.α3:37-3ἔ°: . Ιερουσαλήμ.

27. παντες] οιιι. 8ττ.Ριιι. αυτι. (τα.

Μι.)

- εργαται] 'Νικαια. οἱ €. ΑἘ.1.88.89. Κ

ΜΠΕ'. Μοαιριι. 'Πιερ. Απο. μια. Μου..)

ι οιιι. Β.Μαί.(Βιζν.ε.τΠ.)ΒΕ.ΕΧΔΒοΗ

δνΑ. ἄν". "μια της €. ΑΤΣΑ. 1.

τα. Μιιαιριι. 'Πιερ. (νἱιἱ. Μοιι.) ' οιιι.

ΒΒΕ1.. Λτιιι. νἱό. Οτἰο.ἰϋ. (τω ειιἱαι

οι:ιιιιιιο ορετοτἰἱ οιιι. ιιιιιιιιιιιυ.ιε ο".

Οτι.)

- αδιαιας] ανοιιιας 1). τω. 2 οι". 4. οι

οτι... ἰἱἰ. Μιιιι.. 28.

28. ὁ βρηκα] απο” Δ·

- υψειτθε Β.Μαἰ.Ι) (;τ.Χ. 69. | δωρη

οθε" 9. ΔΒ'.Μαἰ.Β'Π.Δ. 1. 88. τα.

- Ισα: ΒΕ. α.α.ε.

- και παντα: τους προρηται;] οιιι. επ.

Βια. Ή.ιιιιι.Μ8.(εε αρ. Μαι..)

- εν το βαα.] μπαι. ἱιιι.τοἰτο Δια. '

μπαι. ιιιιτοεοτιεοο α.ο.οάι.Ι. Ζωα

188. ' απατα. νιιὶε. :ώ

- του θεου [πισω Ι αυτου Α. (οοοιοττιιιι

Ιται.236.)

·- υμιν; δε....τυ βαο. του θεου νετ. 29]

οιιι. 69.

29. ἡξουαιν] ααα. πολλοι Ι.

- δυιτιιιυν και] στα. και 'Γ.

- απο βορ. ΒΒΤΙα. α[ ΑΜ. ' οιιι.

Ι απο ΔΙ)(?τ.ΣΔ. Ι. Ε(ἱΗΚΜ5ΠνΓΔ.

του!. Ιι.ο.ε#ἱ.Ι. 8ττ.Ηι:Ι. Μοαιρὶι.

Τὶιειὶο. (απο νοτ. και απο βορ. δια-τ.

Οτι.8ιΡιπ.)

29. του θεου] οιιι. Η. αι υιό.

80. ιδου οι: οἱ ειτονται 2°.] οιιι. @απο

- εαχατοι οἱ εαονται πρωτοι....πρωτοι

οἱ εαονται ειτχατοι] ιταιιηιοιιιιιιιιιι· Χ.

81. ιν αυτο ΑΒΒΕΧ. Η. τα. ' εν ταυτρ

1)'.ΠζΜ. ¦ εν αυτυ δε 08. ο.ε.|:

- ήμερα Β.ΤΔ. τα. Μια. 87ττ.Ρει.8ι

Παω. Μοαιριι.οι:|. 'Πιερ. Απο. Βάι.

οι Πι @που ΗΜ 8ττ.()τι. Μοτιιρὶι.Μ5.

' ώρα ΑΒ.ΒΙ.Μαἰ.ΒΒ αι υἰι!.Ι..ῖ. 1. 69.

87τ.Βο!.πι€. (νἱι!.ι:ιιρ.ϋ.88. ιε.21. Μι.

Η. οια. 19. ια”. 88.)

- προιτηλθαν Β.ΒΙ.Μαὶ.Ι)Ι.. ¦ :προο

τιλθον (Ξ. ΑΒ.ΒΤ. το!.

_ φαριααιοι] των φαριααιων 1). νιιὶιζ.

α.ο.ι.·.ε./'.Βοι.υι. 87ττ.Οτι.8ιΡει.(οοιιιτο,

ΒοΙ.)

- αυτιρ] Μπα τινες Ι).

- θελει 87ττ.Ρετ..8ιΠι:Ι. το!. Οτία. ΙΜ.

ἰἰἰ. 92.. ' ζητα 1). ΒΡΩ". 'ΗιοΒ.|

μελει Β.

82. και ειπεν νιιιε. ἰι.ι:./!ὶπι. ¦ ο δε ειπεν

Μ. α.ε. [87ττ.οτι.6:Ρει.]

- αυτοις] οιιι. Κ. Μάο. Με” ι·ῇυι.

δ_γι·.Ρει. (Που.)

- δαιμονια] μου”. τα Ι..

-- αποτελω ΒΕ. 88. ΟΙουι.577. ' απο

τελουιιαι 1). | :επιπλα εε. ΑΒ. το!.

- και τρ....αυριον να'. 38] οιιι. 69. ί.

- τριτο] αι1ι.ἱ.ἡμερα Β. νιιΙ8.0Ι. (α.)

ΜΜΜ.. (5υττ.Οτι.8ιΡει.) Μοαιριι.

Διοτι. Βάι. Οτιρ. [τα. οι. 928. 364... |

 

οιιι. Α`ΒΒ. το!. Δια. 193. 87ι·.ΠοΙ.

'Πιερ. (Ποιο. 577.

88. πλην . . . . εχομενη] οιιι. !ι.ι:#(ι'.)Ι. (Οοο

ιτα. νιιὶΒ. ατα»

- αυριον] ρτοειιι. τα 1). Ι ααα. ορια-ατι

δτι·.Ροι.

- εχομενυ ΑΒΕΕ. τοι. ' ερχομενυ 1).

69. Δ.

- πορευεο·θαι] οιιι. α. | ιιὶιἱιο ο. νιιιιιιο

ο. ἱιο βιο.

- ενδεχιται] ενδεται Δ.

-· προοιητην απολεσθαι Οτἰρ. ἰἱἰ. 588".

Οτίο. ΙΜ. οι. 8499 ¦ απολεο·θαι προτην

1). (προοτην ι:οι·τ.'.)

34. ἡ αποιετ.] οιιι. ἡ 09.

- αποιι·τεινουσα οτιο.ιιι.789-.'αποκτεν

νουο·α ΑΧΟ.. (ποπ 89.) αποκτενουοα

Χ(Δ). Ι. Η αποκτεινουσα τους] απατε

νουιτ αυτους Δ.

- ορνις] ορνιξ 1). | ορο; Ι.. "οαιι.ι:οιι

ετι·Βιι.ι Βιιτι·.Οι·ι.Ρει.8ιΗι:Ι. 'Πιερ.

(ρτο.οπι. ΣΕΦ.)

·-- την εαυτης νοσοιαν Ι.ΠΠΑΧ. 83. τοι.

Μεπιρ!ι. ¦ τα ὶαυτης νοοσια Λ. Ι. ΚΜ.

'Πιερ. ΑΜ. ' τα νοιτοια αυτης Ι). τω.

Μαι. οικω. 87. (Ενα. Ει:Ι. Ρε. Με Με”

ιεροοιιιι.)

8.3. υμιν Ι°.] οιιι. Χ.

- Μουν] *Μιλ ερτιιιος εἴ. 1)ΧΔ. 83.

  

28. ιιιιτοιτε πι

| και» οκ οι. '33. καμερα οι. οι.

το.. Δια. ι 32. “ο οι. οιοιιο οι.

ΒΙΟ





Χ”. 5. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

του. α. ό. ο. ο.

@τα Ο. Ρ. Ε.

Και”. 'που.

Δι·ιιι.Βτιι.

"Ρια.ιι8(ιι7)ια6.

ροτ
Π.

Ί ιι.

ροζ

β

5. ιῖπιν πρ. αυτ.

. αρ. ια: ιό.

κτείνουσα τσιπ· προφήται· καὶ λιθοβολοῦσα τοιὶι·
, , Έ , ) ,

απεσταλμενουι· προι· αυτήν, ποσακιι· ηθέλησα επι

συνιίξοιι τιὶ`τιἔκνα σου, δν τρόπον ὅρνιι· την ἑαυτ·ηι·

' ` , δ ο '

νοσσιαν υπο ται· πτερυ·)ιαι·, καὶ ουκ ηθελησατε ;
ο Χ 9 ο οι 3 .- ο85 ιδου αιρίεται υμιν ό οικω· ι3μωνο· ·λέ·νω δε||

Ο το ο ` ο:μια ό, Ου ,μη :ἴδητέ με|| ἔιοι·,*Γηξει'| ότε] εἴπητε,

Βυλανημενος ο ερχομ.ενος εν ονοματι κυριου.

101 1 Καὶ. ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν.π αυτόν άι· οἶκον

τινι” τῶν`οἱρδόιίτιρν τῶν Φαρισαίτον σαβθιίτιρ Φανεϊν

αρτον, και αυτοι ησαν παρατηρουμενοι αυτον. και

ἱδοιὶ οΐνθρωπόι· τα· τόν υδρωπικοι· ἔμπροσθεν αὑτοῦ·

8 καὶ ἀποκριθεὶι· ό Ίησουι· εἶπεν προι· τοιὶι· νομικουι·

καὶ Φαρισαίουι· λέγων, * ,Έξω-τιν τῷ σαββοιτιρ

τα .

2θεραπευσαι|| η οι.)||; 4 οι δε ησυχασαν. - καὶ
ι ι ο ν ο κ ` ο ν 5 κ

επιλαβομενοι· ιασατο αυτον και απελυσεν, και

λ ` Α ο απ

* προι· αυτου: εἶπεν, '' Τίνα· όμων * υιοι·|| η βουι· εἱι·
| Α

ιρρεαρ 8πεσειται,|| καὶ ουκ ευθέωι· ιὶνασπιἱσει αυτον

οι... Μπιτ. ρτοριιοτοο οι Ιππι

απο οοπ φα αιιττιιιιτιιι· αδ το,

οιιοτιοι νοιιιι οοπε;τοεατο Μισο

τοσο. οιιοπιιιιιιιιοαιιιιι απο ιιι

παπι ειιιιιπ του ριππιο, οι. ποΙιι

απ. 8* Βοοιι ι·οιιιιιιιιιιιιτ νοιιιο

ιιοιιιιιιι και”. Που αιιτοιιι

απο.. αυτα ποπ πωπω πιο

Μπα: νοπιιιτ οιιιπ ιὶἱοοτιο, Βο

ποιιιι:τιιο σαι νε.ιιιτ ιιι ιιοιιιιιιο

ι1οιιιιιιι.

"ΜΜΟ Ετ πατατα οιιτ οαιιι

ιιιτται·οτ ια ιιοιιιιιιιι οιιιιιοι1ιιιιι

πι·ιποὶριο ΡΙιατὶιιιιοοτιιιπ "Μοτο

ιπαπιιιιοιιτο τιποτα. οι πιο οιι

ιοτναιιιιπτ οιιιιι. 8 Ετ οοι:ο Ιιοιπο

παιδιου τινοτοριοιιιι οι·ιιτ απτο

ἰΙΙιιιιι. 3 (Μι τι Ετ τοιιροπιιοπε

Ιοεπιιι Μπιτ οι! Μαιο ροι·ιτοε οι

Ριιιιτιοαοοο. Ποια οατιιιιιτο οιι

ται·ο? Ποτ "Η ταοαοτιιιιτι απο

πιο αρρι·οιιοιιιι.ιιιι ιιιιπανιτ ιιο

απο”. 5 Ετ τοοροπιιοπο ιιι.!

Νοε σποτ, οιιιιιιι νιιιιιτιιιιι οιιι

απο αυτ που ια τιιιτοιιιιι οποια.

οι ποπ οοιιι.ιαιιο οιιττα!ιοτ ιΠιιιιι

 

 

το!. απο. α.ό.ι:ώ εγιτ.Οττ.διΡετ.&

Πο!. Μοιπριι.νι'. Επι. (να. Μπιτ.

Σκιιι.88.) ¦ οιιι. ΑΒΒΙ.. Ι. ιο. Κεν

ΓΔ. Δια. Πιτ. Βάι!. ι·#υ'.ἰ. Μοπιριι.

δοτιπ.(οτ ιιρ.ΜἰΙΙ.) πιο.. Απο. Οτία.

ιιι. ιουι.ινιιι.οι απο.)

85. λιγω δι ΑΒΒΚΧΔ. Ι. 33. 69. 120111(

ιτευνι·ιι. νιι!8. _|Σ 8ττ.Ηι:Ι. Μοπιιιιι.

Απο. | λιγω Ι.. ό.ι:#Ι. διπ.οττ. πιο..

απο. ¦ Σαμην δι λιγω €. ' αυτο οιιιιιι

ιι.ο. 8)·ι·.Ρετ.

- υμιν 2°.] ταου!. ότι 9. ΑΧ. το!. νιιια.

α./!: το!. | οιιι. ΒΠΒΕ. Ι. Η. ό.ι:.ο.ι.Ι.

- ιιῖητι με ΑΒΕ. ότι. ΚΜ. νιιι8. αωί.Ι.

[ :με ιιῖητε 8. |.)ΕΧ. 1. το!. (ιι. 83.)

ό.ι.·.ο. (νἱιΙ.Ματτ.:ικιϋ.89.) ¦ με ιδιτι

Β. μια. απ' αρτι Αθ. Μοιπριι.

'.Πιοὶι. Λέτο. μια. Μπιτ. ...οι 89.)

- έως ἡξιι ότι Ι). (έ. ΐαν" Μπα" ότι 9.

οιιι. [ότι Π.] το!. έ. αν ἡΞιι ότι ΛΔνΛ.)

νιιΙα. (α.)(ό.)(1:) 8)·ι·.Ηι:Ι.τκτ. @που

"τοπια ο. ι!οιιοο τοπικτ απτο ιιιιαι·ιιιο

α.(ό.)|: 81τττ.Οττ.8τΠω.τ | έως αν Χ.

Ι. 69. τι. (ι·ιιΙ.Ματι..κκιν.89.) ¦ έως

ότι ιι "έως τιιιιτιιιιι μια." ΒΒΙ..

ο.ι. $ντ.Ρετ. Μοπιμτι. 'Νιου. Απο.

- ιιπητι] πιο!. μοι ότι.

1. και ιγινιτο ιν τιμ] εγενιτο ιαπτιιιιι 69.

(Ετ ι:ιιιπ ιιιιτιιτοι δ)·τ.Οττ.)

-ιλθιιν] ιιοιλθιιν 1). 09. Ν. Ι.αττ.

Μοαιριι. Φωτο. Λτιιι.

- αυτον] οιιι. 6ο. Ι'.

Ι. οικον] ρτιιοπι. τον Α.

- των απτο φαρισαιων] οπι. οποια..

- ιι.ιι πια] από. οι νιιιοι·οιιτ αυτι! τιποτα

@ποια

2. ιδου] οιιι. 8).·ι·.Οι·τ. 'Που.

-τις·] οιιι. Ι). Ι. ό.σ#ἰ. @τα

- ην] οιιι. Λ.

- υδροπ. 69. (ΧΓΛ@η

8. ό Ιησουι·] στα. Ι.

- τους] αυτους Ο..

-λτγων απο. ο! 8)·ι·.ΠοΙ. ' οπι.

Ι). Δια. αιμα): 8)ιι·ι·.Οιτ.διΡετ.

- ιξιο·τιν] τρι·ιιοιιι. τι επ. ΑΧ. το!.

νοημα. α.ό.ο.ε@ 5)ιτι·.Οττ.Ριιτ.8ι

ΠοΙ. Δι·ιιι. στο. Ματτ. οιιι. 10.) ' οιιι.

ΒΙ)Ι.. Δια. 1: Βυτ.Ηἱοτ. (Μοπιρὶι.

'Ηιου.ιιτ οτα.) πιο..

-τω οαββατιρ] εν τοις ιταββασιν Ι. α.

-θεραπιυσαι ΒΙ)Ι.. Ι. | Σθεραπευειν ε'.

ΑΧ. το!. μια. Ματτ. οι". 10.)

-η ου ΒΒΕ. Ι. οο. οι): δι·τι·.Οττ.δι

Βια.. δ)ιτ.Ηιει·. Μοπ·ιρ!ι. ('Πιου.Μ8.

οι αρ. Μπι.) πιο.. ¦ 'οιιι. ια. ΑΧ. τα.

πιο. ααα. 8)·ι·.Ριτ. Τ!ιο!›.(αρ.))'οἰιΙο.)

Λι·ιιι. (ναι. Μιιττ. ιών. 10.) " που. ρωταν.

ιξιοτι @αυτό Τιιου.ιιυ.Μιιτ.οτ Με.

4. επιλαβομινοι· εἱπο από. ΛΒΙ.Χ. 88.

το!. ναι. Ι πιω. αυτου Ι. 69. ό.ι·.(_τῖ)

αι. (8)·ι·.Ηι:Ι.) Μοπιρ!ι 'Νιου. Λτπι. ¦

πιο.. ' ιιιιιὶ. αυτον και 1). ο. απτο".

διΡιτ. ιπαιιιιιπ Μπιτ α.

-ιασατο] ιαααμινοι· Η.

ι. αυτον] οιιι. 1). οτι. Δια. ο.

-- και μια αυτον] οιιι. Ι).

5. και ου ιπιτ.] μου. αποκριθιις 9. ΑΧ.

το. (τι. 88.) του. /. 8)·ι·.ΠοΙ. | στα.

ΒΠΙ.. Ι. 69. ια α.ό.ο.ε!ἱ.Ι. 8_γτι·.οτι..

8.:Ριτ. Μοιπριι. 'Που. Μπι. πιο..

- προς αυτους απτο ειπιν ΒΙ.ΧΔ. Ι. το!.

ντου. ' μια ιιπιν ΛΙ)κ. α.ό.ο.ο)Μἱ.Ι.

8γτι·.Οι·τ.8:Ριτ.&ΠοΙ. Μοιιιμιι. 'Ηπα.

Μαι. Βάι. "Μιλ ό Μιτου; Χ.

- όμων] τιποτα. ιξ Π. Μοιπρ|ι.Μ8.

-υιοι; η βους (ιι)ΒΔΕΟΗΜ8(Π)νι·ιι.

αι: Βιτι·.(Οττ.)8:Ρετ.8ι πα. πιο.. (ό

πιος ΑΠ.) | :ρνου ηβους απ. Ι.Χι.τι.

(του ποπ ιιι ασια.) 1. 83. Κ. ντιπ. ιι.ό.

ο. Μοιπρὶι. Λι·ιιι. (νἰιΙ.οιιρ.:ιἱἱι. ιο.)

(οροι· η βουρ 69 τα: ) που απο και αιι

παο πιο.. ' προβατον η βουρ Β. (τω.

Μιιττ.:ιιι. 10.) μια. αυτ ποἱπιιο επ.

Οια.

- πεατιται Λουκ-οποια..) Ι. 69. (πι

ιτητι.ιι Β.) | :ιμπισιιται €. 1)Χ.τοι.

πιο. Μπιτ. το. ιο.)

-και ονκ....αυτον] ποπ το ἡμ. του

ιταββ. 1). 8)·τι·.(.)ι·ι..&.Ι.)οτ.(οτια,Πει.) '

οιιι. και 6ο.

-αυτον] αυτο Λ.

 

3.5. τοΠιιοιιοτ.ιιτ τι. ι "απο ιιοοοι·τα οι.

1. πατατα .Ιοοιιο ιι. ' 3. απτο “οιιι. Ιιτιιιυι. οι.

απο, οι οι. Ι 4. ειπαν". απο 8!.

:ΠΙ





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Χιν. 8.

Α Β Β [Ρ] ΤΕΙ.

Ι. Σ Δ.

1. 88. 89.

Μπακ!!

Α. ΝΤ" ροη

ιΡιου. σ6:8.7. ι

Ι ` Π

λεγων προς αυτους,

Μαι.

τον τόπον κατέχειν.

άνοίπεσε|| εἱι· τ
8

10. οι" σοι

_ | Ι

ροθ ενων σοι.
-Μιιιι.28:ια. ε μ

οοο. ι8:ι.ι. π

Τ 'Παρ.

` .Μ Ι

Ου εσχατον το

Ι

' |

+ σε Ο Ι να Ι - 6 ` 9 ο! ο

τη ημερα του σαββατον, και ουκ ισχυσαν αντα

ποκριθηναι * πρδι· ταῦτα.
` `

102 7 ”Έλεγεν δε προι· τουε· κεκλημένουι· παρα

βολήν, ἐπἔχων ποδι· ται· πρωτοκλισίαι· ἐξελέγοντο,

8"Οταν κληθῇι· υπό τινος εις

γάμους, μη κατακλιθῇε· εἱι· την πρωτοκλισίαν, μή
9' τ οι

ποτε έντιμότεροι· σου η κεκλημένοι· υπ. αυτου,
ο Χ ε ` κ ε Κ Ι ι 'ο Χ ε

ελθων ο σε και. αυτον καλεσαε· ερει σοι, Δω· τουτου

τόπον· και τότε οἴρξη08 μετα: αισχυνηι·9 τὸν ἔσχα
' λ `

αλλ οταν κληθηε·, πορευθειι·

τι τε Μ ε

πσν. ινα οταν ελθη ο

κεκληκοΐε· σε, 2 ερει"| σοι, Φίλε, προσανάβηθι ανώτερου·

τότε ἔσται σοι δοξα ενώπιον 'πάντων'| τῶν συνανακει
11 Η σε εκ ι ο 4- τ ` τ

οτι παι· ο υψων εαυτον ταπεινωθησε
κ ε Α ι κ τ τ στ 12ο!

ται, και ο ταπεινων εαυτον υψωθησεται. Ελεγεν

° δὲ και το) κεκληκοτι αυτόν, Οταν ποιο” δίριστον η

δεῖπνον, μη Φιόνα του: Φίλου: σου, μηδὲ του: ἀδελ

οι;; σου δε τουσ σ ενεῖι· σου δε είτοναι·
7 ,

Μο "Μαι" ' Β: οσο ιισιοι·ιιοι

πιο Ιονιο τοερσιιιιοιο ΠΠ.

'' ΜΜΜ ΒἱοοΙιοι. :οποιο οι

οι! ιονιιοτοε ιιιιτοοσΙοιιι. υποο

ι1οιιο ιιιισιοοιΙσ ρι·ἰιοοε Μαιου

Με οΙοαοτοιιι.. ι.ιἱοοιιει οι! Νοε.

' Οσοι ιιινἰιοιιιιι Μοτο οι! πορ

ιιιιο. οσο ιΠεοιιιιιΒιιο ἱιι [ποιοι

Ισοο. οι: (στα: Ιισιιοι·οιισε ιο οι:

ιιινιιοιιιο ιιΙ› σο. Β οι ιισιιιοιιο ἱιι

σοι ιο οι. Ποιοι νοοιινὶι δικιο:

ΗΜ. Βιι Ποιο Ιοοιιιιι. οι ιιιιιο

ἱιιοἱριιιιι οιιιο ι·ιιοοι·ο ποναει

ποιοι Ισοιιιο ι.οιιστο. '" 8οιι

οιιιιι νοοιιι.ιιο Γιιοτιιι. κατω ιο

οιιιιιιιο ἱιι εισι·ιιιιιιιιιο Ισοσ. οι.

οιιιιι "ποιοι ιιιιι ιο ἱιιι·ἱιο.νἰι

ι1ιοιιι ΗΜ. Αιιιιι:ο. οιιοοιιιΙο οιι

ροι·ιιιο: ιιιιιο "ο ΗΜ ομοια σο

ι·ιιιιι εἱιιιυΙ ιΙι·οοιιπι!ιοιιιἱ8ιιε:

" (ΜΒΜ ιιιιιιι σιιιιιιιι σοι οι: οκ

ιι!ιο.ι. !ιιιιιιιΠιιοιιιιι·. οι ιιιιι ιο

|ιιιιιιἰΙἱιιι οκιιιιιιΜιιιι·. "0.9

"ω Βἰοοοιιι ιιιιι.οι·ιι οι οἱ ιιιιι οι

ἱιινὶιονοι·ιιι. (.:ιιιιι Εκο: ιιιιιιι

ιΙἱιιιιι σοι οοιιιιιιι. ιιοΙι ι·οοο.το

ιιιιιἱοσε πιο: ιιοιιιιο Ματσε “πιο

ποσοι: οοοιιο.ισιι ιιοιιιιο Ποιοι”

`

και

 

5. το ημερα] τροπο. εν 9. Β.Μαἰ. οι.

το!. α.ο.¦Σ | σοι. ΑΒΙ.ΧΔ. 69. Κ. Υιος.

8.ο.Ι. " σοι. τη Β.Μαἰ.

8. και ουκ ισχυοαν ανταποκριθηναι (απο

κριθηναι Ι. Α.) ] οἱ δε ουκ απεκριθη

σαν Β. ΜΜΜ. αυτ‹ρ 9. ΑΧ. το!. ο.

_/: δγι·ι·.Οιι.Ρει.διΗοΙ. Μοιοριι. Τοσο.

Απο. ΕΦ. οιι 8ο. τοι. γιος. οφ:

ρω· ] σοι. ΒΒΙ.. 1. οι.

- προς ταυτα] προς αυτον 1.

7. δε] Μια. και Β. το. ο. Απο. ]

Οσιιτι·ιι, Ιι.ο.ο. .ἰ. 8γι·.ΗοΙ. το!. [Βγι·ι·.

Οτε.8ιΡει..]

- πρωτοκληο. ΑΒΧΔ. 89. Β.ΠΓΔ. (Α

Χ. 89. ΈΡΑ. τοι. 8.)

- επεχων.... εξελεγοντο] σε οϋΒοἱιο.οι

ρτἰιοοε οοοοοιιιιο 8γι·.Οι·ι.

-- εξελεγοντο] εΕελεγχοντο 89.

-προς αυτους] σιο. 1. (ο.) Μοοιρο.]

(σιο. λη. πρ. αυτ. Βγι·.Ρει.)

Β. υπο τινος δω 87Π.Ρ5Κ.διΗοΙ.το!. ] οπι. Β. νο!!δγι·.οτι. ε'ιειιι.Ι85.

- εις γαμους σου. ] εις γαμον Β. ' 0111.

ο. πιο». 8]·ι·.ΗοΙ.Μ8.οιο.τε.“αιἰ πυρ

ιία.ι οσο ἱιι οιιιιιιοιιε οιιοοιρΠε ουτοπι

πιτ." Η Με!. οιι: οιι οσιινἰνἱιιιο Απο.

-η κεκλημενος 8ΥΠ.Ρει.δε ΗΜ. | ηξει Β.

] "ο Μ 8γ·ι·.Οι·ι.

- υπ' αυτου νιιΙε. Οι)! 8γι·.ΗοΙ. Διοτι.

] σοι. Β. α.Ιι.ε·#ί.Ι. Βγι·ι·.Οι·ι.8ιΡει.

Μοιορ!ι. (Ποιο) ΣΕΦ. "οπι. υπ' Ι...

9. ο οι] ὡς σε 89.ιἰι:.

-αρξ·ςι] ως 13στ. 2. | αρξηται Α.

-μετα ΑΒΒΙ.Δ. 898". Βοιωτοι $μετ'

9. Χ. Η. ι·οΙ.

- τον] οπι. Β..

Η). κληθυς] -θεις Β.ΒΙ.(εΠ.Μαί.)

- πορευθεις] σιο. Β. ο. (Ποιο. 185.

-- αναπεοε ΑΒ.ΒΙ. Ι. 89. ΒιικειΙνι·.

(Β.Μαι.) ] αναπειται Β(' Μαἰ.)ΒΧΔοΜ

Α.] ]:αναπεαον 9.|αναπεεπτε Β. Οίκοι.

- εις τον εαχατον τοπον] Ρο" κληθος

Β. (ο.) Θεια.

- σε] ασε Ε.. ] σοι. 89.

- ερει ΒΒΧ. ' ζειπη 9. ΔΒΔ. Ι. 88.

το!. (απο 1.80. ειποι 89.)

- τοτε] μεσο. και Β. θα" 88828117

8γτι·.Οι·ι.8εΡει.)

- μοι". ενωπιον] παντων ΑΒΒΧ. Ι. 88.

89. (Βγτι·.Οιι..)?ει.&ΗοΙ.) ΜοεορΙι. Τοσο.

ΖΕ.ι1ι. (....των 88.) | Ι'οιο. 9. ΒΔ. το!.

Σουι. ΟσιΙι. Απο.

- συνανακειμενων] ανακειμ. Κ.

- σοι οιπ.] σοι. Β. Ειπε. @οποιο ] Οσο

ιι·ιι. το!. Βγτε.Ρει.8ε Πο!.

Η. ταπεινωθηαεται σου". 808. 0.49. ἱἱἱ.

4819. | τα·ιτεινουται Β 6”τ.

- και ο] ο δε Χ. 89. 'του. (νἱι1.ιενιἰι.

ιι.)

- υψωθηοεται σΙοηι.808. Οτἰο.ἱἰἰ.889°.

Οτίο. [τα. ἱἱἱ. 941.. ' ύψουται Β στ.

. 12. και Η] σοι. ιι. 8]·ι·.Ι.)ει..σο.(σιι·ιι,

8888.) Μσιοι.ι!ι. Εκο.

Ι2.κεκληκοτι] -κοντι Α. (ιΙσιοιιισ οιι.οιιιιο

$γι·.Οι·ι.)

- σου ροοι φιλους] σοι. Β. ο. [του. 882.

] Οοιιιι·α. Φορτ. 804.

-- μηδε τους αδελφους σου] στο. Το. 1. 89.

Ικα. (σοι. σου ο. Ογρτ.)

- μηδε τους αυγγενεις σου] σοι. Β. ιι.ο.

αυριο (στο. σου νους. ως: Ιτοπ.)

-- μηδε γειτ. ΑΕΧ. ι·οΙ. νους. _/Σ τοΙ.ι

μη γειτ. Β.Βιἰγ.Μαί. μηδε τους γειτ.

Βαρ.ΠιιΙ. ¦ μηδε τους γιιτ. μηδε τους

Β. ιι.8.ο.ε. .ἰ. Απο. Φορτ. (ιιοΙἰ νο

οιιτο ιΠνἰιοε ιισηιιο ιιιιιιοσε οι νιοιιισε οι

σοβαρο μια: οτι!. Ικα. 889.) ] μηδε

τους γειτ. που τους 89.

- αντικαλεοωοιν απτο σε ΒΒΒ.ΒΧ. 1.

89. ε.|Σ Β:.·ι·.ΠοΙ. Μοιορ!ι. απο. [του.

(:νρτ. -οουοι 89. | :ιισοι. 9. ΑΔ. 88.

το!. (Βια.) Απο.

- γενηται] γενησεται Λ.

- ανταποδομα ιι.ιιι.ει σοι ΒΒΙΠ.. οι.

Μοιοριι. ' Πιο” 9. ΑΧ. ι·οΙ. Ποιο..)

8γι·ι·.Οι·ι.Ριπ.8ιΠοΙ. Οοιιι. ευρο 804.

(στο. σοι Ποτε.)

Ι8. αλλ.] αλλα Β.

- ·ιτοιης Με ΑΒΒΕ. το!. οι"... 185.

(:'υρτ.804. ] μια. δοχην Β. ' ποιεις 89.

ΠΠΚ ' ποιησης Μ.

- αναπειρους ΑΒ(.ινιιί.)ΒΒΒΕ.. |

Σαναπηρους 9. 1ν..ιιοι.Χ. το!.

 

8. οι. “Το 8!.

312





11117. 20. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

1

1

1
1

ξ

ν1118.α.6.α. .
"...01.11 πλουσίουα, μή ποτε κα!. 9 αὐτοὶ ί οίντικαλέσωσίν σε||

` | Α"=2Ρ·ω2έ και ·νενηται ίιὶνταπόδομά σοι.|| 13 α:λλ, ὅταν ποπ”

'
| |

5 12. δοχην. καλει πτωχοὑα ίοἱναπείρουα|| χωλοι)α τυφλούα,

.1. ..

κα! μακιίριοα ἔσω ὅτι οὐκ ἔχουσιν ανταποδουναί
, 'Η

5 ν σοι· 9 ανταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ οἰναστιἰσει

των δικαίων. 15 ,Ακούσαα δέ τια τῶν συνανακειμέ

15 1δαΕτις] ” .1 1 Α | 2 '1 " |

- - νων ταυτα ειπεν αντιο, Μακαριοα οστια Φα·νεται

ΝΔ' μπα 1'' 1
. @οταν εν τῇ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 16 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ,

' Ανθρωπόα τα· 8εποίει|| δεῖπνον μέγα κα! ἐκάλεσεν

πολλούα· 17 κα!. απεστειλεν τον δοῦλον αὐτοῦ τῇ αίρει

τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖα κεκλημένοια, .Έρχεσθε, ὅτι

ήδη ἔτοιμά έστιν [πάντα] 18 και ·ιῖρξαντο απο μιαα

! | πρῶτοα εἶπεν αὐτῷ,

' Μπα. απ: της.

16. !ποίηαεν

παντεα παραιτεῖσθαι.|| ο

18.ίζελθεῖν ,Ανάπτ ή·νόρασα, κα! ἔχω ανάγκην ίἔξελθεἶον|| ! ἰδεῖν

.6 | .6

81' αυτον· . ἐρωτω σε. ἔχε με ! παρτ,τημένον. 19 καὶ
Η 3 | 46 τ | | Χ Ι

ετεροα ειπεν, Ζευγη βοων ·ηγορασα πεντε. και παρευ

ι1ίνίιαε. πα ί'οτ1:α αι ἱρεί τα τοπι

νίτεπι αι ω 11111 ταιτί!›πι.ίο.

" δω απτπ Ποία αοπνίνίπτπ.

νοαπ ρππρατεα ‹1α!›ί!αε α!οι!οε

απααοε. Ηεπ παταω ατία. αιτία

ποπ 1ίπ!›απι ταιτί!ίπατα 1181: τα

ττί!απαιπτ απίτπ 1.161 ίπ ταεπτταα

παπα ίπειοτπτπ. Η Ηπα αππ:ι

ππι!ία·ιαι οπίε1πτπ δα είπω! Με·

απ1π!.ιαπιίοπε, παπι εί. Βειππα

ιιπί τπππι1παπ!.πι ρππαπί ίπ

τααπο ι1αί. πωπω Αι ίμια

ι!ἰκίι οί, 11οτπο ππίι1πιπ ίααί1:

ααππιπ τππιτππ.τπ αι. νοαπνί1ι

τππίιοα. "Ετ 1111811. εατνππι

εππτπ πατα απαππο ι1ίαατα ίπνί

“Με πι 1·απίταπτ., τρίο. ίπιπ οπ

τιπο. επτα οίππίπ. 1. Η αοαρο

τππτ. είπω! οτππαε ακαπεπτα.

1°τίτππε παπι αἱ. νππω αιπί αι.

πααεεεα 1ιπ1›εο ακίτο οι νί‹!ατο

ί!!ατπ: τοαο ια, 1111111: πια ακαπ

επιπτπ. Η 18: ιι1ιατ ι1ί:είι. Νέα

!ίοπτπ ατπί οπίποπα οι ασ ρτο·

1›πταί!!π: το”. τα, Με τπο

ακαπεπιπτπ. 2" 160 π!ίπε ι1ίίείι.,

Πτεοτα1π παπί οι ίι1οο ποπ ρου

  

ομαι δοκιμάσω αὐτά· ἐρωτῶ σε. ἔχε με παρατημέ

 

 

.4τ____ττττ-·"τηνΜΜηη".··επτά-Φαν"

ΡΟΡ. 20

κ αν 16 ιν ν κ `

και ετεροα ειπεν. Γυναικα ε·νημα. και δια

16.. οτι] στα. 69. (και...)

- ανταατοδιδοναι Δ.

-- γαρ νπ!ε. α.ο. 8νττ.11ει.8ι1:1α!. Μαιπρ!ι.

Οοι!1. !τεπ.882. Επι. ίπ Σπα. 186. 1 δι

1. 69. α.α./Σ_βί.Ι. Δτιπ. 218111. (Ματ.

[8_γτ.Οτι.]

15. συνανακειμενων] συναιι:ειμενων ΧΤ!

(ίπ εαπ.)

- ταυτα |ιία Βια. ίπ Σπα. 189. 1 πατα των

ιτννανακ. 1). (νπ!8. ι...) (8ττ.Οτι.)

ΜΜΜ.

- μαεαριος ΟΙετιι.166. Επι. ίπ Σπα. 186

δία. 1891011.. 190. | -ον 69.

_ Με;; 131,11ΣΧ. 1. 69. 87τ.11α!.πία.

111επιρ!ι. Ε1ι...111 Σπα. 186ίιιΣι. 1896".

190. 1 :ως 9. Α1). τα1. αν,... 166.

Επι. ίπ Ρα.ιιρ.Μπί.74. ίπ Σπα.187.

- φαγεται (Παπ. Επι. ίπ Ρε. ίπ Σπα.

190. | φαγε Σ. | φαγηται 69. Ενα. ίπ

Σπα. 186!ιἰ.τ. 187. ΜΜΜ.

- αρτον ΑΒΒΡ1(ΣΣΔ. 1. ΟτΠ.11.

(αοττ. 1.) Λ. Σπα. 87ττ. Ρετ. δι Πα!.

Μετπρ!ί. (1οι1ι. 216111. Επι. ίπ Ρα. ίπ

Σπα. 186618'. 1801". 190. | αριστον 69.

απο. 11ηἰ'αοττ. .ΜΒ 11 ν 1'. επ. Οτι.

Λτιπ. Πει". 166.

- τον θεον Οἰεπι. 166. Ενα. ίπ Σπα. 186

δία. 187. 1891". 190. 1 των ουρανου 69.

Ενα. ίπ Ρο.

16.11 δε] ουδε 1)..

- αντιμ] οτπ. 1). ιτ.6.ε. Αττπ.αι1. | Οσπ

ιτα, νπ!ι;. (αδ/“#1 | (πω. αί ι!οιπίππο

ποαιατ 8)·τ.Οτι. (00111.) ι1ί:‹ίι αί .1αεπα

8Υτ.1)81.) "αντοιξ 11. α.

16. τις] οιπ. 11. Οι·ίο.ίν. 24-16. 1 Οοπιτπ.

οκ... ἰίί. 7746. Ειι.τ.ίπ Σπα. 186.

- εποιει 1111.. 1. 8)·τ.(.1τ1. Οπα. ίν.2446.

1 @ποιησω π. .Λ1)1)Σ. τα!. Σπιι.

8τττ.Ρει.8ι 11α!. (Πανο. 165. στα.. ίίί.

7768. Επι. ίπ Σπα. 186. 1891ιἰ.τ. Τα".

πάν. Μετα. ίν. 81.

- μενα Α.Β.Μαί.(.ΒΙ.)1:11.τα!. 049.111.

ίν. Ενα. ίπ Σπα. 186. 189ὐι3. 1 μεγαν

1111111169. Δ. ΟΙενι.166. 1 οτο. Χ. ε.

Αττπ. Τα".

17. τον δοπλον] τους δουλονα 1,.

- τα ώρα του δειπνου Οτίο.ίν.2Μ.6. 1

οιπ. 1).

- κεκλημενοια] κειταλημενοια Ρ(αρ.Κπίι

Μ.) (Οτίο.ίν.)

-- ερχεοθε ΒΧ. 33. τα1. ταπίια αι!...

[ί. (110 1111. νατ. εχτ.11ει.) | ερχειτθαι

Α1)1)!1ΣΔ1ί. πι ναπίταπι να... (ΙΜ.

Μαιπρίι.)

- εστιν] ειοιν 111..

-· παντα Λ(1))11. τα!. (33ε.φα1.) νιι!8.

1: τα!. 1 ππια έτοιμα 1). α.α.πι. 8)·ττ.(1ττ.

8ι1)ιπ.(αιτιι. 11α!.) τω. Μπιτ. καί!. 4. 1

οτπ. 11111.. 1ι.ι.·#ἱ.Ι.

18.παντες απτο παραιτ. Β1)11ΣΧ. 1.

Σεπ. 8ττ.Ρει. Ατιπ. 1 :μια π. Α1).

τα!. εχτ.11α1. Ματπρ!ι. (101.11. ΖΕ1.11.!

οιπ. 8]ιτ.Οττ..

- ι πριιιτοα] Ρτπαπι. και 1'. α.ιι.

18. αυτῳ νπ!ι;. 11 ε_γττ.Οτι.11ει.&Πα!.

Ματπρπ.1ν.8ιθα!Μ. (Βάι.) ! στα. 1). 1.

α.1ι.α.αβί.!.πι. Μαπηί!ί.118.(αι πρ. 111.111.)

(101.11. ΑΜ.

- αναγκην] 111110 εχω 1)1,. 111111; 111.12.

α.|ἱτα. | Οοπ1το.. 1111111.. τα!. αναγκη

Β.Βί.(εί1.11Ιαι.)

- εξελθιιιν 13.Μαἰ.1)Σ. ' Σεξελθειν ὅ.

ΑΒΒί.1'11. τα!.

- ιδειν] 1ρτπατπ. και ετ. Α1). τα!. 111118.

α.ο.α.εώιιι. 8)·τ.Ηα!. (10111. | οιπ. 111)11

ΣΟ. Βνττ.Οτ1..8ι:1>ει. Μπίρα. 111111.

211111.

-- εχε] εχω 69.

19. ηγοραοα Οτίο. 11!. 14911. | ηγορα 1).

- ερωτιιι....σταρητ. 11111111.. τα!. νπ!1ζ.

(ε.)/: Οτίο. 111. 98!··6·αί.τετιε. | διο ον

δυναμαι. ελθειν 1). α.(ύ.)α!.ί.(ί.)πι.

αε1ι1.πρ.Οτίο. ίίί. 981.. | οιπ. ερωτω σε

0.19. 111. 1.191. (στα. 98166)

- με] οιπ. 69. (ποπ 86.)

20.ἱτερος] αλλος 1). (1ατιίπιι ΜΜΜ.)

-- ε7ημα (Πανί. 652. Οτίο. ίίί. 141111. 8818.

(εγημε 11.) ! ελαβον 1).

- και. δια τουτο νπ!α:. 8]11'1'.Ρ68.

δι1:1α1. τα!. (εχε με παρητημενον Οτ·ίμ.

ίίί.) ! ιδιο 1). 1 οι α.ο.α.α.ί. και ι.ππιπιπ

οι... 552. ! οιπ. Β_γτ.Οτα.

12. 1.6 αι ίρεί (Η. 1 13. α!ππε1οπ 61. α.ποαοα οι.

14. τοοπτταααίοποπί Δια.. 1 15. 611211 1111 οι.

τπαπι1παανία Δια.

88 81 3





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Χεν. 21.

σε κ Ι ο σε ` ε ε _ .

ΗΕἔΈ›Β” τουτο ου δυναμαι ελθειν. 21 και παραγενομενος ο απο και”. _" Ετ ειναι"

' .- η ο ι -- τ ο .. .. ι εοειιιιε ειιιιιιιοιιιι λαοι: άοιιιιιιο

1~88~69~ δουλος απηγγειλεν ται κυριοι αυτου ταυτα. τοτε ...0. το... Με... ...ω.ιωι

Βα)σω$σγΓ ι ` ' ε ' '9 τ ε ι ο !ἱιιε .Με ειιενο ειιο. Εκἰ οιιο

Δ. οργισθεις ο οικοδεο·ποτης ειπεν πρ δουλερ αυτου, ω μπω” οι Μακ οΜΜε Μ
ε! ε κ ε ι εκ . '

Εξελθε ταχειος εις τας πλατείας και υμας της @Μαθε Εκ (ΜΜΜ Η @Με
ρ οι ο!οι!οε ιιπει›άιιο !ιιιι: Η Η.

ι ` κ κ κ 3 ο ι ιι κ _ ~ '

'Ι'!'0λ€ω5'> και Τ0υ$' 7!"Ι'£ι!χΟυ$' και αναπειρους και οιι εεενιιε. !)οιιιιιιο. ίιιι:ι.ιιιιι οει

= ε ` ι ν ο ι εδ ος κ ο οι ιειιροεεειι. οι οι!!ιιιο Ιοοιιε

τυιρλους και χωλους εισαγαγε ιο ε. και ειπεν ως" ως. “η ΜΜΜ.. .ως

22. ως επέτ. # ^ ' ' ' Εκ! ιιι νἰοε οι εοικε οι οοιειρο!!ο

ἰιιιειιεο. ιι: ἰιιιμ!οιιιιιε ι!ιιιιιιιε

εποε: Μ ι!ιοο αιιι.οιιι "Με ιιιιοά

ποιου "τοπιο ἰ!!οειιιιι ιιιιι νο

εται! ειιιιι ΒιιευιΜι ι:οιιο.ιιι

ιοοειο.

ε τι κ Ι Χ ει |

ο δουλος, κυριε. γεγονεν ο επεταξας, και ετι τοπος

εστίν. 23 και εἶπεν ὁ κύριος προς τον δοῦλον,
εΙΕξ ' ` εδ Χ ` ι κ ε ε

ε ε εις τας ο ους και ιρραγμους, και αναγκαο·ον
ο ο αν ε- ε ·' || 2.!. κ `

ειιτελθειν, ινα γεμιιτθη μου ο οικος. λεγω γαρ

ὑμῖν ὅτι ουδεις που ἀνδρῶν εκείνων τῶν κεκλημένων

γεύο·εταί μου τοῦ δείπνου. ι
ω μενω !!›ιιιιι οιιοι.!!ιι ιιιε!›ιιιι25 ·~ρ:"β 108 Συνεπορεύοντο δε αυτερ ὅχλοι πολλοί· και ΜΜΟ Μη (το οι “ΜΜΜ

ιι Ρ στ οι εις εἶπεν π ος αυτούς .π 26 " οι τις ιἴ εται π ός Με" οι! Με. τει (Με που
" Με". 10:87. ρ Φ ρ , ρχ ρ οι! πιο οι που σάιτ ριιιεοιιι ειιιιιιι

μεζ καὶ οὐ μισεῖ τον πατέρα Φ αὐτοῦίκαι την μητέρα

.- ` ο `

και την γυναικα και τα τεκνα και τους αδελιρους και
”

τας άδελιράς. ετι Στε|| και την ἑαυτοῦ ψυχήν, ου

|

δυναται *εἶναι μου μαθητής:| 27 8

οι. ιιιοιεεεει οι ιι:εοεοιιι οι απο

οι ι'ειιιεοε οι εοεοεοε. ιιι!!ιιιο οιι

ιοιο οι ιιιιιιιιοιιι ειιοιιι. ιιοιι

ροεοει. ιιιοιιε οπο ι!ιει:ιριι!ιιε.

'7 Βι ιιιιι οσο !ιιιιιι!ο.ι οειιι:οιο
28. μου μαθ. άν. Και. ὅστις ου βα

ιΜΒα..ι0:88.

 

2!. παραγενομενος] ·ναμενος 69.

- δουλος] των!. εκεινος ε. ΣΔ. το!.

8ςτε.Οει.Ρει..8ιΠο!. | οπι. ΑΒ.Μαἰ.(κι

Βιζι|.ε.εἰΙ.)!)ΡΒ!.. !. 69. Χ. οι 88.)

μια Μοειιρ!ι. (Μάι. Απο. Βάι.

- αυτου] ἱαυτου 69. Ι'Τ_/. "ο.άά. παντα

Ι). (Α.ειο.Ι.Τει:.)

-- ταυτα] τα Ρ. (οπι. δ.ι·.ο.)

·- τοτε] και 1). ε.

- ειπεν] ροει αυτου Ι).

- τους πτωχ.] οπι. τους 1). (ροιιροεοε

οι ι:Ιιιιιάοε οι εοετοιοε οι οιιοοοε εεε.

Οτι.)

- αναπειρους Διισιο.ι.)ιπ. (-πιρους

ΡΒ.) | Σαναπηρους εκ. Β.Μαί. ευ!.

Εεε.. Η! 1.110. !87. 188. !90. 191.

- και τυολους και χωλους Β!)!.)77!!..

38. ΈΧΕΙ!). (Σεπ.) 8τε.!:Ιο!. Μοιιηο!ι.

σου. ΖΕι.!ι. Ειιε.ὶο Βιιο.188. ! :και

χωλ. και τυφλ. 9. ΕΧΑ. !. το!. 2. δνε.

Ρετ.. Λεια. (8,ε.Οει.εορεα.) | και τυο

λους Α. (κ. τους τυφλ. 69.) Βγε.Βιιιε. |

και χωλους Ραρ.Κειἰ"εΙ.

-- ειααγαγε] ενεγκε 1)οτ.

22. ειπεν] ο.ι!ι!. αυτιρ Α.

- ι! δουλος] “πιο ειπεν 1). ε.

- κυριε] οι". 1). ι:.ε.

- ο ΒΠ!!!ζ.. ι. ο. 8]·ι·ε.Οει.8:Πο!.ιιις.

!!!οειιρ!ι. Απο. ι :ως ετ. ΑΡΧ. εο!.

(μια.) $εει.Γει.6ιΠο!.ικι. Οοι!ι. απο..

ι καθως Α.

26.ετι τε ΒΒ.!”.Δ. ' :ετι δε π. Α!) στ.

το!. νιι!8. ιν!. ! ετι και Οτίρ.ἱ.299°.

ἱοεοροε οι ο. ιιι!!ιιιο οι ε. Μαιο οι 6.

- εαυτον] ροει ψυχην Β. ου. (αυτου 69.)

! Οοιπεε. ΑΒΕ. ιο!. θεῷ. ι.

- ειναι απτο μου μαθητης ΒΒΙ.);Μ8.

Γιιια. 8]·ε.Ηι:!. Μοιιιρ!ι. .ΖΕι!ι. ' “και

ὅ. ΑΠΔ. !. το!. αιωνα $γεε.(.ῖει.

ατο. (Μια. θεια!. ΗἰΙ.880·. | μου

ειναι μαθ. 69. κ. νιι!ι;. 0.ι9.ι..ι.ιι.

Ειιε.Τ!ιοορ!ι.Η·!. “ΜΜΜ”. | μαθ. ει·

ναι μου Γ.

27. οιο. νοε. Β. 69. ινε. | Οοιιιεε.. ΑΒ!)

Ι.. το!. ετ. Οτἰη. Με. ιι. 477'.

-- και όστις ΑΧ. το!. νιι!ι.ι. α.υ.ι:. Βγεε.

0ει.!?ει..8ι.Ηι:!. ¦ και εις Ι). ' ἰιοτις ουν

Β. (σαι. ως. ου Β.ΠΙ.ο.ι!ι!.'.ει!.ι!Ιοί.)

οι. ει εφ (ιιιιιοιιιιιιιιιο ι:ιιιιιι Λεια)!

ὁο·τις Ι.. Μοιιιρ!ι. (Βάιλ.) ος ιιιιιιιιιιι

Ιι·εει.στ. Η.

- βαιεταξει] -αει Σ'.

- αυτου Β!... ευ!. !τοιι.στ. 16. | ἱαυτου

ΑΒ!.'Δλ!".

- ερχεται] ακολουθει Κ. Μοιιτρ!ι. [τον.

σε. Η!. ακολουθηοη θεια. !ἱἰ.685°.

- ειναι μου μυθ. ΒΙ.ΧΔΕΕ0Πνιι. Δεν...

Ροκ. ιι.ι:[ (8)·ε.!!ι:!.) απο. | :μου ιι

νιιι μαθ. ετ. Λ. !. !ἱΜΈ.ε!.Ϊ. νιι!ε.

22. επεταξας] υπεταξας Α. ' προαετιιξας

!. 69.

- ετι τοπος εστιν] ετιτο προοειττιν Δ

θα Η εάά. ιο οοιινιεἰο 8γε.(.ἶει.

28. δουλον] Δεν!. αυτου 1!). α.ο. @και

8ι!.)ει. Στο. ' Οοοι.εα, Βγε.Βο!. εο!.!

(οοεο ιιιιεεεο οιιοει:οιοιιιιιι ιιινοιιοειε α.)

- μου ειπε ο οικος Α.Β.Μαί.!)στ.ΒΙ.Χ

Κ. ε. (!!!εαιρο.) . “και π. ΓΔ. ιο!.

(σιτε. μου Β.Βιιυ.Βο,ι.)

24. των ανδρων εκεινων .Ειι.ε. ιο Ι.ιιο. !89.

190. ' των ανθρωπων Β. οι. οκ Μαι!

πιο” !!!!ε ε.

- κεκλημενων] εάά. οι. ιιοιι νοοοειιιιι α.Ι.

- ιιά Με] ο.ι!ά. πολλοι γαρ ειοιν (δε

ειιονται Χ.) κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι

Χ. Μις. 69. Επιρ.θ`Επιρ.Πι.τιώ.Πν.Γ

Λ. Βγε.Βιι:ε.ιοιιες. 2!Ξι!ι.α.

25. αυτοι] τω Μιτου ΕΟΧ.

- πολλοι νιι!8. _|:ἰ. Βγεε.Γει.8ιΒι:!. το!.

! οπι. Ι). “πως”. 8γιε.Οει.

- προς αυτους] αυτοις 1).

28. μεινει] πειαει 1)..

- αυτου Δ!)ΧΔ. !. 89. ΒἙΟΗΚΜΠν

ΑΤ! ' :εαυτον €. ΒΒ.138δΓ. Οτια.ΙΜ.

ἰἰ.4.77-. ' οπι. ο. θεία!. 299». θείο. [οι.

!!.488".

- μητερα] οι!ά. αυτου Π. Βγεε.οει.8.:Γει.

Μοιιιριι. ' (Σοιιιειι, υπ... ι. ||(και τ.

γυν. κ. τ. τεκνιι γινει αι!ελοιες εγεε.οει.

διΡει.)

  

'Η. οπι. απο Δια. ! 'Η. επειτα". και.
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ΣΗ. 85. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

 

Ε

8

τ.

Ι'.

9608. α. ι. ο. ο.

@το Ο. Ρ. 11. Η

με?

ωοα.Π'ΜΜ ι

(ΜΜΜ. απο.

97. στ. ἑαυτοῦ

Η·

| ` σκ

σταζει τον ο·ταυρον αυτου και ἔρχεται όπίο·ω μου,

ου δύναται 2εἶναι μου!| μαθητήο. 28 Το γαρ ἐξ ὑμῶν
| | .ο σα

θελων πυργον οἱκοδομηο·αι οὐχ). πρωτον καθίσαο

9
ΦΙΦ ` δ | 9 8 ' δ || π 9 |

Ξένη·Ψ ι ι|την απανην, ει εχει ειο απαρτιο·μον;
Ι , Α |

ινα μη ποτε θεντοι· αυτου θεμελιον και μη ισχύ

οντα· εκτελέο·αι, πάντα· οι θεωροῦντεο ἄρξωνται
ξ ο Α ο τ # 8ολν αν 09 1 αν

αυττρ εμπαι ειν, ε·νοντεο οτι υτοε` ο ανθρωποο
8 Α

ηρξατο οὶκοδομειν και ουκ ἶσχυο·εν εκτελεο·αι. 81 η
` _ ο .

τίο βασιλευο πορευόμενο9 8ετέρω βασιλει συμβα
τ` || ο Ι να

λειν ειο πολεμον ουχι. καθίσαο πρωτου βουλεύεται
| να σ

ο δυνατα` εστιν έν δέκα χιλιιἱο·ιν ξὑπαντηο·οιι|| τω

οποια οι νοοἱι οοο: πιο, που

υαου; οποια οεοο ατομο".

99 ο", Ν.) επἰω α νοι)]8

νοΙοοο καποιο οοιὶὶ6οο.το οοοιιο

ρτἰιιο εοιὶοπο οοιορατ.αι. οικου”

(μή ποοοιιοατϋ απο. οἱ Μήνα. ω

ροτίὶοἰοοαοαι? 8, πο μου”.

οποιο ρωσικά: ΐοποιαιοοιοτο

οι που ροιοτἰι μήποτε. οιποοο

οιιἱ νωοαι ἱοοἱρἱα.οι ἱοΙοιὶετο

οἱ ωτΠοοοιοιι οιιἱα Με: Μακ

οοορἱι αειὶἰίὶοοτο, οι που ροταὶι

οοοεαιοπιο.το. Μ Αα.. οιιἱ τοα

ἰτοτιιο οοπταιἰιοοτο ΜΒΜ αο

νοτοαιο Μοτο πομπο που οο

ι1οιυι ρήμα οοειιαι οἱ οσων

απο οοοοαι ιαπωνια οοοαττοτο

οἱ οοἱ απο αφου ΜΒΜ. νοοἱι

8

τ Μαιο.. 6: η). π

Ματ. 9:6ο.

9 του..

άρτυθήσεται _;

0

το αλα;τ εαν δε . και..

` Π | ο 2 ο ν ο |

μετα εικοσι χιλιαδων ερχομενερ επ αυτον;

|'. ν

ο· μή γε, ἔτι αὐτοῦ πορρω οντα` πρεσβείαν αποστείλω·
δ ο Α ` Κ ο Ι

'Η ερωτα τα πρι” ειρηνην.

8.6

83 οὅτωι· οιἶν ποιο εξ ὑμῶν

δ: οὐκ ἀποταο·σεται πασιν τοϋ ἑαυτοῦ υπάρχουο·ιν,

ου δύναται 3 εἶναί μου# μαθητή9. 84' 7 9 καλον .[οιἶν]#

το αλα μωρανθῇ, ἐν τίνι

ούτε εὶο γῆν ουτε εἱε κοπρίαν

οι! ιο? 9' ΛΙἰοοιιἱο ΜΒΜ: Πιο

Ιοο8ο αβατο Ιοεατιοαοοι υπ:

τοπιο κοπο.: οα. οιιοο ροοἱο οιιιιτ.

"' (Μι ω δα: οτεο οιτιοἰε επ

νοοἱε ηιιἰ που τοοαοιἱαι οπιοὶ

Με φπα ροοαΜοι οοο μια:

πιοοο οι” ι!ἱοοἱριιΙοο. "θα

ι) Βοοιιιο αει ΜΙ: εἰ αιιιοαι

επι! απανω εναοοετἱι. ἰιι οοο

ωοοαιω Β Νεοι.ιο 1ο :οποιο

32 ει δὲ

 

ι:# (ΜΕΣΗ.) ¦ μου μαθ. ειναι Ι). (α.)

(87ττ.Οττ.8ιΡοι.)

98.γαρ] δε 1). (2926.) | στο. α.&. οπο.

ἱἰἱ.776°.

- θελουν] οποιο. ο 1οπνι8υντ.ι··. ]

σουτ". ΛΒΙ)ΒΙ.. 88. το!.

- ει] οιπ. Ι..

·- εχει] μια τα 9. ΔΣΑ. 1. 98. το!.

Μ 00011. (Απο.) ] οτα. ΒΒΒΕ. το.

ΜΜΜ @οι Οτι. Ρετ.. δι ΗοΙ. Μου:ρα.

Ξι.Ι1.οτ νἱιἰ. Οτἰο. [τα. Η. 145'.

- εις ΑΒΒΒΕΔ. 89. 69. Β(.ΈΗΚΤ_|ἱΜ8

ΠΡΑ. | :προς 9. Χ. απο.. Οτίο.αρ.

οι.. ?ΦΠ (νΜ.νοτ.82.)

99. αυτου] 'στα. Π.

- θιμιλιον] ·ον 69.

- και μη Ρατ.ΔΙε.τ. Βοοι.ο. ἱν.87. ' οιπ.

και 1). α.ε.

- ιαχυοντος ΜΒ. το!. ¦ ιοτχνοαντος

ΒΔ. Ι. Π. (Ρειτ.Δἰατ.) ] ΜΗ!. αυτου

8. ] ισχυιτο 1). Η”.

-- εκτελειται Ρε". Αν... 1641. στο. ἰϋ.

'7786. [ οικοδομηααι και 1). Ο.

--αρζωνται....λεγοντες ο" (να. 80.)

νοκ. μια. Οτίο. ἱϋ.) ¦ μελλουιτιν

λιγειν Ι). ο. ιΙἱοοπι α.ὐ.(ο.)#ζἰ.

_αρξωνται ΑΒΕ. το!. ] -ξονται ΒΧ.

69. ΣτΠ'. Ρειτ. οι”.

- αυτιρ Μπα εμπαιζιιν ΑΒΒΕΧ. Ι. Κ

Ο. ] τοσοι ς. ΔΟιἰι:. το!. ΥιιΙε. 1:

Β,ττ.Οπ.Ρει.8ιΠοΙ. (Μια. Ρου·.Αἰο.·ι·.

99. αυτοι] αυτον 69.

80. ότι] οπο. 1). εχασα.

- οικοδομειν] Με!. ιαπἰιο @τοι-8.

81. η τις] ει τις 69.

- ὶτερω βασιλει ποιο ο·υμβαλειν ΑΒΒΒ.

ΣΧ. 88. | :ροκ ς. Δ. 1. το!. μια..

8ντ.ΒοΙ. Ματιών Ποιο. Απο. ΣΕΦ.

[8]τττ.Οττ.8ιΡοι..]

- ουχι] οι:: ουθειας Ι).

- πρι-στον] Μια παθιοας; 1. Ιι.εω ' Οοο

ιτα., ΒΙτ.ΒοΙ. ] οιπ. καθ. Βγττ.Οττ..8ιΡει.

- βουλευεται] -ιτεται Β. (ανια)

- ει] η Γ.

- δυνατον Π.

- υπαντηο·αι ΔΒΙ)Π.ΧΔ.Ι. 89. 69('οοπ.).

(οσοι αυτον Β.) ] :απαντησω 9. 1..

το!.

- αυτον] αυτφ 69.

82.ετι] οτα. Δ. @τα

- αυτου πιο πορρω ΒΒΕΧ. 1. 69. Βου..

] οοο: ΔΒΔ. 38. ΒοΗ1(Μουντ.ι.

(Μια. ¦ (ροει οντος πιω. ο Ιοι:ο οποιοι

@και οοο. ου εο 8]·τ.ΗοΙ.·ι·)

- πρεσβειαν] μπι απιστειλας 1). 2.

ΖΕιΙι.

- τα ΑΒΒΙ.Χ. ι·οΙ. να.. _|ζ 8]ττ.ΠοΙ.

πω..." νω. | στο. ΙΙΙ'. (α.)υ.ο.ο.Ι).ι.

8)·ττ.Οι·ι.8ι Ρετ. Μοπιμο.ιιι πω. Ποιο.

Απο.

- προς Λ1)Π.ΕΧ. 69 ι·ίο. το!. | ως ΒΚ.

Απο. (νἱιΙ.νοτ. 28.)

88. ουν] οιπ. Λ.

- πας εξ υμων] και ιζ υμων πας 19. ]

πας ο εξ υμ. νο.

- πασιν ΔΙΠ.. τω. νν. ¦ στο. που.

- ἱαυτου υπαρχουσιν Λουκ. τοι. ]

υπαρχ. αυτου υΚΜ.

- ειναι μου μαθητης Βια. 38. α. επι:

Ροτ..δι Πο!. Μοι:ορ!ι. ' :μου ειναι μαθη

της ετ. ΑΧ. το!. νοΙΒ._|: Απο. οτί!).

Ιω. ἰἰ. Η”. 438". 477'. [ΣΒΒΕ] ] μου

μαθητης ειναι 1)υ(. ?_Ἑ) ὁ.ι:.ο.!):ἰ.

(8ντ.Οττ..) .

84. ιταλ. τ. αλ.] στο. Γ.

- καλον] πιω. ουν ΜΔΕ. 69. Μαιου.

]ν.διΜ88. (“ηιιιο" τω..) ¦ .080. €.

Α1)].ὶΔ. Ι. το!. τν. (οι. Ματ. Η. 50.)

- ο... ια] ω... υ.

-- δε και ΒΙ)Ι.Χ. Δια. α.ο.ο.9'·"·Ι. 87".

Οκτώ.: Ρετ. ' 'στο. και π. ΑΒ.. το!.

νοΙε. Ο!. “4”. 8]ιτ.ΙΙοΙ. Μοτορ!ι.

'Ποιο. Ποιο. Απο. του.. (νἰιἱ. Μπιτ..

ν.10. Μαι·.ἰκ. 50.) (γαρ ιαοιιιιυ στα.

Μου..)

- μωρανθη Οτἰο.ἱ.79-μ. ' μαρανθη 69.

- αρτυθησεται] -θησεο·θε 69 δοτ. αλι

οθηαεται Ι. 98.

35. ιι; γην] εις; την γην Β. 69. | σοι-ΔΕΗ.

Οτι!). ε. 7949. [ποια]

____________

27. οιιοο παπα Δια." Ι 28. οοο 'πια. οι.

Δια..." @απου (Η. ] '10. υαου". οι. ] 91. οι".

τοκ οι. ] 94. οιπ. οιιοαοο οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Χα. 1.

Δ3ΜΗΜω° ει,ίθετόν ἔστιν· ἔξω βάλλουσιν αυτό. ὁ ἔχων οδτα
απο. _ , , ,

ΗΠ;.88.89. Γ ακουειν ακουετοο.

Δ.

Η. ξ 104 ΗΗσαυ δε :αυτα-π εγγίζοντεοί πάντα` οί

Ι.ΜΙζωή τελωναι και οί. Ί αμαρτωλοι, οίκουειν αυτοί). 2 καὶ

"1 διεγόγγυζον οί τοΙ| Φαρισαϊοι καὶ οἱ γραμματέα,

λέγοντεο ὅτι οδτοτ αμαρτωλοιὶτ προσδέχεται καὶ

Ντ' να συνεσθίει αυτάκι. 3 Βἶπεν δὲ πρὸ: αυτου: τὴν

ειωε.8.....'; παραβολὴν ταύτην λέγων, 4 ' Τα· ανθρωποι· ἐξ ὑμῶν
να, Μ ε λ Ι κ 2 ι Ι ΙΙ 8 ο ι ιν ν

ΦέιτΞ2αφε εχων εκατον προβατα, και απολεσὴ εξ αυτων εν,

- ν . 4", ου καταλείπει τα· ἐνενήκονταί| εννέα ἐν τὴ ἔρήμερ

51· καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλόκ, ἔωο εδρὴ αυτό;
` ε λ κ Ι 0 ` λ ο! ο ι ε·ι|| |

και Ευρω" επιτιθὴσιν επι ΤΟυ$' ωμ.0υ5' αυτου χαι

ρων, 6 καὶ έλθων είε· τὸν οίκον συγκαλεῖ τῶι· Φίλουτ

καὶ τοιὶι` γείτονα, λέγων αὐτοῖι·, Συγχοίρ·ὴτέ μοι, ὅτι

εδρον τὸ πρόβατόν μου τὸ απολωλότ. 7 λέγω ὑμῖν

ὅτι οἱίτωτ χαρα εσται ἐν τῷ ούραντρ ἐπὶ ένὶ αμαρ

τωλῷ μετανοοῦντι ὴ ἐπὶ * ἐνενήκοντα'| έννέα δικαίοιτ

οτα οΐτινετ ού χρείαν ἔχουσιν μετανοίαι·. 8 ὴ τίτ γυνὴ

δραχματ ἔχουσα δέκα, εαν άπολἔσ1ὴ δραχμὴν μίαν,

5

8. συγκαλεῖται

7. ιν τ. ούρ. ἱιτται

 

 

85. ενθττον εστιν] στα. Η.

- βα.λλουοιν (ο.)ε.] βαλουοιν Μ. (νιι1ε.)

και”
- αυτο] αυτοι Ε. 89. ΒΙ'.

- δ εχουν κά 811.] 0111. των.

1. αυτα εγγιζοντες παντες ΑΒ. 1. 69. ΚΑΙ

Π. απο. ' αυτω παντες εγγιζοντες Β

Ε ' :εγγιζοντες αυττρ παντες ς. ΒΧ.

το!. ικα/,#1 8)·τ·.Πο1. Μεττιρ1ι. Απο.

[που. .ὶΒτ.1ι.] εγγιζ. αυτοι (στα.

παντις) να1ε. δ.ο.1. 8]·ττ.0τι.διΒει.

- οι αμαρτ. Α.ΒΒΕ. το!. | στα. οι ΙΧ).

Δ.τττι.

_αυτου] αντιο Ι'.

2. οι τε ΒΒΕ. ' .οιπ. τε ετ. ΑΧ. τω.

Μοαιτι1ι.

- ψαρισαιοι. . . . γραμματεις] ιτο.τιατ›οπ. Α.

89. 8_τττ.Οτι.8ιΡει.(οιτιι,Ηο1.) και..

-ιτροοδεχεται] προαδεται Β..

8. λκγων] στα. 1). 69. δ.ε. 8]τττ.Οτι.&Ρει.

(οι.τα.Ηο1.) Απο.

4. εχων] οι· εξει 1). (ός εχει Μεθι. δα

(δουν. του. 79!)

4. ου καταλειπει ΑΒΧ. 1. το!. ' ουχι

καταλειπει Ε. 68. (ποπ 1.) Μοπιρ1ι.

στα. ουχι Μιιιι.) ¦ ουκ καταλ. Δ. (κα

τα.λειπη Β8.Α.) ] ουκ αοιηττι Β. 'Ηπα.

απο..

- ενενηκοντα Α.Β.Μαἰ.ΒΕΧΔ. 1. 89. Β

οτικΜειτντ.ι. ¦ Σεννεν. 9.

- ενντα] .και προβατα 69..

- πορευεται επι το απολωλος να1ε. θα

θ $νττ.Ροι.8ιΗο1. το!. (του.) ] απελ

θων το απολωλος ζητα 1). (α.)(ο.)(1:)

(εποι.) (Μοπηι1ι.) (των.) ] (το

απολ.] απατα 'Πιο1›.)

-εως] Μιά. ου ΔΔ. 1. 69. ΕΤΠΑ. ' 0111.

Β1)ΕΧ. το!. Βάιλ.

5. επιτιθησιν] στα. 1.

--αυτου Β.Μαἰ.1)ΕΚ. 1. 139. δι`ΚΓΛ.

ι)!εθι. ι.1ο(:οαν. νἰτ;.79°. ' :εαυτον €.

ΑΔ. το1.

6. και ελθων εις τον (αὐτῇ.) ' ελθων δε

εις τον .1). (ελθω 1)". 0131. τον πατατα..)

Ττιο1›.

- συγκαλει ΑΒΕ. το!. ' -λειται 1). 1. 69.

ο.)

Πολ

-δικαιοις] δικαιων λ.

ιιοοιιο τα τα.οτοα1ἱτιιιπι αι11ο οτι.

και τοπικ ιιιιιιοιατ. στα Ιατροι

κατω και11οτιι1ἱ και".

' (Μι '0 Ετιιτιι ο.αιοτιι αρμο

ριτιοιιιιτιιοι οι ριιο11οιιτι1 οι 'νοο

οτιιοτοε οι ανώτατα 111ατιι. " Ει

τιιατπιατιιο.ιιτιι 1,1ιιιτιοαο1 οι τοπ

καιει ι1ἱοοπιοα αυτο πιο ροοοτι

ιοτοε @κι οι πιιιτιι1αοιιι οαττι

ΠΠ.. ] (Μιλ) Ετ. ατι ο.ι1 Μου

ριιτιι1ιο1ατιι αου... ι1ιοοτιο. ^ @τα

και τουτο Μαιο ...τι 1ιτι1ιοι οοιι

ιααι οτε., οι κι ροττ1Μοτἱι ατιιιτιι

οι: του, τιοπτιο ι1ιπιιιιιι ποικι

Β1τιτ.ιι ποτοπι τα δο.τοτιο οι νιι‹11ι

ιιι1 111ιιπι απου ροτιοτο.ι, ι1οτιοο

1τινοτιιιιι 111ιιπι? ·* Ετ. οαττι ιτι

νοποττι 111ιιπι. ἱιπροτιιι 1τι απαι

τοι εαοε ειιαι1οται. 1' οι νοτιιοπο

@πιατα οοπνοοιιι ιιτιιἱοοει οι

και"... ι11οοτιο 1111τ, Οοπετιιιιι

1τιπι1τιι αυτή, παπι ιπνοπτ υι·οπι

πατατα φαι: ροττοται. 1 1)ἰοο

νοτια αυτια ται Βιιιιτ.11ιιτιι οτα ἱτι

οιι.ο1ο ιιιιροτ απο ροοοαιοτο Ραο

τι1ιοτιιιαπι 1ιιι1ιοτιιο παιιπι παρα

ποτιοεἱπιιι τιονοπι τοπικ αυτ ποπ

ιπτ11Βοτιι ραοπ1ι.οτιιὶτι. 1' ο", "Μ

Λαι ιταιιο πια1ιοτ τιτιοετιο απια

πιο. ι.1οοοιτι, οι ρωταω απια

7. λεγω] οδό. δε 1). 8ττ.(.1τι. (ι1ἱοο απο

-ὁτι] ...τα Βο.αι1οι κτιρια οιι τιιιι.81ε @τι

_εν τιμ ουρανω] μια!. εσται Α1)Χ. 1.

το1. [τι. Β.] Ειιιι. 87ττ.οτι.Βιιι.δτΠο1.

Μοτιιρ1ι. Τ1ιο1ι. Οοι1ι. (Απο.) 215ι1ι.

οντα. 72. | ατι” εσται ΒΕ. 88 οι ..τα

--· επι 2°.] ααα. του; Β.

] -ενενηκοντα ΑΒ.2'1ίαι.ΒΕΚΔ. 1. 611. Β

1το111τΜευντ.ι. ¦ ::εννεν. 9.

-ου χρειαν εχουοιν 0.49. 1. 218... τα.

884". (εχωοι 1.) ] ουκ εχουοιν χρειαν .1).

8.δραχμας νιι18.α. α.ι·. ] δραγμας ΑΕ

ΣΒ. Δια. 1. | δραγχ. 69. ι1τιιοτιια.τι ο.

ι1οτιιιτἰοε ε.

-εχουσα] τιτι1ο δραχμ. 1). Μια. @τι

Οτι.Γει.8ιΠο1. ν1Σι1ι.

·-δεκα] στα. 1.

- εαν απολειτο] και απολετταοα 1).

- απολεου] -οιι Η. ' αναπολεαη Ε.

_δραχμην να1ε. Ο!. 8ττ.Πο1.(οιπιτ:.

-απολεσυ Β'αρ.ΒΙ.!"αἰ.Β. του.. (ντα.

υετ.8.)Παπολεοας €. ΑΒ=ΕΧ.1.88.το1. ·-τους γειτ. (ΑΙΜΑ.) ' ται; γειτ. 1. 1.'. ¦

-εξ αυτων απτο έν ΒΙ) στ. 1. 69. ε.] -αυτοις] στα. 1'. Μοπτρ1ι.λν. απο.. '

:ραπ π. ΑΕ. 88. θείο. το1. (Ευα.) ί -συγχαρητε Αίτια. ' -χαιρητε Δ.

ενττ.οτι..ΡΜ.δ.:Ηο1. 281. του. Οι·ἰ9. 111. - το] τον Δ. ' την στο Π.

8140.?) 2"οΙ|ι. (ιτἱι1.Μο.".Χι°ϋἱ. 12.) - προβατον] προσωπου 69'.(001-1'.'.)

ΒΔ. ΑΙΜΑ. (νἱι1.τοτ.9.) σταεοο.) σουτ. Απο. αΕι1ι. (δραγχην

Α. δραγμην ΧΡ. Αντ. /: δραγχμην

88.) Ι οιτι. 1.). (ιι.)δ.ο.ε.υ.ἰ.Ι. (8_γττ.Οτι.

_____________

4. 1τιτοπἰαι. απο Η. ¦ .8. 1τινοτιοτἱ1. σπιτι σι- 1

'Ι. απο. “τοπια οι. 1 8. η. ι:1τιια1ιαιτιο, οιο. οι.
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Π. 17. ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ.

 

ἐξ.ἔ'όἶέἔΐ ούχὶ απτει λύχνον καὶ ιταροῖ τὴν οἱ.κίαν καὶ ζητά

οξ:ΒἘἄ έπιμελῶο,'Ι ἔωτ 8 αν ευρο) ; 9 καὶ εὑροῦιτα συγκαλεῖ

Ί:ς:. __ ται ται· Φίλατ καὶ ἱ γείτονα λέγουσα, Συγχοίρητέ

11· "ιι-αλά ντο μοι, ὅτι εδρον τὴν δραχμ·ι)ν τιν οἱπαθλειτα. ιο ουτως

λέγω ὑμῖν, * γίνεται χαρα|| ενώπιον τῶν αγγέλων τοῦ

Η ή θεοῦ ἐπὶ ένὶ αμαρτωλιῇ μετανοοῦντι.

Ζ' ρ

ι 12 195.911 Βὶ:πεν δέ.“Ανθρωποτ τα· εἶχεν διίο υἱούς·

και ειπεν ο νεωτεροι· αυτων τω πατρι, Πατερ, δος

μοι το ἐπιβοίλλον μέρα· τι): ουσίαο. 8ὁ δὲ" διεῖλεν

αὐτοῖς τον βίον. 18 καὶ μετ' ου πολλα: ἡμέραν

ἔἔ ο·υναγαγων 9 *παντί ὁ 5 νεώτεροι· να” ἀπεδήμησεν

8 | , να

ειι` χωραν μακραν, καὶ έκει διεο·κορπιο·εν τὴν ουσίαν

. Α -- · Α

.Η αυτου (ων οἱιτώτωει. 14' δαπανήσαντοτ δε .Α αυτου

5 ο
ε 9 ο ν ` * , κ τι ι ` ι

παντα εγενετο λιμοι· ισχυρα κατα την χωραν
Π Ι οι

εκεινην· καὶ αυτοι· 77ρξατο ὑιττερεισθαι, 15 καὶ πο·

θ ` , | · ` ..ο Η Α | , |

ρευ ειο εκολληθη ενι των πολιτων τιμ· χωραει εκεινητ,

` ιν σε

και επεμψεν αὑτὸν είς τους άγροιὶι· αυτου βόσκειν

ι 16 ...

χωρο”. καὶ επεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αυτου

. .- | ” ' Α ,18- ιιτ·:22νω απο των κερατιων ων ·ῇο·θιον οι χοιροι, καὶ ουδεὶτ

. ' ' 3 | ' απ απ"- ενι εδώ” αυτοι. Η είτ ἑαυτὸν δε ελθων εἰπεν, Πόσοι

πιω ποιαν, ιιοιιιιε ιιοοοιι‹1ἱι.

1ιιοιιτιιο.ιιι οι επειτα ι1οπιιιιιι οι.

φωτα ι1ι1ιροιιι.οι·, ε1οιιοι: απο.

πιει? Β Ετ ειναι ιιινοιιοτιι. ευπ

νοοιιι απιἰαιο οι νἰοὶπιιο που”.

Οοπατιιιιι1ο.πιἱπι πιἰ1ι1, ειναι. πι

νεοι διαφωνει οποια μειώσο

τιι.πι. "Πι-"ω 1ιιι (Πω του”

ειιιιαιιιπι επι οοτιιιιι οιιιιο1ιι-ι

αει ευρω· απο ρεοοιι.ιοτο μοια

ιοιιιιαπι οαοιιι.ο.

1' (ΜΜΜ Αιι ιιιιιοιιι, Ηοι:ιιο

ιιιιιε1ο.ιιι αιώνα απου Μισο

Η Η .πω ιιι1ιι1εει:ειιιιοτ ειπε

111” ροπή, Ροιοτ. απ ..πιο μοι·

ιἰοποιιι ειιοει.ιιιιιιιιο ιιιιιιο πιο

οοιιιιιιςιι. ΙΕ: εΙἰνιεἰι Με επο

ειιιπιιιιιιι. Η' 1ῖ.ι ποπ μου; πια!

ιοε ειπα οοπετει:ιιιιο οιιιιιιιιιιιι

ιιι1ιι1οοοοπιιοτ Νιου ροτει;ιο

ρι·οίοοι.ιιο οει πι ι·οι;ιοιιοπι ισπ

ειιιιιιιιιπι, οι “ή αποψινή: ονο

ιιι.ιιιιιιιιπι οποιο νινοιιιιο υπαιτι

οιιιι. '1 Ε: ροοι.ιιιιιιπι οπιιιιιι

ι:οιιιιιπιπιαεοοι. “απο οει “πιω

νο.1ιιιιι ιο τοπιο” ΗΜ. οι. “πιο

οοοριι οποιοι Η οι απο οι αα

απο ιιιιι οιιιιιιιιι τοι;ιοιιιι πιο...

οι. ιιιιοιι 111ιιιιι πι νι11οπι ειιαιπ

ιι: ροαι:οι·οι ροτοοε. Μ Ει οιι

ρἱοἱιιιε ιπιρ1οι·ο νοιιιτοπι οιιιιιιι

ι1ο οι1ιιιιιιο ααα. ροι·οι πιιιιιι.1ιι

ωραια; οι ποιιιο 1111 @οιιι.

1'' Ιιι ιο ιιιιιοιιι τιποτα” σποτ,

 

οιΡει.) Μοαιρ1ι. Ί.'1ιο1.ι. (οποιο οι: οι.

α. 87ττ.Οτι.8ιΡει.)

8. ουχι] ουχ 69.

- λυχνον] λυχνιαν ΓΤ_/ζ

-υαροι] ιιαρει 69.

_διιις ου Β(1:.)(Χ). 1. 83. (εως που Τα

Χ.) | “ως ότου π. ΑΔ. το!. [11.1 ως πωπω 1). 69.

-ειἱρς] -ρει Ι'.

Ο. ουγκαλειται Α1). 1. 69. το. [11. |

ιτυγααλει Β1.ΧΔ1ἰΠ. (νἱι1. νοτ. 6.)

8ιΡοι:. (οποιο. “οι" οι αι.1ι1. 1' δενω"

ΡΜ.) | οιιι. 69.

12. αυτ. το· πατρι πως. 1: 87·ι·.Βο1. το!.

1 οιιι. _Π(Βἱατι.) 1111 α.Ιι.ο.#'(8αοαι.)

$γι·τ.Οτι.8ιΡει. (οιιι. αυτων ε.ἰ.)

-επιβαλλον] ειδα. μοι 1). 1.821.. 8711..

Οτι.:Ρει.8ιΗο1. (Μεαιρ1ι. '.1'1ιο1ι.) θοι1ι.

πιο.. Η οοιιιτιι, τα Ατιιι. | (ι1ιιπιι1ιἱ

1ιαοτιιιΠιιιιοπι οποιο ιιοπιἱι;ἱι πιἱ1ιἰ 8γι·.

Οτι.)

το.

11. ειπεν δε] ι1ἱι:ο1·ιιιι 1111ιι "παπι απο". “- λιμοι] Μαιο: 69.

- ιιτχυρα ΑΒΒΒ. οι ι·ἰι1.Ιι. 1. 88. |

:ιαχυρος €. ΡΤ_|:Ω1ΡΧ. το!.

-- και αυτ. ηρξ. νοτια] οιιι. @πιστα

- ιἱιττερειαθαι] Ρταοιπ. του ΑσαίοΜε

15. των πολ.] στα. των Δ.

- αυτον] πιο. ὁ πολιτης Α.

- αυτου] οιιι. Ι). Βιιττ.Οτι.8ιΡει. απο.

18. και 1...] οιιι. Ο.

- και ιπεθυμει] και απεθυμει Δ. [ (κα

-τειτονιιι] 'Γνω- τιιι· ετ. Λ(1))Χ. -της ουαιας 8γτ.Πο1.οιπις.θταα:ἐ. | ο "ων" @Ο

το!. (τους Μ.) ¦ στα. 111.. (τας γειτονας ι1οιιιο πιο δγτι.οτι.8ε1.'ει. - 7818.". Η” Πλοιων ΜΜΜ ΛΡΩΧΔ

παιιριλας 1).) - ὁ ο. .ι._ ΑΒΕ ΜΜΜ( (τιωι._)ι τοι. νιι18. α.υ.ι.·.#ζ Βιιττ.1.'οι.&Πι:1.

-την δραχμην ΒΕ.. το. νως.0ι. ο.

(οιιι. την, Π. οι: 1ιιι1ιοιιι δρ. ρου. απω

λειια 1). 2.) | τ. δραγχην Α. τ. δρα

·γχμην 69. Δευ. 1: "οι1ι1. μου τ '1'ἱιο1ι.

(οιιι. ως. ήν απωλειτα οι.) ι1το.οπιο.ιιι

α.ο.ἰ. ι1οιιιιι·ἰιιπι ε.

10. γινεται απτο χαρα ΒΙ.Χ. 88" υἰιἰ.

(Βγι·τ.Οι·ι..8ιΡει.) (απο.) Ι :ροκ ς. Α

Δ. το!. 8_γι·.Πι:1. Τ1ιο1ι. (Μια. οπού".

ιιι.468.. | χαρα εο·ται 1). 69. Ι.ιιι.ι.

Απο. [Μοιιιρ1ι.] (νιι1.νει·.7.) μια.

ιν ουρανιο 69. (ιιιι1.ιιοτ.7.)

- των αγγ.] οιιι. των Β. (ι:οτιιιιι οπιιιἰ

Με ιιιιςο1ιι 87τ.0τι.)

- επι] εφ'

:και δι. π. ΠΔ. το!. μια. @τιποτα

Ροι..8ι.Ηο1. Οιοι.1ι. Απο. ΖΕι1ι.

- βιον] πιο. αυτου 5γιτ.Οιι.Ρει.8:Πι:1.

'Ι'1ιο1:ι. Ποιο.

18.μετ' ου ο. ' ου μετα 1). (Μια.)

- παντα Β1)1.1. ' :άπαντα 4:. ΑΕΧ.

το!. | οπιιιο ιιιιοι1 ι:οιιιιιιαο1ιιιι οι δγτι·.

οι·ι..8:Ρει. ('Ι'ἱιο1.ι.)

- νεωτερος] νωτερος Ε.

- και εκει] κακα 1). 09. Ο.

1) στ.

- ζων αιτωτως] πι 11115 ι:ἰ1›ἱε ιιιιι που ι1οιιο- δ

Μπιτ. παπι νἰνο1ιιιι ρι·οι1ἰΒο οιιπι πια::- ι

1ι°ἱοἱἱιι18. 8),ι'.Οι°1. (αοιοτιιις] -τος ΕΑ.)

Μοπιρ1ι. Απο. | χορτασθηναι ΒΙΒΗ..

1. 69. σα: 'Πιο1›. Οοι1ι.ιιιυιιι. ΣΕΦ.

(νία. οορ.ιενἰ. 20.) Ι ιιιιιιιι1ιιοιιτο (ιαπ

ιιιπι) απο".

- απο ΑΡΤ_/ἶΩΧΔ. ΜΙ. | ει: Β1)ΒΙ.. 1.

Οτἰρ. ἱἰἱ. 9828. Η Μ" Μα.)

- ουδεις] πιω. τις 69. (00πιτα, Οτἰ9.

Πι. 98211.) “

- ιιυτιρ] τω 1)".

17. ἱαυτον] αυτον Ι..

-·· την ουσιαν αυτου] εαυτον τον βιον ! - Με" ΑυΡΩΒ· κι· ἱ "Μ ΒΒ- 69.

¦ - ποσοι] πως οἱ Χ. 69.

5γι·.Γει:.

" αι1ι.1. αρτι Ι..

 

ο. Νοτια απ.

31?
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 107. 18.

“Ψἑηωι μίσθιοι τοῦ πατρόι· μου $περιιτο·εύουται'| ἄρτωυ, έγιἶο
Δ' ι ο τ υ “ ο ι 18 κ α Ι

30 1- 83- ωὶ'Δ δε ωδε λιμιρ απολλυμαι. αυαστατ πορευσομαι

ο να ε- 2

17.περισαεύουαιν πρι” του πατέρα μου και ἐρω αὐτιρ, Πατερ, πμαρτου

- λιμιβ [ὅσοι] , ' 19 Ο

20. πατ. ἑαυτοῦ

εὶι` του ουρανου και ενώπιον σου· οὐκέτι εὶμι

ιἶξιοτ κληθῆυαι υιό.- ιτου· ποίησου με έκ ἔυα τῶν

μιο·θίωυ σου. 20 και αυαο·ται· ·ιἶλθευ προ: του πατέρα

2αὐτοῦ.|| ἔτι δι αὐτοῦ μακραν οιπέχουτοκ, εἶδεν

αυτου ὁ πατ·πρ αὐτοῦ και εσπλα·υχυίσθη, και. δραμα›υ

Ωααπιἱ ιαοτοεπαιιτα ματια ιπεὶ

ο.οααααπι μπω”, απο ααιεπι

Με παπι: μπω. " Βατιταιπ οι

Μο αι! ρωταω αιοααι οι αει".

ΠΠ. Ραιια·. ροι:ι:ανἱ ὶπ οπιιιααι

οι αστεια ιιι. " οι Παπ ποπ εαια

ιΙιεπακ νοοατἰ πΙἰαε ιαα5: πα:

πιο .και απαιπ αι: ιπετοοπαα

τα: ια”. 2" Ει ιαηιοπε νεται

ω ραιτειπ ιαααι. Οαιπ ααιοπι

που” “πιο οιιοι, που παπα

μια· ἱρεὶαι, οι ιαἰοοτὶοοταὶα

ιαοιαιι αει οι αι:οαττοπο “καιω

καρτα ι:οΠααι αιαε οι οιι:α!αιαε
ο κ ο κ ` | ο Α ` ι

επεπειτευ επι του τραχηλου αυτου, και κατεψιλησευ

Η. αὐτόυ. 6" Φ

αι. ι ναι αὐτῷ

π απο".

28. και ένέγκαντις 28

ειπεν
ο ` , Χ ` κ Ι | + ι Ι 0

ει: του ουρανου και ενωπιον σου, ουκετι ει
` `

22 εἶπευ δε ὁ πατὴρ προο τουι`

δούλουτ αὐτοῦ . Τα υ # έ ενέ κατε * ο~τολ`υ `υ
| , | χ ' | |

` . . '

πρωτηυ και ευδυσατε αυτον, και. δοτε δακτυλιου εκ
σα Α |

τὴν χειρα αὐτου και υποδήματα εἱκ τουι· ποδακ·
|

και * Φέρετε'| του μόσχου τον σιτευτου,

Φαγόυτει· εὐΦραυθῶμευ,
`

κληθῆυαι υιότ σου.π

·` , ο | |

δε αυττρ ο υιοι·, Πατερ,

24' ὅτι

θύσατε και.

οιἶτοκ ὁ υἱότ μου

σει ειπα. 2. Βωι‹μιο οι Μαι,

Παει: ροοι:ανἰ ἱπ οπ.ι:Ιαπι οι

ημαρΤου (ΜΒΜ ω. Παω ποπ κατα ΜΟΝΗ

μ). ιῖ ιο; "Μια Μαιο ιααο. πΒιιιιιιιιι.

ιοαι μπει· πα κοινο: παο., Οἱιο

ρτοιοτιο ιιο!ιιαι ριἱπ:ιαια οι ια

ι1αιιο Μπαμ οι αιιι.ο απα!ατα πι

πιιιαααι ααα οι οπΙοἰα.ιαοπια ὶπ

ροιὶοι. 22' οι παι1ααἰιο νἰιαΙαια

εαεἱααιαα1 οι οι:ι:ὶι!ἰιο, οι πωπ

ιΙαι:ιιιααι οι οραΙοιααι. "παπι

Με ΠΙΝ. Μπα: πιοτιααα σπα οι

πινακα, Ροι·ιοι·αι οι Ξανοαιαε

νεκροι· ·ι]υ και άυέζησεν. * *ῆν απολεολακα| και εὑρἔθη.

 

17. μιο·θιοι] ααα. ίπ @πιο ναι8.(.'Ι. @τα

Οτι.8ι Ρ". ΑΜ.

- περιιταευονται ΑΒΕ Ι. Ι :παρακα

ουαιν €. 13οιπ.. το!. | περιααιυαιν Γ.

- Με] Μια λιμῳ Β.Βο|ι.ΒΒ.. Ι. Ι.Τ(κυρτα

του.) μια $τττ.οτι.8ιΡει. ΜιαπρΙι.

Απο. Δια. ¦ Με Ρο". λιμαι Β.Βιιυ.

Παἱ.Ε. ο. 8ττ.ΒοΙ. | .οπι. ια. ΑΡΩΧ.

το!. 'Ηπα (Μια.

- Μαι] λοιμαι 69..

18. ττορευαομαι] -αιυμαι Γ. | ποριυομαι Β.

- φαι] :ρωταν 69.

19. στα. νετ. ακααο κι! υἱος σου 1.

- ουκετι] τμ” και ε. 1)Χοἰι:. 69..

οιιι. κι”. οι. 8τττ.οτι.δι Ι'ει..δι Πο!.

Α.ται. | 0111. ΑΒΒοαΜΕα]ακεαντ

Λ. γα18.6'Ι. α.ο.ι.·.αμ_βο2. Βίαια”.

'Ηπα. Οοια. υπο.

- υἱος] 'και σου 1).

--'ποιηαον με αις....αά κληθηναι υιος

σου νετ. 21. Επ.] οπι. παταει ει :ααα

και. ὶα πιατα. εαροτιοτἰ.)

20. ηλθιν] ΟΠΠ. Α".

- αυτου ΒΡΩΒκιαπ.τει:.Τ.Χ. 69. ΠΚΜ

Δ.| “αυτου 9. ΔΒΔ. Η. ΕοδκΠνΓκἰι:.

- μακραν] ΡΩΜΗ. ου ΡΧ. 38.

-- απιχοντος] ιχοντος Δ.

- ευαττλαγχν. ΓΤΠ παι1.εαττωαι ΑΜ.

- επιπιαιν] ινεπισιν 1). Ι επιιτιν Ι. 69.

Μπι.

το!. Σα". @παπα (θοι!1.) (αυτου Λ.)

οι ακα ια Μαι ο]αι 5υττ.Οι·ι.8: Ρα.

21:11.] ειπεν δε ο υἱος αυτῳ ΒΕ. Ι.

Μπαρα. (ΠΚΦ.) ' ο δε υἰος ειπεν αυτῳ

1). ἱΙΙο παιοιπ Μι ο. Μποτσια και.

ποπ οπι. Κ.)

21. και ινιο·ιτ.] οπι. και Ρ.

- ουκιτι] τμ”. και π. ΡΩ`Ππιατι.τει:.

Χ. το!. 8νττ.(.Ἑτι.Ρει.8:Ηο1. (Μια. Δται.

αἱ. | οπι. ΑΜΠ.. Ι. Κ. Σπιτι. Μιαπρα.

ΤΙΜ). Αππ.Η88. ακα.

- υἱος σου] σου υιος 1). μια. παπα"

με όσα ὶυα των μιαθιων σου ΒΒΧ. 88.

Π. Το!. σαι. Λ!πι.Βοι". 8ττ.Ηι:Ι. πω.

[ποπ αιωαπι ΑΓΩΠ(αιΠααοι.)Ε. Ι.

τα. Σπα. τα. 8ττ.Ρει. Μοαηαι. Ποια.

Αααα. (Μαι δια·.()τι.) “ Ναι: ιΙἰοἰι οπι

πὶα απο ι1ἰαιαταπι Με εκατ ρτοαπαοται

κια αεπαο ω. Μαι!. Ποπ παπι @μια

νοιαιτι απο. ιααο. Πα: εαἱαι να". πω

μα· εταιια.πι ααο οι: ὶπιΙἱκπαιπ οειο Ρετ

ιποτἱια Παει". Ποπ αιΙι!ἱι ααα! ὶπ Μο.

πιοι1ἰιπιἰοπο Μπακ, Ἑαο πιο εἰι:αι

απατα αει αιετοοπιιται ιαἰε. (Μπι επἱπι

Ροπεπι ποπ παι›ει·οι. νοΙ πιετοεπιιτιαε

απο ααρἱοοαι: ααα! ποια οεοαΙαπι ρα

ιτἰε ει:πατοεὶειἰπιο ]πιπ ιΙοαιεπαιατ."

Δυο. Ωααοιι. Ετ. Η. 88. 4. (ΙΜ. Βαει. Η.

848.)

χιιις 1).) ¦ μπι ιΞιν. 8)·τ.Πα!.. | ''στα

9. ΑΡΩΙΙ.. τα!. ε)·ττ.Ρει.8ι ΠοΙ.ι:ιι.

'Που.

Η. εξιυεγκατε] ιξινιγκαντες ΔΕ." υἰιἰ.

- στολην] *Νικαια την €. 1)'Β.Κ. κια.

Δται. ' οπι. ΑΒΒ'ΡΩΙ..Κ..

- και ινδ.] οπι. και Δ.

- την παω χαρα] οπι. ΒΕπ. 7]:(εοπιια,

ΑΙΜ. ια. Βιιυ.Βο!ι.)

- ποδα';] ααα. αυτου ΒΡΕ 69. 0.

απο. α.(ι.|ῖΙ. 87τ.Πα.Ι. Μιαπρα.

'Που. Οοιπ. Δτιπ. απο [ο. 8_γι·.Ρει.]

| Οοπιτα. ΛΕΩΤ_|ῖ1Π.. το!. Λα. απανω

28.οιρετι ΒΒΙ.Χ. ΜΗ.. 8τττ.Ρει.& Πο!.

Μπι”. Ατιπ. ααα | Σινεγκαντις ετ.

ΑΡ(ΩΤ_|ῖ). το!. (Μια. (ινιγκοντις Ο

τρων.) ¦ ινεγκατι Ι). Του!).

- του μοαχον του αιτιυτου] τον αιιτιυ

τον μοαχον Ι). ο. (για. ΟΙεπι.'Πιοοι!.

989.) [ (σιτκυρον Δ. οι και. 27. 80.)

- θυο·ατι] ρτααιπ. και ΒΧ. μια.. όχι.

τω. Μπι. ΣΕω.

-· φαγοντιι; κα. απο. ΟοιΙι. | φαγωμιν

και 1). ναΙ8. α.ιι.ι·# 8)·τι.1'ει.8ιΠι:Ι.

Μπαρ”. Λτια. ΣΕΦ.

24. αυτος] ροει ὁ υἱοι· μου 69. Κ.

- ο υιος] ρων. μου Λ.

- ανιξησιν ΔΙ)ΓΩ7_ΣΠ.. τω. μια. ἔτι.

 

- και κατ.] οιιι. και 1)..

21. "την οι αυτ‹υ ὁ υιος ΑΡΩΒπιαπ. του.

22.δουλους] παιδας Ι.

-- τα” Μια εξω. Β(Β)Έ.Χ. Μαι. 8)·τ.

Παει. Μειωσα. Ποια. Ατιπ. ΣΕΦ. (τα

Η. ατακα. Ια @πιο απ." μια”. οι. Ι8. απαιτει

αἱ οι. ι Η. οπι. οι ιι. | '20. παρα· ου Ι. οι. ι :··

μοαοκ ο”. οι.

818





Χν. 82. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ἐ

ι

  

9'ιι18. α. δ. ο. κ.

"το (Ο.) Ρ. 11.

που”. (Τοσο.)

απο. Απο. 29.8.

ταῦτα.

` ' 9

και εθυσεν ο

παρεκοίλει αυτόν. ο
Α||9. 9

αυτου ,

8ο 8

Ί ο μόσχον.||

9 Α

`

'ΙΙ του.

και ηίρξαντο ευιρραίνεσθαι. 25 ην δε δ υιδι· αὐτοῦ δ

:- | Απρεσβύτεροι· εν οιγρερ· και οιι· ερχομενοι· ηίγγισεν τη

λ Ο

οικία, ηκουσεν συμφωνίαι· και χορων, “6 και προσκα
Α -λεσιἱμενοι· είνα των παίδων επυνθάνετο τί αν|| εἴη

27 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι .Ο αδελφός σου ηνκει,

|

πατήρ σου τὸν μοσχον τὸν σιτευτόν.
#9 Ω | ο ` 9 Ι

οτι υγιαινοντα αυτον απελαβεν.

ουκ ηθελα εὶσελθεῖν. ὁ 8δε|| πατ·ηρ αὐτοῦ ἐξελθων

δε άποκριθειι· εἶπεν τῷ πατρι
` .- Μ | ` 9 |

Ιδου τοσαυτα ετη δουλευω σοι και ουδε

ποτε εντολήν σου παρῆλθον. και ἐμοὶ ουδέποτε ἔδω

και· ἔριξρσν. |ίνα μετα τῶν Φίλων μου ευιρρανθω·

( Ψ (

τε δε ο υιοι· σου συτοι·, ο κατα‹ραγων σου τον βιον
. Α Λ αι

μετα. των|| πορνων, ιδλθεν, ἔθυσαι· αυτερ τὸν 8σιτευτιδν
να ` |

31 ὁ δὲ εἶπεν αυτοι..π Τέκνον, συ παντοτε

9 ι κ κ ο ι ε ε . 32 ι θει

μετ εμου ει, και παντα τα εμα σα εστιν ευΦραν η
ι ` ευ .υ εε ι ι Ι ε·

ναι δε και χαρηναι εδει, οτι ο αδελιροι· σου οντα·

8 9

νεκριιι· ην και * ἔζησεν,'| και απολωλωι· ' και ευρέθη.Ή

28 ωργίσθη δε και

οιι. Ετ. οσοροτιιοι οριιΙαι·ἱ.

'8 Ετσι ιιιιι.οιο πιο οιιιε ιιοοιοτ

ἰο σειρ: οι οσοι ποσοι οι ορ

ιιτσριοοιιιιιοι ιισιοιιἱ. "ιών"

ωτοιρ!ισιιιιιι:ιι οι ι:Ιιοτιιιο. Ν οι

πιο-νο ιιιιιιιο σε ιοτιιιι οι ιο

ι.οι·ι·σεονιι οιιιιο Ιιιισο οικω..

'7 Ιειιοσ οσοι ΠΠ. Ποιοι· ιιιιιο

...οι οι οοοιιιιι μια· ι.ιιιιο

τιιιιΙοιο ειιιιιοο.ιιιοι. ιιιιι ειιΙ

νιιιο Μαιο ι·οοοριι. 9. οιιιΒιιο

ισα οιι οιιιιιιιι οι οσΙοιιιιι ιο·

ιτοιι·ο. Ι)ιιιοι· οι·οοιΙΙιιιι σιτε"

ειιιι οοορἱι ωραιο Μαιο. Η Αι

Με τοορσιιιιοοε σου ιιαιτἱ πιο.

Βοοιι ισι οποιο οποιο οιι οι

ιιιιιιιιιιιιιιο ιοιιοιιο.ιιιοι ιιιιιιο

ρειισιοι·ιι. οι οιιιοσιιιιιο σοιιιιιιι

που ιιοιιιιιο οι οσοι ιιιοιοιιι

ιοοιιι οριιιιιι·οι·: Μοοο ροεισιιιιοι

Μισο ιιιιιο Μο σοι ιιοιιστιινιι

ειιοοιιιιιιἱαιιι ειιοιιι οιιιο ωστο

"απο νοιιιι. σοοιιιιιιι “Η νι

ιιιιιιιο ειιιιιιιιιιιιιιι. 3' Αι ἱρεσ

ιΙἱιεἱι ΠΠ, ΠΠ. ιιι ιισιιιροι· οισ

οιιιο ιιο.οι σιοιιιο τοσο ιιιιι οσοι:

9" "Μπι ιιιιισιο οι μοδασ

σρσιτειιιιι. οσοι Ποιοι· ιιιιιε Με:

οιστιιιι.ιει οι·ιιι οι τονιιιιι. οστικ

τιι.ι οι. ιονοοιιι.ι σοι.

 

Πο!. (?τσιιι. 2999. στη.. Ιτιι.ἱτ.485-.|

εξηοιν Β. 8_γι·.Ρει. Μοεοριι. Απο.

(τἰδ.τοι·.89.) Μισο. και 9. Δ. το!.

87ττ.Ρει.8ιΠοΙ. Οσιιι. 20.8. (ι·ἱιι.νοτ.

89.) ¦ σοι. ΑΒΒΡΩΤ_ΑΒΒΧ. 1. 89.

Βια. Μειοριι. Απο. Οτίο.Ιιιι.ιτ. (ο.

Τοσο.)

98. ην απολωλως ΑΒΒ. Μοιιηιιι. ¦ Σαπο

λιιιλιεις ην 9. ΒΧ. το!. 87Π.Ρ9ι.δι.Βοι.

(απολιιιλος Β.. 89. Ο(ΗΜΓκρ.Τ/:) Η

σοι. ην ΒΒειο.ΩΤ_|: 89. (νἰδ.τετ.89.)

- ευρεθη @οπι. το!. (τι. Β..) ' ηυρ.

ΑΡΕΟΒνΛ. "οποιο αρτι Β.

- ηρεατο Ηπα.

95. ιν ιιγριιι] ρταιιιιι. ως Μ.

- και ως ερχομενος] ελθιιιν δε και Β.

(Ποιο) ! ως] 6ο Β)

- ηγγιοεν] ·ξεν Α. 89. Μ. ' εγγιειας Β.

- τη οικια] ρι·ιιοιιι. εν Χιἰο.

- και χορι.ιν] σοι. και 1. 8γι·.Ρει. (Οσο

οι. Οτο.. ἱἱἱ. 814..) | (χωριου Α..)

ιοιιΙιοτιιιο 8γι·.Ρει.

98. παιδιου] 988. αυτου 89.8. Τιιοιι. "

Ιοτιιιο τοι. | (.?σοιι·ιι. είε. ΑΒΒΡΩ

Τ_|ῖΒΒΧΔ. 1. 88. 89. ΕθΒΚ.Μ$ευνΓ

Α. το.

- τι "ιν" ΒΡΩΤ/:ΒΧ. 1. 89. α.8.εώ]

τινα ΒΑ. Αεκ. ι·:8:η'.ί. | τι ('''στο. αν)

9. ΑΒ. το'. νιι]ς;.(δί.

- ειη ταυτα] ει ταυτα ΡΕΓΤ|: ] ειη

τουτο ΚΜ. ' θελει τουτο ειναι Β.

97. τον μοιτχον τον αιτευτον] τον ιτιτευ·

τον μοοχον Β. ¦¦ιιιιιι.αυτιρ Β. (Τοσο.)

98. οργιαθη ΧΤ/.Β.

- ηθελεν ΒΒΔ. 1. 88. τοι. να. !ι.εώ

εγττ.Ροι.διΗσι. ] ηθεληαεν Α.ΡαπΒ

ΒΧ. α.οιβἰ.

_ ο δε ΑΒ.Βιιυ.Μαι.ΒΒ.Τ..Χ. 1. 88. αδ.

ο.εα!.Ι. (8γι·.Ριιι.) Μοοιρ!ι. Οοιιι.

Απο. (Βάι.) :ὁ ουν 9. ΡΩΤ_|: τα

νοκ. 8γτ.ΒοΙ. [Τοσο]

- ·ιταρεκαλει ο. ] ηρξατο Β(ἴτ. | ιισορἰι

το” (Βου.)

99. τιμ ιτατρ. αυτου ΑΒ.Βιιγ.Βοίι.ΒΡΒ..

89. ΟΑ. Μπι. Βγι·.Ρει. Μοιοριι. Τοσο.

(τ. κ. αυτ‹ρ Δ.) ] 'σοι. αυτου 9. Βαρ.

Μαἰ.ΩΤ_/ξΙ.Χ. 88. το!. Βγι·.ΒοΙ. Ποιο.

Απο.

- ιδου] σιο. Χ. ' οπο. Τετ!. οι: Ποιο. 8.

- εντολην σου παρηλθον 8γτ.ΒοΙ.

(Τοτε.) | παρεβην σου εντολην Β. ι.·#

8γι·.Ρει.

- εμοι] στο. Κ.. Η μοι 13082 εδιιικας Β.

Βιιιι. (οοο. ε!) Βιι·.Βιι. πιο. (Οσο

ι.ι·ιι., Β_γι·.ΠοΙ. Μοιοριι.)

- ουδεττοτε] ουκ Η.

- εριφον] εριοιον Β.

Β. Μοιοριι. Τοσο.

- ευρρανθω] αριστησω Β.

89.8ἱσ ἱιι Β τιμ δε υἱιρ σου τιμ καταρα

γοντι παντα μετα των πορνιιιν και ελ

θοντι εθυσας τον οιτευτον μοοχον. (ο.)

(8γι·.Ρει. ικα “ ρσεεεεεισοσιο ιιιιιιιι.")

Η 888. εξ αιγιιιν

80. ο] σοι. Π.

- σου] Ρο" τον βιον 1.

- τον] στο. Γ.

- των (ιιιιισ πορνων) ΑΒοτ|ἱΒ.Β.

Μοιοριι. του. ' "οια 9. ΒΡΧειο. το!.

- τον αιτευτον μοαχον ΒΒΩΒΒ. ε. |

:τον μοιτχον τον ιιιτευτον 9. ΑΜ

1. 88. το!. (Βιιιι.)

81.8 δε] οδο. πατηρ 89.

(βιο.)

- αυτοι] σοι. Β.

- τεκνον] σοι. Β. α. (σοι. ιιισα παντοτε

σε.)

89. δε] δει 89. Η.

-- και χαρηναι εδει 9,018. «Εἰ. Βγτ.ΒοΙ.

(εδει] δει ΕΠ. ι.ιγρι.ι πιο.) ¦ εδει

και χαρηναι Β. α.οώ (8γτ.Ροι..) | εδει

και αγαλλιαθηναι Χάο. [ο. του]

-- οτι] ἱιι Α Μιλ'.

- εξηιτεν ΒΒΙ.Δ. Βγι·.Βιιι. ΜοοιρΙι. Τοσο.

Απο. ¦ 3:ανεξηοεν 9. ΑΒΒ. το. Μι.

Βγι·.ΠοΙ. απο. .ΖΕιιι. (νιιι.τοι·.94.)

- και απολωλιος Α.ΒΡΒ.Β. το. 8γτι·.Ρει.

879981. απο. Βάι. (-λος ΒΧ. 89.

Κ7:/:Μ7]:Γ.) ¦ στο. και ΒΧ. Ι. 89.

Βιιιι. Μοιοριι. πιο.. Ατοι. ΜΜΜ.

ην 9. ΡΑ. τοι. 8γι·.Ρει. | σιο. ΑΒΒΒ

ΒΧ. 1.88 οι νία. 89. Ατομα!.

- ευρεθη ΒΒΒΒ. 88. τοι. | ηἰιρεθη Α1.)

Β(ΞΗνΛ.

(ειτε-Ρο)

 

97. αυτοι] σαι. Β. 98. ιιιιιιι Μισο οι. ] 99. ρωσική" 87.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Χνι. 1.

ΑΒΒΡΒ.

ΕΣΑ.

1.880!).

ΜΕΡ8"Γ

ΧΤ!.

ΠΕ'

2. δυνἡσυ

Η·

. . -
4. οικ. αυτι.ιιι

5. κυρ. αυτου

”

106 1 ,Έλεγευ δε και τρικ τουιι μαθητιἰι· Β Αυ·

|

θρωττότ τικ τἶυ πλούσιοι· δει εἶχευ οἱκουομου, και.

Φ 2 9 κι ο ι ` ε ι

ουτοι` διεβληθη αυτοι απ διασκορττιζωυ τα υτταρχουτα

αὐτοῦ. 2 και Φωυήσατ αὐτῶι είιτευ αὐτῷ, Τί τοῦτο
4! | ` | συ .

ἀκούω περι σου ; αιτοδοτ του λογου τη; οἱκουομίατ

σου· ου γαρ *δύυρ|| ἔτι οὶκουομεῖυ. 8 εἶπευ δε ἐυ
Β | '

εαυτιρ ὁ οὶκουομοι·, Τί ττοιήσω. ὅτι ὁ κύριοι· μου

9ιἱιραιρεῖται τι» οιἶκουομίαυ απ, ἐμοῦ; σκιἱτττειυ οὐκ

ισχύω, έτταιτεῖυ αὶσχύυομαι. 4 ἔγυωυ τί ποιῆσαι,
οι οι ~ - -- Ο ι ΙΙ ·- ν τ τ τ

μια, οταυ μετασταθιο εκ τι” οικουομιαι·, δεξωυται

με εἱε τουι· οἴκουι· 8 ἔαυτῶυ.|| 5 και. ·ιτροσκαλεσαμε

Με ἔυα ἔκαστου τῶυ 8χρεοφειλετῶυ|| τοῦ κυρίου
συ Α | Η

εαυτου ἔλεγευ ται πρώτα, Ποσου όιρείλειι· πρ κυρίιρ
6 ε ` 'ϊ 0 Χ Ι ι τ 3 ε ια

μου ; ο δε ειπεν. Εκατου βατουτ ελαιου. ο δε
9 - 8 τ· τ ιι ` | Ι! ` τ

ειττευ αυτου, Δεξαι σου ι τα γραμματα και καθισαι·

ταχἔαιτ γράψω: ·ιτευτήκουτα. ` 79 ἔπειτα ἔτέρ‹ρ εἔττευ.

Συ δε ποσου ο‹ρειλειτ; ο δε ειπεν. Εκατου κορουι·

σίτρυ. * λέγει αὐτῷ, ξέξαι σου, 3 τα γράμματα|| και.
. ` , Ε

γραψου ογδοηκουτα. και εττ·ρυεσευ ο κυριοι· του

οἱκουόμου τῆι· αδικία” ὅτι Φρουίμιοι` έττοίησευ, ὅτι οι

' Ι)ἰοιιυιιι ιιιιιοπι οι αι! μια

ριιΙοιι ιιιιοιι. Ηοπιο ιιυιιΙαπι επι

Οίνου αυἰ Μαιου” νἱ!ἱι:ιιπι, οι

πιο αἰπ`αι·πιιιαιι αυτ πρωι ἰΠιιπι

...Με ιΠεειἰριιευιιι Μπα παπα.

2 ΙΞι κοπή: ὶΙΙιιπι οι αι: ΠΠ,

Ωω που Μαιο ιΙο ιο? καιω

τιιιἱοιιοπι νιΠοιιιιοπιε τυπο: ἱιιπι

οπἱπι ποπ μια” νἱΙἱεατιι.

ΚΑΙ: οιιιοπι νὶΠοι.ιε πατα. ιο.

@πιά ί`ιιοἰαιπ, φπα ιιοπιιιιιιι

πιοιιιι ιιιι(ιιτει α πιο ιιἰΙἰοιυ.ιο

ποια? (Μοτο που παο. πιιιιιιιἰ

απο ιιτιιιιιιει:ο. ^ δεισ φαι!.

ίιιι:ἱπιπ, ια ι:ιιπι ιιπιοιιιι Μοτο α

νἰΠαιιἱοπο τοι:ιρὶαπι πιο πι αο

πιω ειπα. ' 0οπνοοειιι ἰιιιιιιιο

υἱπι;ιιΠε .καιω-ιι." ι|οπιιπἰ ιιιιι

ι1ἱι:ι:Βαι ρι·ἱπιο. Ωπιι.πιιιπι άσοι::

ιΙοπιἰπο πιω? ' Λι: Μι: μια,

Οοπιιιπι Με” οΙι:ἱ. 1)ἱιιἰι.ιιιιο

ΠΠ. Δι:ι:ἱρο ι:υ.ιιιιοποπι ταυτα οι

“Με απο Μαιου αιιἰπιιιιιιι.ιἱπιιι.

7 Βοιωτια ιιΙἱο μια, Τα πιο

ιιυ.ιιιυπι Φακο? Οια Μι,

ιιιιιιιπι αποτο. Μιμή. κι. ΠΠ.

Δι:ι:ἰριι Παω" :απο οι. ...πιο

οοιοιιιιιιιι. ' Βι !ιιιιιιιινιι ι1οιιιἱ

πια νἰΙἰι:ιιαι πωπω.. φπα.

Ρτιιαιιπαιτ αει"... .μπι

1. δι και] οιπ. και 89. 8ν. δ.2.ΐ.ἰ. (87τ.

Ριι.) ΜοιπρΙι. (Μαι. Δια. Βάι.

(Οοπιι·ιι. Βιιτ.Πι:Ι.) οι Μια ρα.ι·αΙιοΙαι:ιι

8γι·.Ρει:.

-μαθητας] ται”. αυτου ετ. ΑΡΧ. το!.

(μια) 87ττ.Ρει.8ιΠι:Ι. Μιιαιριι. ΟιοιΙι.

Δια. | οιπ. ΒΒΕ.Ε. 89. ο. Δται.

- οικονομου] -μους Β.ΒΙ.Μαἰ.

- αυτιρ] οιπ. Μπι.

- υ·καρχουτα αυτου] υ·ιτα “απατα Β.ι.ιτι.

ΙΙΙ.

2. αυτου] στα. 1)στ. 69. Μ. ¦ εδά.

απατα” και” α.(ι:.) 8γτ.Ρει.

·-οικονομιας σου ΒΧΔ. 88. το!. Μι.

Μεπιρα.δοΙιιι. τεΙ. Ι οιπ. σου @ΡΜ

Κ. ΜεπιρΙι.Ψ.

_δυη ΒΠΡ. 1. (89 δυνιι). ε@ @τα

Ριι.8ιΒι:1. σου.. ¦ :τδυνηση €. ΑΜ.

88. το!. (Σεπ.) ¦ δυνηιιιι Δ.

8. ὶαυτιρ] αυτιρ Δ.

- την οικονομιαυ] ροει απ' εμου ΠΙ..

ΜΙΒ. αει/#9'. εγτ.Ρει. | Οοπιτυ. Δ

ΒΒΡ. ι·ι:Ι. α. Βγι·.Πι:Ι. ΜεπιρΙι. Ποια.

[αυτι (μι της οικουομιας Κ.)

- απ' ιμου] μου 1). ΑΜ. ¦ 0111. 8.

- ιιταιτιιυ] Ρτιιυπι. και Β. 87τ.Ρ58.

Μερφυ. πια.. ' Οοπιι·υ., Α1)1)Β. το!.

Μαι. Βγτ.Βι:Ι. το!.

4. ι·γυιυυ] εγυιιι 1.. ¦ εγυοιν 1)..

--μεταοταθοι] ατ·οαταθω 69.

-ιιι της Β.Βιζυ.Βολ.Β. 1. 69. 87ττ.:Ρει.

8ιΙΙι:Ι. Μεπιιιιι. Δια.. | απο της Π.

(38. α....) να!! Ιι.ι:.ε$$£Ι. (ιΙο α.)|

.της ιιιιιιιιιιι ε. ΜΒ. τω. (Β αρ.

Μαἰ.)

- διζωνται] ·ονται Χ. 89.

-έαυτωυ ΒΡΒΧ. ¦ :αυτου '5. ΜΙ..

τα!.

5. χριοςι. ΑΒΤ/.ΠΡΒΣΣΔΕΓΟΗΚΜΒ

ντι. | ::χριωφ. 9. Β.Μαἰ. Η. 63%. [Η.

-ἱαυτου Μπαμ τα'. ' αυτου ΒΧ. 1.

69. ΡΟΜΑ.

- ιλεγιυ] ιιιτιυ ΚΜεἰι:. (οι. ιΠιιἱιΈγττ.

Ρει.8ι Βίοι.)

6. βατους δυτ.Πι:ι.πιε.οτ. (α.)(ο.)#..

καδους 1).. νιιια. .κι ' ιιαβουιι 1)".

¦βαδους ΕΚ. Οτίρ.ϋ1.625-. “Με

0.) | βαττους (Η).

-·ιλαιου Οτἰ9. ἱἱἰ. | ελαιιιι 89.

-· ὁ δι απο Ρ. ΜΠΕ. 69. (ο.) ΜιππρΙι.

ι :και ιι·ιτιυ 9. ΡΧ. τοι. 008,1. Βάι.

ιι"... δι Ι). α.ιι.εώ [$_ι·ιτ.Ρει.8ιΠοΙ.

Ατπι.]

-αυτιρ] οιπ. Ι. Β[επιριι.

-τα γραμματα ΒΙ)Ι.. οι!. Μοπιριι. .

ΟΜΕ ' :το γραμμα ς. ΑΡΒΔ. Ι. 83.

  

το!. ο. Βγττ.Ρει.8ιΠι:Ι. Δια. παπι

το γραμματιιου Χ. ι:ιιιιιιοπιιαι να...

Μ
6. καθιαας ταχειας] 0111. Β. απο. να.

7.)

-ταχειιις] μια γραψου Β. (ποπ 88.) 2.

εβρου Μπι. Βάι. ' απτο ΑΡΒΙ..

το!.

7. ιιτιιτα] οιπ. Βιιι·.Ρει.

“ οι" τω..

--ὶτιριμ] ρι·πεπι. τιμ 1).

-ιτυ δε που. οφ. υ δι ειπεν] σαι. 1) στ.

-οφιιλιις] Με. ιΙοπιιιιο πιω αρ!.

Βιιι·.Ρει. ΑΜΒ.

--κορους Οτἰρ. ἰἱἰ.θ25-. ¦ :οσους Γ.

-ιτιτου Οτἰρ.ἱἰἰ. ' ιιιτιιιυ 69.. (αυτι.)

-λεγιι] 'φτασω. και 9. ΑΡΧ. τοι.

$γτ.Ηι:Ι. (Μια. Δ.τπι. ται.. | οιπ. ΒΚ!).

69. ικα. οικω $γτ.Γιιι. Μι:πιριι.

Μ] ¦ ρτιιιιιπ. ο δι 1). (ιι.)

- τα γραμματα ΒΠΙΠ.. Ι. νιιι8. (Μωβ

Μοπιριι. σου.. Οι·ἰρ.!ιιι. ἰἰ.96°. Ι :το

γραμμα ι€. ΔΡ. κι. ο. 87Π.ΡΜ..διΠ01.

Δια. α'ΕιΙι. ¦ το γραμματιιου Χ. αιμ

ιἱ0Μπι α. (το γραμμαυ Λ.)

παταω Δι·ιιι.

 

ιι. ανία". ιι. ιι. ..πι οι.
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10”. 15. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

 

ντι”. α. ι. ο. ο.

8,ττ. Ρ. 8.

Και”.

Μ. Απο. 82.11.

9. Έ.αυτοΐς ποιή

οατι

- οποια” το;

Ε

υιοι τοῦ αιωνα· τούτου Φρονιμώτεροι υπερ των` άουτ
σε ` 9 Α ο

του φωτα· εὶτ τὴν γενειὶν τὴν εαυτων εισιν. 9 *και
τ ` || ο .ο μ ν τ Α | ο Α

εγω υμιν λογω, Ποιησατε εαυτοιτ Φιλουο εκ του

ο ο τ τ οι τι 2 ο ι ι| ο

μαμωνα τιμ· αδικιατ, ινα οταν εκλιπ1η δεξωνται

· η '

υματ ειτ το. αἱωνίουτ σκηνοίο. 10 ὁ πιστοτ ἐν έλα
| Α '

χιστω καὶ ἐν πολλω πιστότ εστιν, και 6 ἐν ελαχίστω

αδικα· καὶ ἐν πολλῷ ιἔίδικόι` εστιν. 11 ο ουν ἐν τῷ

η `

άδίκω μαμωνα πιστοὶ οὐκ έγένεσθε, το άληθινον τίτ

Ο κο ! ο 4- .τ

υμιν πιο·τευο·ει ; Η και εἰ εν τω άλλοτρίτρ πιστά. ουκ

, Ι Χ Α

εγενεσθε, το υμέτερον τα· 2 δώσει υμιν Η

ιο ·
107 ' οὐδὲ; οικἔτητ δύναται δυσι κυρίοιτ δου

λ. Ι ο Κ ` την 1 χ ` οι ο

ευειν· η γαρ τον ενα μισησει, και τον ετερον αγα

| λ ` .ο

Παει· η ένο;|οινθέξεται,Ακαι. τουΙοἔτέρου` καταφρα·

νηιτει. ου δυναο·θε θεω δουλευειν και μαμωνα.

αν ' '
Ηκουον δε ταῦτα πάντα * οἱ Φαρισαϊοι Φιλοἱργυ

ροι ὑποίρχοντεο, και ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 15 και
3 τ Α λ ο .ο

ειπεν αυτοιο, .Υμειτ ἐστε οι δικαιουντετ εαυτουι` ενώ

Α 9 | Ο ` ` | ` !

πιον των ανθρωπων, ο δε θεοι· γινωιτκει πιο καρδιατ

πιο” ποοοπΙἰ ρται1οπιἱοτοε Μπα

Μαιο το Βοπετιιιἰοπο ισα .οπι.

° Ετ ορο νοοἰε απο. ίποἰτ.ο τοπιο

ιιπποοε ιτε τπο.ιποπο. ὶπἱοιιἱιπ

οι., οι απο ιἱοίοι:ετἱτ.ἰε τεοιμιοπι

Με ἱπ ποιοτπο ιοΒοτπποπΙο.

Η @οι ΜΜΜ. εε: ἰπ τπἰπἱπιο. οι

ἰτι τποἱοτἰ απο. εει. οι οιιὶ ιπ

πιοαἰοο ὶπἰοποε οω.. οι ἱπ πιο

ὶοτἰ ἰτιἰοιππι επ. '' Βἱ απο ἱπ

ἱπἰοπο τπιιτποπο ίἱἀοΙοο ποπ

Μετα. φοιτ "απο ο" ειπα

ι:τοιΙοι απο? Η Ε: οι ίπ @πιο

πιο... ποπ ΜΒΜ. ουαι νοο

τ.τοτπ οοι απὶε οπου. τοπιο?

" (ΜΑ) Νοιπο .απο ροι.οετ

που.. ιΙοτπἱπἱε ποτνἰτο: οι".

οπἰτπ ιιπιιτπ οι.Ιὶοτ. οι οΙτ.οτιππ

ΜΗΚΗ.. Με ιιιιἰ πιΙΙιετοοἰι οι

πΙιοτιιτπ οοπιοιπποτ.: ποπ πο

ιοειἱο ιΙοο τοτνἱτο οι ιπο.ιποπιιο.

" "η '90 Λιπ.!ιοϋππι πικαπ οπι

τιἱο ποια: .ΡΙιοτπιιιοι. οιιἱ οτοπτ.

πνοή. οι ιΙοτιιιοπο.πι ιΠοιπ.

Η Ε: αἰι ΗΜ. νο. “πιο ...τι

ἰοειἰποοιἰο να: ι:οτοιπ |ιοιπὶπἰ

οι”. Μπιτ “απο πονἱι εστι”

κατω ποιο. ποσο !ιοπιἰπἰοπο

ιι!ιοπι ο". ποοιπιππιιο ο". απτο

ὑμῶν, ὅτι το ἐν α.νθρώποιο υψηλον βδελυγμα ενώπιον ΜΜ

τοῦ θεοῦ 9.

 

7. γραψον] ρτοοιπ.

Απο. απο Οι·ἰο.!ιιι.ἱἱ. | μπαι. κα·

θιοας ταχιιιις 88. (Νο. νετ. ο.)

Β. ιιτηνιοιν] ιπηνηαιν Λ.

--οτι 2°. να!Β._|.(_#.) ¦ διο λιγιιι υμειν

1). Μπιτ. πιιιοπι οι! ι!ἱεοἱρυΙοτ. ποστ α.ἰι.

ε.(ε.)ἰ.

·- οι] οπι. ΑΤ!

καθιοας Ι.ι:. 83ττ.Ριτ. ο.ι:.|ῖ!.ο'. Βγτ.ΠοΙ.ικι. οω.. παπα. ' 

ἰ

τι. '

9. διζωνται σιον'. Μι. | -ονται 89. '

-ακηνας] Μο. αυτων Ρ. ι. 8ττ.Ρει.

ΑΜΒ. (()οπτ.τπ. Ικα. ΟΙι·το.οι.τ.)

18. ου δυναοθε....ιιαμοινα] οπι. Ε. (μα

Ιτ·ετι.268. ΟΙεπι.942.953. οποιο. μονα 1)..)

6ο. !"ει|ι.(αρ.1]) | ικλιιπητε Βιιίο(ἱ Η.παντα Οτίο. ἱἱἰ. ΜΕ”. ευρα ΜΙ. ι

τιποτε”. ' εκλιιπιιτι Δ.| ικλειπι·τι στο. 1). ί. που. Οτίο.ἰἰἰ.490°. ῇ ποιο

ταυτα Κ. νους: εχτ.ΠοΙ.(οιτο.Ρει.)

-- οι φαριοαιοι] ]·ι:ιτιιυπ1. και ετ. ΑΡΧ

ι·ἰι:. το!.

ΒΧ!... Σπιτι.. 8]ττ.Ριπ. Μοτπτι!ι. Ατπι.

21901. ()τιο. πιο. (:υρτ.24Ι.

οι Δ. (ρτποτπ. οτπποιι πιο..)

8ττ.Πο!. (Μπιτ. | οπι. Β.."αί.

 

9. και την ΒΒΙι. Ι. | :καγω €. Λ1)ΡΧ.

το!.

-ὐμιν] ποπ λιγω ΒΧ!. Μπαρ'. 8".

Ή". απο..

- ἱαυτοις μια ποιηοατε ΛΠΡΧ. 88. το!.

Μπι. 57ττ.].,ετ..διΠο!. Μοπη›Ι1. (Μάι.

Αττπ. πιο. !τειι.288. ΟΖω.9ι2. στο. ]

Ιιιι.ϋ.ιοο·.οοε·.οοε·. Τετι.ι1οΕιη;π. ~ Ι2.ιι] οπ:ι.Λ.

Η!. (ἱαυτους Η. υμιν (Μινι. 958.)|

των: ποιηοαττ ΒΒΙ..

-μαμωνα της αδικιας [τοπ. 208. (Παπ.

Οτἰο. [τα. Η. 888!.

πάν. Μπτο.ἰν.88. ' αδικου μαμωνα 1).

942. 958.

(αν 7.0

ο. Οτίο. Ιω. Η. Ι62:. 866.. (τω. νετ. πιοιιτπ ε.ἰ.Ι. Το". των. Μιιτο.ἱτ. 88. ι οω.. απο..

Η.) | της αδικιας του μαμωνα λίει|ι. (.....νον 88 τι! να!. ?αληθινον ο νοτ.

11.) απο.

·-·-ικλιπρ π·πιΜ.ιοπ1.. ι. το..." - πωπω.. ο,... πια. το να... α.ο.

ΑΒ.ΒΙΙ_υ.(ἰτι ωπ.)Βο.(ΜΙ.Μα.)Χ. 89.

α.(ε.) 8)·ττ.Ρει.8ιΗοΙ.τπε. Μοπτρ!ι. Απο.

πιο.. ' 1εκλιπητι ε. ΓΓ.τυο. πως.

ΙΟ. πιιττος 2°.] πιστον Δ.

- ιλαχιο·τιρ 2°.] ολιγοι 1). Ι. ἰι.ι:.ο.|:

(τπτ: Ι° ε%)

- ιοτιν 2°.] γεινεται 1).

Η. ιιαμωνα] μαμονα Η'. 69(οι πορτα).

·- ιγινεοθε] εγινιοθε 69.

- πιο·τιυοει] -ορ 69. 241.

- ιγινιοθε] εγω. 69.

-- ὑμιτερον Α1)ΓΠ.. το!. ναι!. α.ο,|ῖβ

ο'. $χττ.Ριπ.&ΠοΙ. Ποιο. Οι·ἰο.Ιιιι.ϋ.

198'. Η. 575". απο”. Ωορτ.240. τουτο

απο. ¦ ἡμιτιρον ΒΕ. θα!. ἱἱἰ. ΜΒ'.

Το". Η τ πιω.

ε./._πο'. 8)·τ.Ρει. απο.. Οτἰ9.ἱἱἱ.ΙθΒ'.

£'_υρτ. ' :ποιο ε. ΑΒΕ). το!. 8)·τ.ΗοΙ.

@στα Απο. (ἰιμιιιν 698τ:τ.) απο.

- οπαρχοντες ()τίο. ἱἱἱ. 2699. | οντες

οι 0η9.Μ.ιοο=.

- και ιξιμυκτ.] οτπ. και Α. Λττπ. απο.

' οοτιιτο, το!. οι: 88. Οτίο. Ηἰ.Ιιἰ.τ. @μια

Η ...τι

Ι5. αυτοις] προς αυτους Γ.

-· ιν ανθρωπας] "τιμ Β°'Ι".)Παἰ.

- του θεου] κυριου Β. | (Μπιτ-ιι, ΛΠΡΒ.

το!. Το". των. Μοτο. ἱν. 83. αν". 11ο.

εστιν π. ΧΕ. το!. ε_τττ.Ρετ.

(δή-ΙΟΙ.) | οτπ. πουτανα Ι. ΚΒΣ”.

(ΜΜΜ απτο νιιΙ8. τι.

(ο.)ι:.ε$πι. Μοιπρο.ι·ίο. Απο. Τα".

11. Ναυτικο Δα. | απο” Δια. ' 13. οποιο

ΤΤ
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.
1071. 18.

ιιιοα>›σι›.ῇ

ΜΣΠΕΠΎΓΛ .

π
5 πιο». ε

', Μαιι.ιι:ια.ιΞμ

ΡΒ!

ΦΣ 9.

Ματ. ιο:ιι.ια.

Ηθ' ρθτ·

Ι9..Ανθρ.[δὲ] ι

'Η

108 16 6 Μο νόμοτ καὶ οἱ προΦῆται τμέχρι||

* ,Ιωάνου#· απο τότε βασιλεία τοῦ θεοῦ ειἔαγγελί

ατω, και παο εαπ αὐτὴν βιάζεται. 17 ο εὺκοπώτε

ρον δέ έστιν τον ούρανον καὶ τὴν γῆν παρελθεῖνἶ7

τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν. 18 (1 παο ὁ απολύων

τὴν γυναῖκα αὐτοῦ και. γαμο-ιν έτέραν μ.οιχεύει· καὶ''

ὁ απολελυμένην απο ἀνδρὶ” γαμῶν μοιχεύει.

109 19 ”Ανθρωποτ δέ τα· ;)ν πλούσια, και ἐνεδι

δύσκετο πορφύραν και βύσσον εὐΦραινόμενοτ καθ,

ἡμέραν λαμπρῶτ. ` 20:ιττοιχοι:` δέ τα· * ονόματι Λοίζο:

έα· 1εβεβλητο προτ τον πυλωνα`αὐταυ Φ ειλκωμενοι.:,

και επιθυμων χορτασθηναι απο [των ψιχίων] των

πιπτόντων απο τι): τραπέζητ τοῦ πλουσίου· αλλά

και. οι κύνετ ερχόμενοι =έπελειχον|| τι έλκη αὐτοῦ.

22 εγένετο δε αποθανεϊν τον πτωχον και. άπενεχθῆναι

αὐτὸν ὑπὸ τῶν αγγέλων εἱιι τον κόλπον ' .Αβραάμ·τ

απέθανεν δὲ και ο πλούσια. και έτιἰΦη. 28 και έ

τῷ αδ!) ἐπαραο τον: ὁΦθαλμοι)ο αὐτοῦ, ιιπάρχων έν

βασάνοι:, ὁρέὶ * .Αβραδιμ απο μακρόθεν και Λάζαρον

'6 (Μινι Μπι οι ρτοριιοιιιιι

ιιεςιιο οι! ΜΜΜ”. οκ ετι

τοοιιιιιιι ιιι οι·ιιιι;;οΙιιιιιιιτ οι

σπιτια ιιι ἱΠιιιΙ του Τιιοιτ..

η (Μινι Ποιοι” εε: ιιιιιιιιτι

ι:ιι.ο!ιιιιι οι ιοττιιπι μτιιοιοτιτο

ηιιιιιιι οι: ο” ιιιιιιτιι ιιιιιι:ειιι

σωστο. "(Μ·ΜΟτιιιιιιι ιιιιι

Μπήκα ιιιιοτοιιι οποιο οι οιιοιι:

ιιιιιετιιιιι ιιιοοοιιιιιιιτ. οι. (ΙΜ ιιι

πιι:ειιιιι ιι. ι·ἱτο ακα Μυστικι

Η".

ω 0". “” Ποιιιο τροποι οτα:

ών”. οι ιιιι.ιιιι:ιιιιιιιτ ιιιιτριιτιι. οι;

Μαιο. οι. οιιιιΙοοιιιιιτ ουι.ιι.Πο

ηι!οτιιΙΜι:: Να. οτιιι “πιο”

ιιιοιιιΠοιιε ιιοπιιιιιι Μπιτ”. ιιιιἰ

ιιιοιιιιιιι ιιιΙ ιιιιιιιοιιι οιιιο "Νοτι

οι” 'Μουσε. " οποιοι” ιιιιιιιτιι.τι

«ιιι "πιο ιιιιιιιι οιιιΙοοιιιιι ιΙο

ιιιιιιιιιο ιΙἰνἱιἰε; κι! οι Μαιο:

ταπεινα” οι Πιι;;οικιιιι ιι!ι:οτιι

Μια. Ή ῖ·`ιιι:ιιιιιι οι". ιιιιιιιιτι ιιι

πιοτοτοιιιτ Μαιο" οι ροκα

τοιιιτ ..ο “απο ιιι οιιιιιιιι Λοτα

Ιιιιιι: ιιιοτιι.ιιιιι οει ιιιιιιιιιι οι.

ών" οι ωραια” οι: ιιι ιιιίι:τιιο.

Β Πανου. ιιιιιοτιι οοιιιο: εποε.

απο .Νοκ ιιι ιοττιιι:ιιιιο. "ΜΒΜ

Διιτιιιιιιιιι ιι Ιοιιεο οι @πιο

 

16. μεχρι ΕΒΕΣ. 1. 89. οι... 879. Μο.

ἱἱἱ. 4699. ' :έως Ξ. ΔΙΠ). το!. Οτἰο.ἰν.

Πιτ. (ιτἱιὶ.ΜΜΕ.Χὶ. κι.)

- Ιιιιαννοιι] ιιιὶιἰ. ιπροφητωοαν 1). νία.

Μαι. (“ ροτνιιτιετιιιιι" πιο ΤΙιοΒ.) ¦

σονται. Οτἰο.ἱἱἱ. ιν. Οτίο.!πι.ἰιτ.649°.

Το". οι”. Μοτο. ιιι. 88.

τοτε] τι 1).'.

ευαγγιλιζεται] -ζονται Α.

και πας.... βιαζεται] στο. Οι.

ως] τις 1. Θείο.

17. δι] οιπ. 89.

- μιαν] ροει ιιιραιαν Β. 87ττ.Ροι:.&Ηο!.

ΤΙΜ!). [Μεπιριι.] ' βοιιιτο, το!. Το”.

πιτ. Μιιτο.ἱν.88. ' (μια κεραια Γ.)

18.μοιχινιι Ι°.] μοιχαται ΠΜ. τω.

Μια. κια. 9. οι Ματ. ιι. 11.· (ο. μοιχ. οι!

μοιχ. στο. ο.)

- ο απολιλ.] τρτοοιιι. πας 9. ΑΡΤ/.Χ.

8,°ττ.Ρετ.ΕιΠοι. (Μάι. ¦ στο. οιπ. 69.

Επι. ΜειιιρΙι. 'Για. Απο. (ΣΕΦ.)

Τσι. Δον. Μοτο. ιν. 83.

- απο ανδρος 19899. Β.Υτ.Ηι:1. Μο111ΡΙ1.οό.

πιο). (απο) Το". ¦ στο. 1). Βγτ.Ρει.

Μιιοιρο.αρ.ΜὶΙΙ. (Μάι. Απο. (τω.

Μιιιι. Μα. 9.) ! ροει γαμων Χ.

- μοιχενει 2°.] μοιχαται Π. νω.ΜΜι.

τα οι Ματ. ιι. Η.

19.813 απο ιιι. ειπεν δι και έτεραν

παραβολην Β.ΒοιἰΙ. (ἡητοῦ πλοι.ιοιον

καὶ τοῦ Λαζάρου περιοχή παραβολή

ἔστι και παραβολιιιῶς ιῖρηται. ιἰ καὶ 6

εὑαγγελιστής μή προοέθηκε ταύτην τήν

προοηγορἱαν τῷ διηγἡματι 8090!. αρ.

Μιιιιιιιιει οι πιο)

19. δι ΜΗ... το!. ι:#ί. το!. | στο. ΒΧΔ.

νιιΙΒ. α.ο.ε.|: Λ.τιιι. πιο.

- πλουσιος] Μι!. οικω! ιιοιιιοτι στο.: Νι

τιι:ι°ο ΤιωΙ›. (ιι:ρον δέ τινες καὶ τοῦ

πλοι.ισιον ἔν τιοιν αντιγράφω; τοῦνομα

Νινιυής λιγόμενον εο!ιοΙ.ορ.)νιει.οι

Μιιωιιιοι.)

- ενιιῖιδιιοκετο] ινιδιιδιωτιτο Ι).

- ωφραιν.] οποιοι. και. Ι)(ὶτ.

Μα.) δΙτ.Ροι. Οοι.ιι. Ιτετι.229.

:20. τις] μια. ην τε. ΛΡ.1'Σ τοΙ. (νιιΙε.)

(ο.)(ο.)ι.ιιι. εγττ.Γει.δι:ΗοΙ. ΤΜ!» οοιιι.

] στη. ΒΠΡ.Ι.Χ. 89(ιιι.νἱιΙ.οεοοιιοιιιἰ

Με). α.ιιώ Μειιιριι. ιιι-ιιι. νται.. απο.

288.

-- Ααζαρος ΒΙοιι.ιιιτιιο ι:.ε. ΜΜΜ. ὑς

π. ΔΓ. το!. νιιΙε. 6.ι:ώπι. 8ι·ττ.Ρει..8ι

ται. (ΟΜΕ.) ' σαι. ΒΙ)Ι.Χ. 88. αε.ἰ.

Μεπιριι. πιο.. Απο. ΑΒΕ. Οιενι.289.

- προς] εις ?ΓΓ/Σ

(τω.

21. επιθυμων] επιθυμιι Χ. πιω.

- των ψιχιων Λ(Π)ΓΤ_|:Χ. το!. ΣΠΠΕ.

ιιάΐο'. Βιιττ.Ρει..8ι:Ηι:Ι. Μοτιιρ|ι.)ιν. απο.

Απο. ΣΕΦ. | στο. ΒΕ. 6.ι:.ε.βἰ.Ι.πι.

ο”. Ηἰοτ. Μοτιιριι. Βάια. (οι. πρ. ΜΝ.)

'Για. οι"... 283. (για. Μα". :ιιι. 27.

Ματ. το. 28.) ' των ψιχων Ι). (των

πιπτοντων ψιχιων Ι.)

-- πλουοιου] πιω. και ουδεις ιδιδου αντῳ

09. Ποιοι. Μι. 8_γτ.Ηιοτ.πιοτο.

-· επιλιιχον ΑΙΜ-Αϊ. 88. ¦ ελιιχον Π. Ι.

| ]:απιλιιχον 9. Δ. το!. (απελιχον

1,77. | απολιιχον Ραρ.Κιιἰ“εἰ.)

22. δι Οτίο. ιιι.488^. | στο. 69. Απο οι!.

- ο" των αγγελιων] μια Λβρααμ Ι).

ι Οοτιιτιι. Οτίο. ιιι. Οτίο. [οι. ιι. 290.

- Αβρααμ] τροποι. τον τ. 69. ι στο.

ΛΒ.Μαἰ.ΠΡΕΧΔ. Ι. Ετοιικιιευτ

ΓΔ. στον.: ' πιο!. οι Βαν: οι @οσο

'Πιι:Ι›.

22.28.και ιταφη. και ιν το» οι”, επι·ιρας

ο! οι πρωτοι σει ιιι ιιιΓοτιιο. Ποιοι.

ιιιιιοπι τη. ο.(ο.)(1¦ζ)(ο'.)!. εγτ.Ηιοτ.

πιο. οι οιηιιιιιιιε απ ορια πιο”. Ετ οι:

ἱ
ι

 

- τιλκωμενος ΑΒΒΡΕΧΔΕ(Ρ)(Η)(Λ). '

¦Σἡλκωμενος 9. Ι. Κ. τοι. Οιτττι.

Πλα. Ο.) | ιἱτομινος 69 δισ.

' 18. “Κοινω οπο”. οι. ' 19. οι". αιιι πιανω.

οι. | 21. απο.. οι Μαιο ΠΠ Φακο. οι. Ι :!3·

πια οι.
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Ρ

Ε
107181.

Υπ”. ιι. ι. ο. ο.

ο”. 1). Β.

Παποπ.['.Πιιο.1

(Μ.)ΑΜ. Επι.

Ί πιο..

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ι Α Ι ι σ- 24 χ ι π τ Ί ε;

εν τοιι· κολποιο αυτου· και αυτοι· Φωνησαο ειπεν,

| Ώ | . | | ` | ,

Πατερ Αβρααμ, ελεησον με και πεμψον Λαζαρον,

Η | ` ' ..ο , ) .ο . `

ινα βαψυ το ακρον του δακτυλου αυτου υδατοπ και
Ι ` απ Ι ο! ι η ' 4

καταψυξη την γλωσσαν μου, οτι οδυνωμαι εν τη
κ . | 25 ο ι ι ι ν ν

Φλογι ταυτη. ειπεν δε Αβρααμ, Τεκνον, μνη
Ρ' › Β Ι .ι ` ι ν ι ο σε

σθητι οτι απελαβει· τα αγαθα σου εν τι; ζου, σου,

ἱπ ιἰππιπ ειπε. " οι ἰρεο πιο·

πιιιπι πω. Ριιιοι· Λοι·ιιπο.ιπ.

τπἰποτοτο πιει οι ιπὶιιο Μια

πι ὶπιἱπεποι οπιι·οιπιιιπ κυρια

επι ὶπ οποια: πι τοι-πεσει Ιιπ

@απο τποπιπ, ποιο οι·ποὶοι· ιπ

πια: Ηιιιπιππ.. ωΒι .πω ΠΠ

πωπω.. ΗΕ. ι·οοοταιιτο παπι

τοοορἱιιἰ Μπα ιπ νἱιπ. ιππ οι

Επιπτυπ πωπω· ιππ.Ια: παπι:

πιιιι.ππ πιο οοπεοΙπιπι·. ια πιο

και Λιίζαροι· ὁμοίωι· τα κακά· νῦν δε 8ο.›δε|| παρα·

καλείται, συ δε οδυνασαι..π

μεταξυ ἡμῶν και ὑμῶν χάσμα μεγα ἐστήρικται,

δπωι· οι θέλοντει· διαβῆναι 8ἔνθεν|| προ; ὑμᾶι· μὴ

δύνωνται, μηδὲ οι ἐκεῖθεν πρι” ήματ διαπερῶσιν.

*σε οιἶν,|| πάτερ, ΐνα πέμψρο

αυτον εὶι· τον οἶκον τοῦ πατρόι` μου· 28 ἔχω γαρ

πέντε αδελφών· δπακ διαμαρτύρηται αὐτῶι, 'ίνα μὴ

και αυτοι ἔλθωσιν ει; τον τόπον τοῦτον τῆι· βασα

νου· 29λέγει . δε|| [αὐτῷ] 'Αβραάμ, :Έχουσιν 2 Μωυ
.

Ί που.

26. ἱν πασιν

27 εἶπεν δέ, Έρωτω

σἔα'| και τοι”` προΦ·ήται·· ακουσατωσαν αὐτῶν. ο

δε εἰπεν, ουχί, πάτερ .Αβραάμ α

26 κι`-·

η

νεκ ῶν πο ενθ- π οι· αὐτῶι, ετανο,σουσιν.
Ε

και επι πασιν τούτοι9

οι·ποἰπ.τίο. '8 Βι ἱπ πιο οιππιππο

ἱπιει· πω οι Με οποσ. ιπιι€πππι

πιιππ.ιπιπ πει, πι οι σαι νοΙππι

Μπι: ιι·ο.πειι·ο ..ο τοι ποπ ροπ

ιἱπι, παμε ἰπαο πια: ιππο

ιποπ.τε.. Η Βι πὶι, Βοιι·ο ατο

ιο. [καιει. πι ιπἱιιια παπι ἱπ πο

:ποιο μια” πιώ. .. !πιοοο επιπι

οπιπαπο ίπποι, πι ιοιιοιπτ πιο

πιο οι ἱριἰ νοπὶππι ὶπ |οοπιπ

Ιπιπο ιπι·ιποπιοι·πιπ. *9 Βι ιιιι

“Η ΛΙππππιπ, Ηποοπι Μοοεπ

οι ρι·ορποιωι. ιιπι1ιππι πιο

” Λι Με ποιο, Ποπ μια·

ΛΙ›πιππιπ. πιο οἱ ποιο ο: πιω·

ιπἱι ὶοπι οι! οσε, ριιοπὶιοπιὶιαπ

30 ι πεοπι. Μ Απ πιιιοιπ ΠΠ, οι

λλ ἐάν τι; απο

οι
εἶπεν

 

ἰπι'οι·πο οΙονο.πι α.(ἰ.) οι ιορπ!ιπι πει

ίπ ἰπίοι·πιππ. Βι πωπω. υπ.

28.υπ·αρ. ιν βασ. οτι.. π.498-. | οιπ.

8γι·.Ηἰοτ.

- Αβρααμ] +ρπιοιπ. τον π. Α. 88. το!.

Οτίο.ιν.252·'. ' οπι. ΣΦΕΚ. Οτἰπ.Π.

498'.

- εν τοις ιιολιτοις 8γι·.ΠοΙ. Οι·ἱπ.ἱἰ. ἱν.

]ιν τιμ Καλ-'αι Π(ἴτ. Ι.πιι. 8]·τ.Ρει·

Μιππρπ. Τοπ!). Το". οι”. Μοτο. ιν. (Η.

απ Μο!. Η. ο.. Απ. 7. 9.

- αυτου] πιω. αναπανοι.ιινον 1). Ιι.ο.ε.

πι. Ατιπ. | οιπ. Οτίο.ὶἰ.ἱν.

24. φωνηοας;] ινφωνηοας πώ. ¦ φωνης

Ι.. (οιΙα.ι·οοο ιππςππ 8]π·.Γιι.)

-- καταψυξρ] -Ειι Χ. 808". Ε.

- ότι] οιπ. Δ..

- οδυνωμαι] -ναμαι Ι.. ] -νομαι ΣΡΙ".

25. ιιπιν δε] πιω. ιιυτῳ Λ. νπΙ;;. ...απο

[Μπι. 8)·π·.Γιι.8ιΗοΙ. 'Που. Λιππ.

:1501. ] ποπ ο. ΜοιπρΙι.

- απελαβις] τινα!. ου π. (Λ)Χ. το!. 6.

8]·τ.ΠοΙ. (πιο. Μι. ιι. 25”. Η". 658€.

] οπι. ππω.υι.. 09. ΟΠ. μια. 8_γι·.

Για Μοπιριι. Τοπ!» Λτιπ. πιο.. απ.

Ιπι.ἱἱ. κι”. Φωτ. 828. “ἰΙ.896-. ' μπει

αγαθα σου Λ.

-- σου Η] οιπ. Β. νπΙΒ. α.υ.ι·.α|άτ.Ι.

οπο. ΙΜ. ἱἰ. Ιον. 28”. 88". που.

030”. 828. ΠΕΙ. 890. ' Οσοι". το!.

[Ζωα]

25.ιϊμοιως 8πτ.Η‹:Ι. ' οπι. Βιιι·.Ριι. ] ως

Η.

-- ὡδι ΑΒΒΙ.ΧΔ. 69. Επαιπ;Μευν

ΓΔ. ΒΙτι·.Ρει.8ιΗοΙ. Μοιπρο. που.

ΑΜ. απο. ¦ τόδε €. Πιο. πιο Επι!.

αν”. πει. (οι: δι "οι Μπι.)

96. και Ι°.] οιπ. Δ.

-- "τι ΑΒΧΔ. Ι. τα. | ιν ΒΕ. Μοιπρο.

- ἡμιον] υμων Γ.

- οπως] ινα Ι.

- διαβπναι] ροιι ινθιν 69. για. αν!

με. Β,τ.Ριι.(ποπ ΠοΙ.)

- ινθιν ΑΒΒ.(Δ. 69. ΕποΗΜεττνΜ.

] ;ιντευθιν 9. Ι. Κ. | οιπ. Ι). ο.ε.ιπ.

- δννωνται] δυνονται Χ. 89. Β'Η.

··· μπιν] του Β

- οι ππιο ιιιιιθιν ΑΕΧ. 88. το!. ΜιιιπρΙι.

' Ατιπ. ] οιπ. ΒΙ.)(νἰιὶ. που.)

-- προς ἡμας διαπιρωαιν ΑΒΧ. το!. ]

πρ. ἡι.ι. διαβιοαιν Ι.. ] ιἶιδι διαπιρασαι

1). (Μπι.) πι. | (ἡμας] ίιμ. Β.)

27. σε ππιο ουν ΑΒ!). σο. 8)·ι·.ΠοΙ. ]

των. τ. Ι... τω. (Επι.) πι. Απο. (επι.

Για) (οιπ. ουν ι.χῖ ΜοιπρΙι. .που

- πατιρ] πιω. Αβριιαμ ΒΧ.

- αυτον νιιΙα. 1. . οιπ. α.ὐ.ι·.ε#ἰ.Ι.πι.

Μοπιρπ. (ΒΙοιιιοπιπι ΣΕΦ.)

28. διαμαρτυριται 698".

- ο... ου, ι. 8.5.. 1 οιπ. Ι). (Οοπιι·ι.

οι.)

- τον 0τἰ9.ἰ. ' οιπ. 1.

- τουτον] οιπ. Λ. "ποιο τον τοπον Β.

απο. ιι.ι:.εβρ'.πι. | Οσοι", Απι.

να κι. οιπ. ἱ.

29. λιγα] ειπιν 1). α.πι.

-- δι ΑΒΒΕΧΔ. Ι. Επι”. α. 8,τ.Πι:Ι.

Μοιπρὶι. Αππ. ¦ .οιπ. 9. 69. Β. τοΙ. ο.

8)·ι·.Ροι. “οι" απο που. Ισ.ι:.|ῖ!ῖρ'.ί.Ι.

πι. απο..

- αυτοι Λ1)ῶ.Χ. τοι. ¦ οιπ. ΒΕ. ΑΠΣΙ.

- Μωναια ΣΦΕΚ. 38. (Η πρ. τα κι! πα.)

8. ¦ :Μωαεα 03. Α. Ι. το!.

- αυτων] αυτον Ρ..

Ο!). πατηρ 1).

- αλλ'] αλλα 1). 69.

- απο ο. ] ιι: 1). 1. Γ. Σπα. [τοπ. 151.

- νεπρων] Ιπποπι. των Ασία. | πιο. ανα

στη και 69. πι.

- ποριυθ. πρ. αυτ.] 8ιιΠαΧω°ἱι α.(α.ι:.)

[τι. (κουτι. απ.)

- μιτανοηαουσιν] -σωαιν ΧΜΓ. 'παω.

ροτειιπαοΜι πιω. πι.

  

23. ιπ πιπιι οι. ' 2-8. Ιπιιπππι οι ' 26. 'οι οι

ποι .4πι. ι 28. οιιποιοοιιιπ ιι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 10711. 1 .

ἑἔ1)· δὲ αὐτῷ Εἰ. *Μοουσἔωτ|| καὶ τῶν προςὑητῶν οὐκ Μονο τι ΡωνΗΜ των 811·
Δ' , , ι 2 ,8, ' , | , ,_ , .. θ , Φορτ., ποοιιο οἱ :μου οι σιωπή.

Πανω-ΦΠΑ. ακουουσιν, ου εαν τα· εκ νεκρων ανω στεισ η· Μπηκα-Μακάου!.

σουτ-αι.

Ο ι στην Ε: ω ι1ἰεοἱροΙοο που

αὐτοῦ“, _ . .
οκ, “ΜΜΜ οι" οι που το

ΠΠ· @Ξ 110 1 Βὶττεν δε προτ τουτ μαθητατ

ο,·ἔο.:τ.ι8:7,6. Ανένδεκτόν έστιν τοῦ ξτα σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν”, ΜΜΕ .απο-ι... "ο οιπετο “Η

οτ. 9:43. κ › `ν · τ ν ο ν. ο ' :οποιο τοπἱοπι: ' ΜΜΜ εε:

1. .πω το 2πλην ουαι δι ου ερχεται. λυσιτελει αὐτερ ει " Παρ". ΜΙ"... ΜΜΜ"...

* τ ` # ι ` ` | ' Η οἱτοιι. οοΙΙιιιο ευ" οι ρτοἰοἱοιοτ

λιθοξ !ιυλικοτ, περικειται περι τον τραχηλον αυτου “1 ΜΗ. (ΙΜ-π] Η' ΜΜΜ”.

2.ΐνατ.μκρ.τούτ. και ερριπται εκ· την θάλασσαν, τ) ὶ'να σκανδαλίσ·Π "ποιο ιὶο ροεἰΠἱε Με.. Με..

θα!. Τ Φ .- .. Ι Ο ν 8 τ ο .. 9 '·)ΑΙ.ιετκΗιε ΜΝ.. Εἰ ρεπο

Μ."__18:|5- ρ." Τα”, μικρα”, .">"ων Ευα· προσεχε" €αυ'Γ0“'ο νοτἱι ίτιωτιουο.ΜοτορΜΗοω,

αυτο. εαν * @μέρη * ο αδελφό: σου, 8 επιτίμησον αὐτῷ· ζω:ν

"επ-19:17· ρω καὶ ἔεὶν μετανοήσω ασοεε· αὐτῶ. 4 καὶ εαν ε·πτάκιτ δη Φ!! Ρ"ωω' "1 ω 9' "ΡΗ"

. ο ο ι 2 ο ι ν ι κ 6 κ ‹ τ τ' , , 1η ο". οοπνετωε Μοτο. οια-το

η! ημερατ αμαρτησ27 “9 σε και επτακιτ επιστρεψυ θέσει”, .Ροοοποι απο, Φωτ”

*προτ' σε, λέγων, Μετανοῶ, άψήσειτ αὐτῷ. ''

111 5 Ι' καὶ *εἶ·ιταν'| οἱ απόστολοι το κυρά», ει “"",'·)ΕΝΜΜΗνωοϋ
δ ο

τ τ .. | 6 ο . . . ' οοτἰοο, Δι1οιιΒο του.. Μουν

Προσθετ ημιν πιστιν. ειπεν δε ο κυριοτ, Ει · Παπ "ποιο πωπω”, δι

ΒΜοπ.η:οο. ο

οι:οι. ε

 

81. Μωυσεως :ΠΕΠ | 1:Μωσεως 9. Β

Με. το!.

- των ...οι τραμ] 0111. 69.

2. λιθος |.ιυλικος ΒΒΕ. 1. 89. μια. 8.1..

Βο1.π18.(ΒΡ.Αωοτ.) ΜοτορΙι. Απο.

?στο οι”. Μοτο. ὶν.85. | μου.. ονικος

- ακουουσιν] -σουοιν Ε... 9. ΑΧ. τα 87ττ.Ροι.8ιΠοΙ.αι. απο».

- ουδ' ΜΙ). | :ουδε 9. Εθοἰεσοἰο. (τἱἀ.Μπα. Χνϋ.ἰ. 6.)

“1. - ττερικειται] στο. Ε". | στεριεκειτο 1).

- εκ] Με!. των ν. [ ατο των 69. ο. (σε)

- αναο·το νωΒ. [σου | .το Με” ἱετἱτ - ερριττται] φωτο 1).. | ερι·ιττετο 1)'.

α.(_|ἱΜΙ. ..ο ἱΠοι: οοἱοι·ἱοτ ο.(ἰ.) Μή· ιρρυνται 69.

αἱ' ε. "ΜΜΕ και απελθυ προς αυτον; -ενα μια τουτων ΒΕ. [ 281180 τ. μικρ.

1). Ιι·επ.229. 9. ΑΕΧ. το!. πιτ. (νἱιΙ.Μο.". ενώ. ο.) 8τττ.Ρπ.&Βο!. Μπομπ. Απο. Οὐ".

-- ττεισθησονται (-οωνται Μ.) | πιστη- 8. εαυτοις] -τους Ι'. 806. ¦ τα· σε 9. 1.- οι· 88.) ' ω". Δ

σω·νται 69. ' πιστευσουοιν Β. "ΜΜΕ -εαν (εαναν Ε. εαν οι .αν Λ..)] μου 69. ΒΡΟΠΚΜΠ.ΠΠ'. [Επι. ΟΜΕ.

οἱ οι. Βάι. [πια. οι 9. ΑΔ. 1. το. εγτ.ΗοΙ. ' στο. Β1)Ε Εκο. Οτε!. 5.

1. απο οι πρ. τ. μαθητας] οιιι. 0.. Χ. 88. Με. τι. 8ττ.Ροι. Ποιο”. -μετανοιν @σου Οτίο. ἰ. (οπο. λη. με·

-αυτου ΑΒΒΕΣ. 69. ΣΕΠΕ να!! αν. απο. Απο. ΕΦ. απο 806. ταν. διο.) . -νοησιν Π.. ¦ οιΜ.ὶΒοοιοο

ουν: 87ττ.Ρα.8ιΠοΙ.. το!. ' .οιιι. 9. _αραρτ, ΑΒΕ. 1. 88. το!. οι"... ' -τηη ΜΝ 8ντ.ΙΙἰοτ.

Δ. 1. το!. ε. 8ντ.ΒοΙ.2.π. ΕΧΑ. 69. (νΜ.νετ. ο.) ΜΜΜ. εις σε _οοηοιις ΑΒΕ. 88. το!. 8_γτ.ΗοΙ.

- του ΡΜ εστιν δ'ι.8. ΑΒΒΕΧΔ. Ι. 9. ΒΧ. το!. νιιΙε.ΟΙ. ο.ε. 8_ντ.ΗοΙ. Μεπιρο.Ψ.&8εων. Οτἰ9.ἰ. | αμε 1)

69. ΠοΗκΜευντι. Οτἰο.ϋὶ. 60”. (εοά.Βοτε.) Απο.Ι.Τεο. (νοΜο ΕΦ.) ΗΛ. νιιΙς. α.ἰι.ι:.ε./ἱπι. ε)·τ.Ρπ. Μοτο”.

| 0113. Με. νἰά. τετ. ως. οι Με”. :ενϋἰ. 15. ' οπο. Α ΜΒ. (Ποιοι.

-τα σκανδαλα απο μη ελθειν ΒΕΧ. ε. ΒΕ. 1. Ανα. α.ο./$9'·'·ί.Ι.Μ. 8Ϊττ.Ρετ. 5. ειπαν ΒΙ)ΕΧ. | των” 9. ΛΔ.τοΙ.

ι :οσοι 9. Αυ. Ι. (69.) το!. νιιΙΕ. α.ο. 8ιΒοΙ.οό. Μεπη›Ιι. των. Δτω.Ζοιι. 6. ειπεν δε ο κυριος νιιΙΒ. _|ῖ 8)·τ.ΒοΙ. Ι

ο!! τν. το!. 0,49. ϋἰ. (τω. Μο;; (Παπ' ο δε ειπεν αυτοις Π. (ε.) | φοβο. Μο

7.) (διιλθαν 69.) -αυτιρ] αυτον Γ. (Μάι α. τΙἱοἱι “Πο 8)·τ.]:'ει. οι εΙἰιἱι

--ττλην ουαι ΒΒΕ. Ι. 38. 69. α.ο.ο.ε. .ἰ. -ιαν 2°.] αν Ι. “Μ (Μ!ί.

8ττ.ΒοΙ.ιοΕ.(ει οσα. Μπι.) Μεπη›Ιι. μη Ι. -ει] :αν Μ.

(στο στο Με". Στἰἰἱ.?.) ¦ 1ουαι δε -ρετανοησρ] -σει Η. - εχετε ΑΒ.2"αί.ΕΧΔ. 1. 38. 69. ΕΚΠ

9. ΑΧ. το!. Σποτ. 87ττ.Ρα.δι.Βο1. 4. ὶτττο.κις της ήμερα; αμαρτ. εις σε και] να. ' Ξειχετι 9. 1)Ε.το.τΗεδο. Ευα.

αι. Απο. στο. Ε. [ εχητε Μ. (νἱά. Μο”. χνϋ. 20. :οφ

2. λυσιτελει εω | συνφερει οι 1). νιιΙ8. -·-άμαρτησυ ΑΒΒΕΣΔ. νιιΙ;;. το. ' 21.)

ΜΜΜ ε". “και (οιπεπι ίιιετοι ο.) Σαμαρτυ 9. Ι... Κ. το. Οἰεπι.806.

ΠΕ πιο ποεοετε:οτ Με “του σου!. Οτἰο.ἰ.250. (νἱά.νετ.8.) ' αναστησυ

Η. 69.

4. τις Οτίο. ἰ. ' προς Χ. ¦ (στο. οι; σε

νιι|Ε.Μ8.ορ.θο. ί. και..)

-έπτωτιε 2°.] οποιο. “ιν ΑΚ. οι

ρτιοαι. το Β. (Βετο. ΜΜΜ. της ·ἡρε·

ρα;; 9. Δ. τε!. νοΙ8. βουτια. @τι

Ρπ.8ιΠοΙ. (ἔσω. 11501. | οιιι. ΕΒΕΣ.

α.ὁ.ο.ἰ.Ι. 8ττ.Ηἱοτ. Μεοη›Ιι. Απο. σε".

οσο. Οτἰο.ἰ.256'.

-επ·ιοτρεψυ Οτίρ.ἱ. | -ψει Χ. 6980,'. ΗΡ.

-·ιτρος οι ΑΒΒΕΣΔ. νιιΙ8. α.ο.ε.ε.

μια. μεν Α. [ Δω!.

81. τοωττοιοτπ οι.

1. ο". οι! ‹Ποο!ρ. πιο. οι. ' 3. ρεεε. “ο 8ο οι.

Μ
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-' ΧνΙ1. 12. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

  

για. α. ο. ο. ο.

"τα Ρ. Χ.

που".

[Μ]“ανΕλ .

σα θαλασσπ

τ

9 | 9 Η . η Β

εισελθοντι εκ του αγρου ερει

θεον =οινιἱ·πεσε||

(βάνω και.

αν : 9 να

9. διαταχθίντατ διαταχθέΡΤα _,

[ου δοκιἰι].

› 9 Α

εσμεν·

ρείαο και. Γαλιλαίαο.

Ο. ελεγε" αν] ΜΗ. τιμ ορτι τουτο” μιτα·

βα ιντευθεν εκει, και μεταβαινιν· και

1). μια. Μοττ. ΣτΠ. 20.)

-ταυτ·°] ΑΒ. το!. | οπι. ΠΕΣ Μοαη›Ιι.

-εκριζωθητι και] στα. .1).

- αυτευθητι α.ο. | μπαμ". να. νιιΙε.

ο.ο./:(#.)ο2.ι.

'- εν τα θαλασσυ] εις την θαλαασαν

1).

-αν (απο υμιν” στο. Δ..

7.ιξ ΑΒ. το!. | οιιι. οσα. Ειιττ.

- νμων δουλον] μου!. εχων 1) στ. ' 99.·

"απο Μπιουτ απανω ντα. α.(ο.)ο.ε.

0.) 0.0... 819.

-η ττοιμ.] και ·ιτοιμ. Χ.

-εισιλθοντι] -τα 69.

·-ερα] ρτοοπι. μη Ι). ε.Ι. Μοτο”.

- ανηρ ΒΙ)ΕΧ. Ι. 89. Ειιττ. 8_Υπ.Ρ8τ.

διΙ.ίοΙ.. Μοπη›!ι. Απο. ασ.. | "οιιι.

9. Α. το!. εχι·.Ι.Ιι:Ι.τιιτ. ΠοτΙ·ι. αν”.

-ευθως ντα. ο.εώ ' στα. Χ. ΣτΠ. ο.

αι (απτο ιριι α.ἰ.)

- ·καρελθων....ιρα (νοι·.8.)] στα. Ι".

-αναπεσε ΙΙΙ). 69". 1τσΒΚ8Πν.ι..

ξαναπω;" 9. ΑΔ. Η. 38. 69". Μ. '

αν·ιττααι Ε. ' αναπαυσαι Χ. ¦ ανακε

σον Γ.

8. αλλ. οιιχι ντΠ8. (9'···) 891'. Πει. [

αλλα 1). α.υ.ι.·ώπι.Ι. 8)·τ.Ρετ. στη”.

819. ' αλλων: Ι!. | αλλ'ουχ Λ. "ΜΜΕ

τοτε” 8)·ι·.Πο!..

- ως] Μι!. αν ΑΕΧ. 38. ΚΑΙ. | οπιπο.

ΒΧ). το!.

-·ιτιιααι] ιοαι Δ. Μάι!. και Ι.

Σ ' || | Ο | | Σ | Β Η

εχετε πιστιν ιοο κοκκον σινατι·εωο, ελεγετε αν τῇ
, | Β , ` | ' Α

συκαμινο› ταιιτ·Π3 Ρκριζωθ·ιζτι και Φυ·ι;ευ€ητι`εν ,η

καιυπηκουσεν αν υμιν. τα· δεὑμῶν δοῦλον ἔχων οιροτριοδντα ἡ ποιμαίνοντα, 2..

Βὐθἔωτ παρελ

8 α.λλ, ούχι έρεῖ αὐτῷ, 'Ετοίμασον

τί δειπνήσω. και περιζωσιἱμενοο διακόνει μοι ἔσω

πίτα, και μετα. ταῦτα φάνεσαι και. στίεσαι

8 Μ , || 9'' δ , + Ο,

εχει χαριν τῳ ουλῳ οτι

τ. τ

σε. 0 σ-||

αυτο›,

10.·,

ο ῶΦείλομεν ποιῆσαι ττετι·οιήκαμεν.

Ξ' 11.2 11 Και. εγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι [αυτον] εἱι`

. | ` Ο ` ' ` 8 | ||

Ιερουσαλημ, και αυτοι` διηρχετο δια μεσον Σαμα

και εισερχομένου αὐτοῦ εἴτ`
| Β ' Β .- | ` '

τινα κιομην, απηντησαν [αυτῳ] δεκα λεττροι ανδρα,

12

8. αν] ροοτ φαγ. Β. ο. (αυτο φαν. νιιι8.

..μια 5)·ι·.Ρττ. (.'_υρι·.)

9. ιχιι απτο χαριν ΒΒΕ. α.ε. Μοτοριι.

2919. Οιτρτ.819. | :ροκ 9. ΑΧΑ. 88.

Θείο. το!. νιιΙ8. ο.ο./.#: ΒΥπ.Ρετ.8τ

Ηττι. (σουτ.) ΔΗΩ. (εχη Χ.)

-τιμ δουλοι] μου. εκεινῳ 9. Δ. Ι. 39.

το!. νιιΙ8. οι”. 8)·ι·.Πι:Ι. (ἱοτ!1. Απο.

(ΣτΠ.) στα”. | οιιι. ΑΒΒΕΧ. ιι.ο.ι:#

Ι. Μειπριι. | ματια. Κ. 8τα·.Ρετ.

-εποιησιν] ΜΗ. παντα 89. Απο.

_διαταχθεντα] μια. αυτῳ 9. ΒΧ. 69.

ανω α.‹ι.›ουατ›ο···-›α› εν.

Ρττ. Μοτο”. ατι.. (ατα.) ' στο. ΑΒ

ΕΔ. 1. ι:Εοαι(Μευνινι ο. Βγι·.ΕΙοΙ.

ΟοτΙτ. Απο.

-ιιιΙ 511.] °[ΜΙα. ου δοι:ι.ι 9. Α1). τοι.

(Ειιττ.) 87ττ.Ρετ.8ιΠοΙ. Ποια ¦ στο. Β

ΕΣΕ. 1. ιι.ο. Μαν”. Δια. Δω..

@μια

10. ποιησητι] ποιησιντε Δ".

·- τταντα....ὐμιν Οτίο. ἱίἰ. στα. Οτίο.

Ιιιι.ἱἱ. 497.. ἱν.879°. | όσα λιγω 1).

- παντα ΥΜΕ. ο! ' οιιι. α.6.ε.ῇίἰ.Ι.

Μάι!. ταυτα Α. | Ώσπου., Οι·ἰ9. ιιι.

Οτἰ9.[Μ.ἱΥ.679°. (Παει: απατα αν”.

οι.)

- διαταχθεντα] διαχθεντα Μ. (ετη.

υμιν] στο. α.ο.ο. ' Οοπτι·ιι. νιι!8. ο!)

- οτι (ροετ ληιτι) ΒΒΕ. το!. _|: Οι·ἰο.

ἱἰἱ. οπο. ΙΜ. Η. 6799. ' στα. ΑΧ. 1.

νιιΙε. ΜΜΜ: Ο_υρτ.88.

- αχριιοι] Μι: 0.ι9.ιι.του>. ιιι. Οια).

[κτ. Η. 50ΐ9. 879". στα". 88. 8Ι9. [ :απο

3 !

εποιησεν τα

ουτε” και υμεῖο, ὅταν ·ποιήσητε

| ` | Ο - | Η 'Ο 3 Η Ι

παντα τα διαταχθεντα υμιν, λεγετε οτι Δουλοι αχρειοι

Μικτού! τὶιἱοπι ιιἱοιιτ ετιιτιιιπι

αιτημα, ιἰἰοει·ετἰι Ιιιιἱο ιιι·ι›οι·ὶ

Μοτο. Ετο.‹.Ποιιτο οτ ττττοερΙιιιι

τοτε Πι παπα ετ οΒοοιὶἱι·οτ νο

τα '' (Μι Ιω Οια: αιιτοπι νοο

ττιιαι Ενώστε “παπα ιτι·ιιοι.οιπ

αυτ ρι·ιεοοπτετιι. στα παταω ‹Ιο

Βετο ιὶἰοιττ ΗΕ, Βιιιτιπι παπα

ΜΜΜ? 'ετ που Φωτ. τι,

Η." ανα! απατα. οι ρτιιεοιπεο

το ετ @Ματια αυτή Μπα: πιου

ι1ιιοειιι οτ των... οι ροετ Ματ

τα τοαιιι1ιιοαΜο ετ Μπιτ? "Νικα

` αυτι! επιτἱοπι Μια τα” ΠΠ,

φωτ. ίοοἱτ φωτο Μή νοτιοανατ

ι·ιιτ? "' Νο" ριιιο. Βἱο οτ τι”.

:των (σπιτιών οπιιιἱιι αυτι:: μια·

αφτα ιιιιπτ νοοἱε, Φώτο, Μπι

ἰπιιτΠινι τιποτα: ανω σιω

ι11τιτ “οσο πιο»...

" Ετ (πομπο ιτετ @οι ἰτοτ ια

Πἱοι·ιιτιΙοτιμ τι·ιτιι:ἱιτΙ›ιιτ ρα πιο

ιΠιιαι Βιιιαιιι·ιιιπ.ι ετ ΒιιΙΠιτοοπι.

". Στ απο τιιςτοοετοτυτ αποα

ιἰιτ.τα οιιετεΠυαι. οοοαποτυοτ οἱ

@των νἱι·ἰ Ιορτοει, στα ποτε

 

δουλοι 09. Η. ¦ Ροετ "μεν ΙΜ». 8”.

Ρετ. (οιιι. ΖΕι.Ιι.ιτρ.ννιτΙτου. | Οοιτττιι,

Ναι.)

10.ὁ] τρυπα. οτι 9. ΧΑ. το!. Βγι·ι·.Ρετ.

διΠοΙ. | στο. ΑΒΒΕ. Ι. Ειιττ. Μοπητο.

ΑΠΔ. ΣΕΦ. Οι·ἰο.ἱἱἱ. 0τιῇ.|ιιτ.ἰτ°.ὁἰ.τ.

Ον". 88.

- ωφειλομιν ΑΒ.ΠΕΧ. (09.) Πε”.

ΕΝΕ. 87”. σαιτ. οφειλ. ΒΠΠ.ιΠαἰ.

Δ. Ι. ΒΒοΗ.ΚΜδνΑ. 0.49. ιιι. Ι -αμεν

Ρ. Ι -ωμεν 69.

Η. αυτον ΑΙ)Χ. το!. ' οπι. ΒΕ. Ι .κοινο

δ)·τ.Ρετ. ' (Φωτ Μουτ 29:01.)

- και αυτ. διηρχ.] 0111. Χ. ' στο. και αυτ.

Εν.ττ.οτιο. α.ε. (διερχ. Δ..) | και αυτοι·

ην διερχομινος Μ. (τι·οοετοι·ιιπτ που.»

- ιδια ΑΒΕ. το!. | ανα 1. 69. | οπι. Ι).

- μεσον 13191.. 1. 69. | :μεσου 9. ΑΧ

Δ. 88. το!.

- Γαλιλαιας] ..ο Οττωτττττιπτ 87ϊ.1)ιετ.

Μάι!. οτ .καιω ...ι....1ιτι.ι. | απατα,

τα”. [οι.

12. ειοερχομινου αυτου] ιιαιλθων Χ. α.

- τινα] τηνανα Ε. ' την Α.

- απηντησαν αυτῳ ΥΜΕ. ' οπου

ησαν Ι). ε. | οτ απο ...ω-ακα. "

(υπηντησαν Ε. Ι. 69.) "αυτῳ] στο.

ΒΕ. ' (Ξωτικα. ΑΧΑ. 1. 88. το!.

- λεπροτ] ροετ ανδρες Ι). Εο.ττ. @τι

Γετ.8.ιΠοΙ.

6. ακουω-ιιι.

'Ι. των". οι. | Β.

Μιτ. Ο!.

Ο!. ' @αστα οι. ' ουοι:Ηετ (1.'

τα. ' 9. ατι." οι οι. ' Η. "ιππι
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.μ.-..Δ

Δ Β 1) Η.)

1. Χ Δ.

1. 88. 89.

Βα)ΟΨσνΓ

'Η

21. ῆ Είδου] ἐκεῖ.

5 τι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

13|,'ο οι ι . ` θ ` ι

οι εστησαν πορρωθεν, και αυτοι ·ηραν Φωνην λε

·νοντεο, 1ησου ἐπιστατα, ἐλἔησον ήρθα. Η και ιδου

εἰπεν αὐτοῖο, Πορευθέντετ επιδείξατε ἑαυτῶν πιο
|

ὶερεῦσιν. και ἐγένετο ἐν τῷ υπαγειν αυτών;" έκα
` .

θαρίσθησαν. 15 829 δε ἐξ αυτων ἱδιυν ὅτι ὶοίθη,

2πέσπρεψεν μετά μ.ε·νάληι: δοξάζων τὸν θεον,

και επεσεν επι προσωπου παρα τουε· ποδαο αυτου,

ευχαριστῶν αὐτῷ· και αὐτδι· ήν Σαμαρείτηο. 17 απο·

κριθεῖο δε δ Ίησοῦο εἶπεν ξΟὐ " οἱ δέκα ἐκαθα ί
9 Χ Ρ

σθ σαν · οἱ. [δὲ] εννέα ποῦ ° ω ού ευ έθ σαν υπο·

η! 1 | ) .- χ Ρ( ?ζ `

σ<τρεψανιΣο δουνοι-ι δοξαν πρ θεοι, ει ριη ο αλλογενητ

,
- .

οντα; και ειπεν αυτοι, Ανασται· πορευου· η

πίστιο σου σέσωκέν σε.
` Δια |

118 20 'Επερωτηθειε δε υπο των Φαρισαίων ποτε

ἔρχεται ή βασιλεία τοῦ θεοῦ, απεκρίθη αὐτοῖε· και

εἶπεν, Ούκ ἔρχεται ή βασιλεία τοῦ θεοῦ μετα παρα
Ι 21 ιδ` ι οι 818 ` Φδ Α εδ ` ι επ.

τηρησεωο, ου ε ερουσιν, ου ω ε η ι ου εκει
ι ` 6 ` ε ι στο το ο π ε τι ο ι

ιδου γαρ η βασιλεια του θεου εντοι· υμων εστιν.

:στα 18.

του: ο Ιοπιτο. " οι Ιοταιοτιιπ

τοοεπι ιιιοοπιο:ι. Ιοοιι ρταοοερ

ιοτ. ιπικοτοτο ποοιι·ι. Ν @που

οι πιο, Μπι. Ιιο σουκου. ντιπ

εποοτιιοιιοιιο. Ετ ίαοειιπι υπ.

αυτα Ποια. ιπιιπιιαιι ειιπτ..

Η Πιιιιιι ιιιιι.οτιι οι: "Με οι. πιο

παπι ιπιιπτιο.ιιιε οιι. ιαπωνια

απο οπιπ ιπαι.τπα νοοο πιαι;πιπ

οαπε διαιτα. “' οι Μαιο ἱιι τα·

οιοιιι απτο Ροδου οιιιι ετιιιιιιο

οποια: οι πιο οτα: Βατπατιιιι

που. " Βοοροιιιιοιιε αιιιοπι Ιο

ιιιιι που, Νοτιιιο ιιοοοπι ιππα

ιι:ι.ιἰ ειιιιι? οι πονοιιι πω ειιπι? .

'' Νοπ οιι. ιπνοπτιιιι αυτ που”

οι ι.ὶατοι αιοτιαιπ ιιοο πιει πιο

αΙιοπιι;οιια? " Ετ. οι: ΠΠ,

Βιιτιεο "πιο ποια Με:: πιο ιο

ιαιτπ.ιιι ίοοιε.

ω “πω Ιπιοττοιςιιιιιε αιιιοτπ

ο. ΓΙιιιτιοαοιε ιιιιαπιιο "πιτ τοτε

πππι οιι. τοεροπιιἰι οιι οι που.

Νοπ νοιιιι τοι;πιιπι ω οιιιιι

οΙ›εοτνιιιιοπο. 2' πετιιιο ιιιοοπε,

Βοοο πιο. οιι: οοοο πιο. οοοει

οαιιιι καποια στο πατα νοι οιι.

12. οι νιι1ε. Δω 8_ττ.Βο1. πιο.. | και 1).

87ι·.Ρει. Μοτιιρ1ι.Μ$$. | οπι. α.υ.ο.ι.

Η.

- ιστ·ησαν ΑΒΕ. το!. ' ανιστηοαν Β

Ι'.

Η. αυτοι $,ι·.Ι:ίοΙ. το!. ' στο. 1). Βια.

8ττ.Ρει. Δτιιι. απο.

- ηραν φωνην λεγοντες] εκραξαν μου?

μεγαλο 1). ε(ιιιιι.οιοοιιιοε).

Μ.ιδων] πιο. αυτους 1). 69.

8τι·.Ρει.(ποπ Πολ) Απο. απο.

- αυτοις] πάει. τεθεραιτιυιοθε 1)'. (-πευ

αθι Η.)

- τοις τι...] ιαοετοοιι ο. Μοιπριι. πιο..

- και εγενετο] εγενετο δε 1). (οπι. εγε

νετο Δ..)

- ιν ται] στα. 1.

·- εκαθαρισθησαν] -θερ. ΔΣ.

15. τις δι] πιο. τις Δ.

- ιαθη α.ο.ο!ἰ. 87ι·.ΠοΙ. Μειιιτιο. Μπι.

ιικαθαρισθη 1). νιι18. δ./.Ι. 5)°τ.Ρ5Ε.

θοειι.τιι πιο. απο.

- φωνης] εκατ μεγαλη; Ι). νιιΙε. διο.

Καπου. ] φοβου μεγαλου Γ.

16. επι προσωπου] οιπ. 69. Δ. ΠΠ.

- παρα] προς 1).

- αυτου] αντιο Λ. | .και Βιιτ.Ρει.

Ξ.ιιι.

- ιυχαριστων αυτοι] οιπ. 1). "οπι. αυτοι

Δ. νιιΙ8. αιμα/#1 ¦ Οοιιιτιι, ι.

- και αυτος ην] ην δε 1).

(Μια)

Η. αποκριθεις δε] και αποκρ. Ι. | 0111. δε

Α.

- ειπεν] πιο. αυτοις 1).

- ουχ οἱ δεκα Β.Βιἰυ.Βοδι.13. (ζουν οι

δεκα ια. Βαιι.Μαἰ. Χ. το.) νιιΙ8. _/.

()τίο. [οι. ιτ. 498.. | ουχι οι δικα οντα

Δ. (Δια.) ' αυτοι δεκα Ι). α.!ι.ο.ε.8ῖἰ.

- ικαθαρισθησαν] -θερ- ΑΕΛ.

- οι δε ΒΙΠΕ. το!. ε)·ι·.Βο!. απο." υἰα.

' οι (νιιιι;.) _/.8'(δα!ιαι.). πιο.. | οιπ.

δε ΑΙ). α.ο.ο.π(Βἰατι.).ἰ.Ι. 8)·ι·.Ρετ..

Μοιιιριι. σκοπια. [Δι·ιπ.]

- που] απου Δ.

18. ουχ ιὑριθ.....δουναι] εξ αυτων ουδεις

ευρεθη υποστρεφων τις δωσει 1). α.(!:.)

(ο.)ω)(ἰ.)Ι. (στα. ιυρεθη δ.οάι.) ποπ

οιι. ιπνοπιπε σοι "απο οι απο: ντιπ.

(ε.)(_/.) Οττο. [τα. ἱν.(“οι εταιἱαι παο

τοι"). ιιιιιιιοιιιτι οοοοεεοτιιιιτ ιιτ. τοπι

και οι ιιατοπι 8)·ι·.Ρετ..

19. πορευου] πιο. οτι 1). νους. α.ἰι.ο.ο. .

π Λττπ. ' οιπ. ι.

- ή πιστις σου οεσωκεν σε Το". οι”.

Ματο.ιν.85. ' οιπ.!). μου. πορευου

εις ειρηνην Χ. (ναι. για. 48.)

20. απεκριθη] 'ιι-ποιο. και 8.

- του θεου Φ. Το". αυτ. Μοτο. ιν. 85. '

οπι. Ι.. ο. | (τ. θεου Ι°. οαοιοτιιπι ΣΕΦ.)

- παρατηρηυιιυς απο. 288. | παρρη

σως Γ.

21. ουδε] οἱ δε είε: 69.

 

2Ι.η ιδου εκει ΑΠΣ το!. νους. α.ο.οώ

διττ.ΗοΙ. (Μοιπριι.) (Μια. αυτ. Οτίο.

ι. 288". ιν. 29”. Οτἰο. ΙΜ. πριν.

(νιι1.νοτ. 23.) ' οπι. η 69. Τσακ”.

Ματο.ιτ.35. ' οι οοοοἱΠἱο Βχτ.Ρει. Εἰ!.

498. ' οπι. ιδου ΒΕ. ε#υ'·'·ἰ.Ι. Λεια. ι

Οοπιτα. εαυτο οιι. θεοι" Μπομπ.)

Το". Πι!. Μάι!. μη πιστευσητε Π.

(για. Μαιο. κιαν. 28. Ματ. ΜΗ. Μ.) ·

οσοι”, θεια”. Το”. Πι!.

·- του θεου θείο. ι. ἱἱἱ. 459Βαἰεοτιο. πιο.

ιν. Το". Ουρτ. 819. ·ΗΠ.49=. ' των ου·

ρανιυν Οτίο. ἱἱἱ. 2486,; (Ρειτ. Μια.

Ποιιιιι. ιν. 20.) μου. εστιν το.: Β'.

Ρεα·..4!ειι·. ' Οοπτ.τα. Οτίο. ι. ἱἱἱ. 459».

ιν. Το”. ευρα αν.

22. δε ο. 8ττ.Βο1. το!. (οι οιι να... οι.

Μαιου) | ουν ι).

·- μαθητας] πιω. αυτου ΑΧ. καποια.

α.!ι.ο. Μοιπριι. .Μια ' οιπ. ΒΒΒΕ. το!.

Δια. εφ (Μια. Λι·τιι.

- ότε επιθυιιησετε] του επιθυμησαι υιιας

1). 69. Λτιπ. Ποτε] όταν [ο. ' επιθυ

ιιηοετε] -οητε Ι. ΜΑ.

- ἡμερων (απατα του.. Ειπε.) Ι πιω.

τουτιου Ι). (ἔσω.

- ιδιιν] οπι. 1). ' ροει επιθυμ. νιιια. τι.

θεά!). εχτ.1,ετ. Ι Οοπιτ:ι. οι.

 

20. τοαροιιοοιιε οι. πιω οι.
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ΧνΠ. 29. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ττττ·ή·:ηη-4ι·-ντπ·.ττεκτοτ”αυτήΡΒ

___..9..-..ή..Ψ.".Μαοτιμω.πη·

να”. α. ι. ο. οῖ

.1 αγαπω-Πλ. Η.

Χωρα.

απο. Μαι.πιο.ἑ

πιο". α.ι : α;;-α7. αδ

Η". η) ι οι .

. @νοτια

·Ε

Ε

οι. [ο το ή..!

- °¦

β

αυτου.]

Ϊ
!Μι.α.ιιο7-89. ε

οι)

δ

οι ο
ειπεν δε προι` τουι· μαθητιἱο, Ἐλεύσονται ήμέραι

ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ήμερῶν τοῦ υὶοῦ τοῦ

ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ ουκ ὅψεσθε. 28 ί καὶ ερουσιν

ὑμῖν, Ίδοιὶ ξεκει.η ἱδοιὶ ιδδε||, δ μὴ απέλθητε, μηδὲ

διώξι7'ΓΕ. 24' ιδσπερ γαρ άιττραπὴ άστρα

πτουο·α ἐκ τῆο 8 υπο τον# ουρανον εὶο τὴν υπ, ούρα

νον λάμπει, οίἔτωο ἔσται * ὁ υιοε· τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ

ήμερα αὐτοῦ. 25 πρῶτον δε δεῖ αυτον πολλα παθεῖν

καὶ άποδοκιμασθῆναι απο τι): ·νενειἰο ταύτηο. 26] καὶ

καθιὶ›ο ἐγένετο έν ταΐο ήμέραιο ' Νῶε, οϋτωο ἔσται

καὶ ἐν ταῖο ήμεραιο τοῦ υἱοῦ τοῦ ανθρώπου·

27 τΪο·θιον ἔπινον, έγι.ίμουν δἔ·ναμίζοντο,'| ἄχρι ιδο

ήμέραο εὶσῆλθεν Νῶε εἱο τὴν κιβιοτόν, καὶ ·ἶ)λθεν ὁ

κατακλυσμοο καὶ οὶπώλεσεν 2πιἱνταο.|| 28 όμοιο”`

8 ` || , | 8 η Ο | | ν ”

καθο.›ο εγενετο εν ταιο ημεραιο Δωτ· ησ·θιον επι

νον, ήγόραζον έποῖλουν, ειρύτευον ο;κοδόμουν° 29!)

δε ήμερα ἐξῆλθεν Λιὶ›τ απο Σοδιίμων, ἔβρεξεν πῦρ

καὶ θεῖον απ, οὐρανοῦ καὶ οἱπώλεο·εν ;πάνταο”·

2' (πινω Βι αἱ: οι! ιὶἰεοἰροΙοε.

νοιιἱοιπ οι. @παο ιὶοαΜοτο

ιἰο τιιΙοτο οποιο :Ποιο ΕΜ Μο

αιἰπιε. οι ποπ .πωπω '3 (Με

*'~) Ετ .παπι και., Βοοο Μο.

ιιοοο ΗΜ:: ποΙἰιο Πο. :κοπο

οοι·ιοα·ιἰπἰ. Ή σου” Νοαι ιιἰοιιτ.

ΜΒΜ οοταιοιια: 6ο πιο οαοΙο

ἰπ ι:α οικω οπο οαοΙο "Η" τω

ι:οι. Πα οτ". ΗΜ” Μαιου. ια

οι.. οιιο. Β (Ναι) ?καποιο αιι

απο οροτιοι “Μπι απο”. ρω

οι. τορι·οοιιτι ο 8οοοταιἰοοο Μο.

3'' (Μι ·'~) Η: ιιἰοιιι Γοοιιιαι οι". ια

και... Νοε. “ο οι·ἰι οι ἰιι απο

Με ΜΗ Ιιοαιἰτιἱε: "Ι οιΙοοοιπ οι

Μυοοο.ιπ, ιι:ιοτοο ιΙι.ιοοοιιοι οι

παω." οι! παρτυ". ιικοαο Με

ιΠοιο ααα Ματιά: Ναι ἰιι οποιο,

οι. "και ι1Πιινἱαπι οι ροτιὶἱι.Πι

οτοποο. " ανω ΒὶπιἰΙἰιοι· εἰ

οιιι ίιιοι.ιιπι ο" ἱτι απο... απο:

οιὶοϋαπι οι οποια” οπιοοαοο

οι "Παω". ΡΙοπτ.οοοιπ οι

οιιιὶϋὶοιιοιιοι: ” οσο διο ιιιιιοαι

οαϋι Μια α 8οι1οπιἰο, μου:

ἰι;ιτιοαι οι οιιΙρὶιατ ιὶο οιιοΙο οι:

 

22. ουκ] ουχ Λ.

,8.και] καν Γ. 8:Π.Ροι.8εΠοΙ.+ ΔΠΕ.

- ιδου εκει ιδου διὰ Ιιοο στα. (Β)1”..

(Μοπη›!ι.) | :ιδου ιἱιιῖε ἴη” ιδου εκει (8.

ΑΒ. το!. (οι Μο στα. ΒΧ. 88. 69. Κ.)

αου'. 8)·τ.ΠοΙ. Ποια. Απο. βιο.

Επι. ΤΙιοοριι. 184. (νἰι!.νοι. 21.) "οιο.

η Β.Βιἰν.Βο|ι.Β 0,11. 38. 89. Κ.

Λικ. ο. | αποτο. ΛΒαρ.2"αἰ.ει μάτι.

Β. το!. ι και Μ. νιι!!;.ΟΙ. Ιιώ_βί. 8".

Ρο!. Η (ιδου ι¦ιδε μη διωΕητε η ιδου εκει

Ι.) "εκει] πιω. ὁ Χριστος Ι. ΚΜ.

8]τ.Βο1.. θα!. ΜΜΕ.. και”. 28. Ματ.

αἰϋ.21.) ›

- απιλθητε μηδε ΔΟΣΗ.. το!. 87ττ.Οτι.

Ροι.8ιΗοΙ.2.:ει. το!. (εξελθ. μηδε Βια.

ΤΙιοοριι.) ' οιο. Β. 69. Απο. οπο. Μου..

οι Ματ.) | πιστευαητε (στο. μηδε διωΕ.)

Ι. 87τ.ΗοΙ.αιο·. (νἰιΙ. Μοιι. Με”. 28, 28.

Μο.τ.:ιϋἰ.2Ι.) Ι (πιο Με κάποιοι: Μο

οποαιἰκ 8.γτ.Οτι.)

- διωξητε Επι. 'ΓΙιοορΙι. ' -ξετε 1.. 09

δοτ. ΔΔ. (στα. μηδε διωΞητε Βιιι·.Ρει.)

24. ή αοτραπη] ΟΠ!. ἡ Β.Βολ.(οιτο,ιπαἰ.

Βιἰυ. ίπ οοίἰ.)

- ή αατραπτουσα ΑΒΒ. το!. ¦ οιπ. ἡ

απο”. οοΙΙ.νοΙα. ΣΧ. Ι. 69. ΓΤ./:

Απο.

·- εκ της·....ουρανον πιο. (δ.)(ἰ.) '

υπο των επ' ουρανων 69. | ο ρτἱοοἰρἰο

οοοΙἱ οι ιιε‹μιο οι! ιοι·πιὶοιπα οι” 5”.

θα. ιὶο οιιοΙο οι. οποιο ιιοοιᾶ πιο οιιοΙο

οοι ἱΠιιιοἰποι 8ττ.Ρει. (0ο οιιι:Ιο ο.

Μοαιρο.) "οιο. οι! λαμπει ο. | στα. εις

την υπ' ουρ. _ῇ ¦ οιπ. εις την....λαμπει

οι
24.ὑπο τον ΑΒΒΒ. 88. Κ. ¦ ων €.

ΣΧ. τοΙ. (ὑπο Β..)

- εις την υπ' ουρανον] 0111. 1). (α.ο.ο.|ἶ

17: πορτα.) ' @θα οαο.Ιααι ΜΜΜ. ¦

ΡΜ λαμπει Δ. (δ.)

- λαμπει] αοτραπτει 1).

-- εστω] οδο. *και ε.. 1). δ.ο.κ. Απο.

απο. (νἱιἱ. να. 26.) ' οιο. Α.Β.Μαἰ.

Βιιο..ε.Π.ΧΔ. 1. 69. ΕοακΜευνοι.

νοκ!. α! 8)·π.οπ..Γετ.διΗοΙ. Μοτο”.

(Μαι. (οιο. και οιιαι εοφ!. 17.) ιΠοε ΜΗ

Μαιου. @αποτο (αιΙνοιπαε ΜΗ Βοιώ

τιἱε ο.Ι. οοιὶοαι οποιο. _|: οι. Μο".

:ικἰν.27.)

- εν το ήμερα αυτου ΔΙΠ.. 83. το.

νι.ι|Β.1: 8νττ.Γει.8ιΠοΙ. Μοαιρο. Οοιὶι.

Απο. (....αυτου 83.) ' οιπ. Β!). α.ο.ο.

ε.ἰ. που.

25. αυτον] οτα. Χ.. Ι μια. πολλα παθειν

Λκ. ο.

- πολλα] ρω: παθειν Γ. ¦ Οοιπτο,

Τετ!. πάν. Μοτο. οι. 85. ι οιπ. 60.

25. και] ποπ οιο. Λ.

- Νωε] `@Μαιο του ια. Η. | στο. ΑΒ!)

ΒΙ.ΧΔ. 69. ΒοΗκΜευντι.

- εστω και] οιο. και 69. Γ. Β. @παθει

8ιΡπ. ΜοαιρΙι. | Οοιπτιι. (Σκια.) 8”.

ΠοΙ. τοι.

28. εν ταις ἡμεραις] εν το ήμερα 69. ΑΜ...

'ιο οιΙνοιιιιι 8γι·.Ι.1ο!.αιο. (και. του

δε. 8. οιο. ΕΕ.)

- πα Βιμ] πιο. εν γαρ ταις.... 88. (νία.

Μου.. νοών. 88.)

27. εγαμιζοντο ΒΠΙ.Χ. οι” Υ. | “Βγα

μιζοντο €. ΑΒ. τοι. 69". «Η. Με".

καιν.)

- ηλθεν] εγενετο 1). ο.

- ο κατακλ.] οιο. ο 1). ο!).

- παντας ΒΒΙ.Χ. | :απαντας 9. ΑΒ.

Δ. 88. 69. τοι.

28. καθως Β.Μαἰ.ΠΙ.Χ. 69. νιι|8. [ι.

@αποτο ' οιο. ο..! (οι ίιιοιιιπι ο" ο.)[

:καιι¦ιι· 9. ΔΙ).τοΙ. Στοπ. 278. (ζ'|οπι.588.

- ωκοδομουν] οικοδομου Β.

29.δε] στο. Β. ιι.ο. Μοαιρο.Μ88. β”.

στη

- πυρ και θειον ΒΙΠ.Χ. 88. το!. νιιΙιτ.

ο! 8)°Γ.Ι.>ει.. το. ' θειον και πυρ Α1).

09. ΚΜ. 8)·τ.ΠοΙ. | "ἱροιιια"ιαπιαπι

α.Ιι.ο$ @αποτο [τοπ. 278. ' οποιο.

1)οιοιιιιιο 8)·ι·.Γ:ι. 'ΐ'

- απ] εξ ο!).

- παντος ΒΒΙ.ΔΛ. ' :απαντας 9. Α

ΒΧ. ο!). το!.
  

'12. ιΠοοἱρ. ενω Ο!. ' '23. Με οι. οι:οο οι, ' 2ο.

ιο διο Δια... ' 28.29.82. Με. Οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Χν11. 30.

Α Β 11 [91 Β.. 50

Ι. Σ Δ. __

1. 33. 89. αθ

ΒΒΕ10181ΤΥΓΔ.β

11 Μπιτ. οι: η, ι8.

1.

τ ο κ `ν ι! 'Ρ

κατα τα αυτα εσται 17,

που αποκαλύπτεται.

επι τοῦ δώματα και τα σκεύη αὐτοῦ έν

καταβάτω αραι αυτά· και

τι· στρεψάτω εἱτ τα οπίο·ω.

7 τ Ο

?μια ο
31 Κ › τ τ

ετη.ι τετ

32

" Α 9 ,

υιοτ του ανθρω
στα ε Φ'

εν εκεινη τη ημέρα οι· εσται

τ `

και, να
9

η οι

ο εν 0|.Ι.ΟΙ.(ι.19

μνημονεύετε τῆι· γυναι

οιππει ρετι11ι1ἰτ.

παει: οτπ. απο πιο πιο.. 1ιοιπιπιι

τονο1α1πτιιτ. :" "αν 2-1 Ια ι11α

1ιοττι φα 1”ιιετιι ιπ τεετο οι να".

ειπε πι ι1οπ10, πο ι1οτεεπι1ατ

το11ετε Μο.. οι ιιιιι ἱπ απτο ιππι

1ἰιετ ποπ τοτ1εατ τει.το. 1.* (Μι

"ω Μειποτε.ε εετοιε ιι:τοτἰε 1.οτ1ι.

Μ 8οειιιιι1ι:ιιπ

Χ τ

επι·

` τ 88 Ι κ τι ν ι ι ι .. Φ :18121980 (.)ιιἱειιιπιιιιε ιιπαεειετιι

Ναι. ὅταν οια κο? Λωτε # 05' εαν 67η” την ψυχην ίπποι, περι- απἰιππιτι οποια εα1ιταιπ πιεσε.

· : - | 9 | .5 ' λ λ || 9 | ' ·ΜΣΠ0:883 1 ποιηο·ασθαι απολεο·ει αυτην, και οι· δαν απολεση 1, Ε::ὲἔω_=ι“ἩΜ:ο· · : . - | ' Ι :Η τ τ τ τ '' ` πιπεριά : ~ ·

° Η α τ @απο και το των οι, :τι ..... ...εκατο

5ο εσονται δυο επι κλινητ μιαι·,1 ει; παραλημΦθησεται, ιιπτιεπτειιιπειιιτ τι α1τετ του.

'1 Μπιτ. Μαιο. εεττ. 6

85. δύο ἱαονται

π
ε

1· Ματι.α.ι:οΒ.

Α

τὸ σωμα, εκει
#

Τα.

` 9 σ 9 |

και ο ετεροτ αΦεθησεται.

θουιται επι τὸ αυτό,

ε Ι ο Ι

ετερα αιρεθησεται.
9

8.5ιπιἔ

`|| ε ντ' τ ι

και οι αετοι

σονται δύο'| .τική

[η]6μία παραλημιρθήσεται, 2η δε ||

Ε :187 Και αποκριθεντετ λέγου

σιν αυτο-ι, Που, κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖτ, η“Οπου

επισυναχθησον·

ιιιιοτιιτ: 1". ι1ιιαο ετιιπτ τπο1επτειι

ιπ απατα, απο αετιιιπετιιτ οι

α1ιοτο. το11παιιετιιτ: ι1ιιο ιπ απτο,

ιιπιιε αεπιιιπειιιτ οι α1ιοτ τε1ιπ

ηπειιιτ. 8'' (παω 11εεροπι1επτετι

ι1ἰειιπτ οποια. ι1οτπιπο? 11 Ωιιἱ

Μπιτ στο. Ποιειιπιιιιιο Μετα

εοτριιι. 111ιιε εοπετεειτοιιπιιιτ

αιώνιο.

 

80. τα αυτα Β1)ΣΚ. ετι-.Πει εἱιπἱ1ἱτετ

α. 8τττ.(1ττ.8ιΡιιτ. Μοπτρ1ι. ατα. Ευα.

ἱπ Ειτε. 198. (απο, Ιτετι. 278.)]

αυτα Β.. 1 :ταυτα π. Α1.. τε1.

παει: νιι18. ααα/Σ 1 εεειιπι1ι.ιιπ Με

σου..

- η ημερα....ανθρωπου νιι1ε. α.(ε.)|ῖ

1 εν τη ημερα του υιον του ανθρωπου

τι 1). (απατα. μπαι] τη.)

- αποκα.λυπτεται ΑΒ. τει. 1 -λυπτηται

Β. 1 -λυπται Ι.. ' αποκαλυφθη 1).

81. εν] οτπ. 1).

- ημερα τα: | ωρα ΥΜΕ. στραβα'.

- ος] ο 13. ' δις Ι'.

- επι] απο 69.

- καταβατω] -βαινετω Μ. (αυτ ευρω·

ιεειιππ Γιιετἰτ πε ι1εεεεπι1ατ οι το11ιιτ

"εκ πιο ε ι1οιπο εττ.Οττ. νιι1.Ματτ.

των. 17.)

- και .η στο. ο 69.

- αγριρ] 1113118011. τιμ 9. ΑΒΕ. τα.

(νἱι1. Μπιτ. τα”. 18.) 1 στα. ΒΕ. 69.

πιο.

- ομοιως] οπι. 8τττ.Οττ.8ιΡετ. πιο..

- επιστρεψατω] -ατραφητω Ι).

- εις τα] 0111. Β"τιι υἰιἰ. ¦ ὁμοιως .τα

69.

82.Δωτ παμπ. α.ι:.εώ 8τττ.οτι.Ριιτ.8ι

Ηε1. οι"... 889. Ειι.τ. ἰπ Ειτε. 19.1. 1

Αωθ 1). Δια. οι. απο. Οτἰο. ΙΜ. 11.

4857. (Με ειιαιπ πορτα το". 28, 29. ατε.

1).)

88. εαν] αν πιο..

- ζητηση την ψυχην αυτου αωοαι (ο.

περιποιηιτααθαι) 8ντ.11ο1. 1 θεληο·η ζω

ογονηααι την ψυχην αυτου 1). ετι-τ.

Οτι.δι1.)ετ.

88. ζητηση] -οει 111'. 1 ζητη 1.1.

- περιποιηοααθα.ι ΒΕ. 1 @ποσοι 9. Α

ΒΧ. τε1. νιι1ε. ως!!! (νἰι1.Μαιτ.

τα 25. Ματ. τἰἰἱ. 35. Ειτε. τα. 24.) 1

Ιἱ1τιετατε Με.

- απολεοει] -οη ΕΠ.

- και ος ΑΒΒ. 1. 83. τε1. ντ. (ος ιαπ

τιιτπ Μεπιρ1ι.) 1 ος δ' ΒΕ. 119. στο.

Ματι. τινι. 25. Ματ. του. 85. [πιο. 1::. 24.)

1 (και ος ..τι τα νετ. οπι. Χ.)

- αν 13013. 69. 1 των €. 11.11. 1. :111.

το1.

- απολεαη 131). 88. το1. 1 ·αει Α111”..ΔΓΔ.

ΜΜΜ. αυτην π. ΑΕΧ. το!. μια.

8τττ.Ρετ.δι 1101. ΠΠ. | πιω. την ψυχην

αυτου 69. '5)·τ.Οττ. (τω. Μαιτ. το. 25.

Ειτε. 1:τ.24.) 1 οπι. 131111.. 1. 88. α.

ΑΜ. Προ" αυτην -ιτι1ι1. ένεκεν εμου

Λ. δ.ο.ε$$ι.Ι. Οοι1ι. απο. (τω. Μπιτ.

ετ Ματ. οι Ειτε. πι.)

- ζωογονηαει] ζωοποιηαει ν. ¦ σωσει 1.

69. Ατιπ.

84.λεγω] αι1ι1.δε Α. αρ'. 8)·τ.οτι.

- ταυτη] ρταετπ. εν απο. ι:ώἰ.Ι.1

οτπ. ατα. ιι.υ.ε.91. ¦ αυτη 1.

- δυο] ποπ εαονται 1.11.Χ. τε1. 1.αττ. το1.

'απτο εαονται ΑΒ.. 69. ΚΜΠ. Β)ιττ.

Ο1°ι.1.,5τ.δ:1.101. (101.11. [ΕΠΙ. ¦ 11081 μιας

1).

-- μιας] οτπ. Β. 0.

- εις] τρτπειπ. ο ς. Β.ι1Ιαἰ. 1.τ. 69ο.

Μειπρ1ι. Σια. ιπ Ι.ιιε. 195. 1 οτπ. Α1)11.1”.

Μι:οιπιπειτντι. Απο.

34.. παραληροθηαεται δια. τα Ειτε. 195. 1

-λαμβανεται 1) Οτ.ΟΚ. απο. (νἱι1.

Μαιτ. :πατ. 40.)

- αφεθηαεται Βιι.ε.ἱπ Ειτε. 195. ¦ αριεται

1)1.(. (τσιπ. (νἱι1. Μπιτ.)

85. πο ἱπἱτ.] και εαν Αττπ.

- ειτονται] οτπ. “το 1 απτο δυο 111)1..

α. 8ντ.Οττ. Μειπρ1ι. 1 :μετ π. ΑΟΚ.

τε1. πως. τι.

-· επι το αυτο] εν τιμ μυλωνι Η.. (τω.

111αιτ.:τκιν.41.) (πτιι.ειπ. το ιπο1α @τα

Οτι. .ΖΕι.1ι.)

-- ή μια ΕΙ:. Β.11Ιιιί.1)11.1. 69. Μεπιρ1ι.

Βε1ι. 1 οτπ. ή δι.8. ΛΩΤ)11.ΧΔΕΟ1Πί

αιωνια. Μοτπρ1ι.1'ν. Απο.

-- η δε 11111.. 69. Εντ. πι Ειτε. 195.

[Μειπρ1ι.] 1 :και η 9. Α1)ΩΤ/1 38.

το1. στο. Μπιτ. εαπ. 41. οι νετ. 84.)

"οτπ. η Β.

80. δυο εαονται εν τοι αγριρ ο εις παρα

ληφθηαεται και ο ἱτερος αφεθηαεται Εβα

δι. 4.. (1111.) (βαττ.) 8τττ.Οττ.1°ττ.8ι

11ε1. Απο. (και εαν ατι ἱπἱτ.) 1 εαονται]

οτπ. 1). μια.. 1 τω] οπι. 1). 1 ο τις] στο.

ο 1)1.1. 1 κ. ο έτ. αο.] οτπ. ε. (τω. Μπιτ.

αιτών. 40.) "οτπ. 8:11. Α.ΒΩ11.1.ΧΔ. 1.

83ιἰι·. οΏοίο. 1το11ΚΜεντιι. α'.ἰ(ιιτ

για.) Μοιππ1ι. Οοτ1ι. πατ.

  

34. Η: 111α ποετο Π. 1 37. Μπιτ “11ο οι. 1 ετ

: αειιιι1αε ιι.
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Μπιτ. 8. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

  

..ιιωτινοτινιι"τηιεπωτττυπ.τιςιν·τῆιτέτοια..

.ϊ

Ρ

Ε

Ε

:Ξ
ο.
Β

ἔ

ἔ

ξ
Η

'.
τ .

ν!!!8. ο. ο. ο.αΞ.'Α'

"τα ο. ν. ιι.π

114: ΗΕλεγεν δε [και] παραβολι)ν αὐτοῖς πρὸς

Κ

καινε-ΕΠΙ. το δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι - αυτών'| καὶ μὴ
θο!!ι.Ατπι. ι : ο Ρο || 2

Μ εγκακειν, λέγων, κριτήτ τα· ι)ν έν τινι πόλει τὸν

?ών μι) ιροέθούμενος, και ἄνθρωπον μὴ` έντρεπόμενο5·.

γιζρα δε ην εν,τρ πολει| εικονι), και ηρχετο προς

αυτον λεγουσα, Εκδίκησον με ἀπὸ τοῦ αντιδίκου

μου. 4' και ουκ 8·ιδι9ελεν' ἐπὶ χρόνον· μετα *ταῦτα

Η εἶπεν έν έαυτῷ, Ε! καὶ τὸν θεδν ού Φοβοῦμαι

2ουδε ανθρωπου” |έντρέπομαι, 5 διά γε τὸ Ώποιρέχ:ιν

μοι κοπον την χηραν ταυτην,|έκδικήσο:5 αυτην, ινα

μι) ειτ τελοτ,ερχομενη υπωπιιιζρ με. Βιπεν δε ο

κυριος, Ακουσατε τι ο κριτι)ι· τῆς οιδικίαο λέγει·

τι) δελθεδο. ου μι) 2ποιήο·ρ|| τὸν έκδίκησιν των

εκλεκτων αυτοῦ των βοώντων *αυτον ἡμέρατ και

νυκτότ, και 2 μ.ακροθυμε!.`|| ἐπ' αὐτοῖς; 8 λέγω ὑμῖν

'ΜΜΜ Βἱι:ε!πι: ιιιι:επι ο:

ρατιι!ιο!οιιι ιιι! ἱ!!οε, οιιοιιιιι.πι

οροτ:ε: εειιιρετ εποτε ο: ιιοιι

ι!ε!ὶεετε, 2 διοειιο. !ιιι!ειι επι!

ι!ιιιιι ετα: ιιι οιιο.ι!οπι εἰν!:ιι:ε.

ιιι!! Μαιο ιιοτι :ἱτιιε!›ο: ο: Μο

ιι·ιιιιοπι ιιοιι τενετε!ιο:ιιτ. 9 τι.

απο ο.ιι:επι οιιιιει·!οιιι ετα: ιιι

ι:ινι:οι.ε ι!!ιι. ε: νειιἱε!ιο: οι! ειιιιι

διαιτα, νιιιι!ιοιι πιο δε οι!νετ

ειιτιο πιω. ΠΣ: ιιο!ε!ιιι: Ρετ

τιιιι!:ιιιιι Μπορω. Γοε: Παει:

οιι:επι οοο: “πιο εε. Β:ει ι!οιιιιι

ιιοιι :ἰ:ιιεο πιει: !ιοπιιιιετιι τετε

τεοτ. ! :οινον ειναι πιο!οε:ο. εε:

πιἰ!ι! Παει: ι·ἱι!ιιο. νἰιιι!ἱεο.!›ο

!!!ιιιιι. :ιο ιιι ιιονιεεἱπιο νοιιἱειιιι

ειις;;ἱ!!ε: πιο. '! Λι: οιι:οιιι ι!ο

πιιιιιιε. Αιιι!!ιο :μια ιιιι!ο:ι ιιι!

οιιι:ο:.!ε ι!!ι:!:: 7 ι!ειιο ποιειν

ιιοιι Πισω: ιιιιιι!ιο:ιιιιι ο!εε:οτιιιιι

ειιοτιιιιι ο!οιιιιιιι:ιοπι ιιι! ιο ι!ἱο

οι: ιιοειο. ο: ριι:ιο:ιιιιι.πι ΜΜΜ:

ἱτι ΗΜ? ' Βὶεο το!.ιἱε ανία οἱιο

Μ

87. και αποκρ.] στο. 8γτ.0τ:.

- αυτοι] σοι. Β.

- αυτοις] σαι. Ι. ε.

- σωμα Ευα. ιιι [πιο. 195. ὅπου. φησι, τὸ

σῶμα, ἡ τι) πτώμα κατά Ματθαῖον. !

πτωμα 69. ΕΟΕ!. ε. 8)·τ.Βο!.ιτις. ΖΕ:!ι.

(τω. Παπ. κών. 98.)

- ε·ιτιουναχθηοονται ρω: και οι αετοι Β

(ΩΤ_/!)Ε. (69.) Απο. (ιτυναχθ. 69.) !

$συναχθηοονται ο.ιι:ο ο! αετοι 9. ΑΒ

ΒΕΣ. | τινι το 93. | οιιι.Πιρρ.Διι:.

56 (οι).

8. δε] Μι!. τις εν. Ι. ΔΤ! (Εοι:.)

87ττ.Οτ:.8:Ρε:.. Μειιιρ!ι. Απο. ΖΕ:!ι.

ΙΙἰρρ. Μι. 56 (97). ' στο. δι. 9. ΜΒ

ΩΤ_|Σ!ὶΕΔ. 69. ι:οιικιιουντ. ο. Βγτ.

Πε!. (Ξιο:!:ι. Ο

4. ηθιλεν ΑΒΒΩΒΕΣ. !. 89. 69. Δ. Ειι::.

87ττ.Οτ:.8:Ρε:.8ι Πο!. Μειιιρ!ι. Απο.

Ηἰρρ.Δι1:.56(27). ! :ηθελοοεν 9. Δ.

! :πει

Β. το!. Ειι::. Βγττ.Οτ:. Ρε:.8ι.Πε!. το!. Ρετ·

Μαι”. Ειι.ι.ιιι Ειιε. (τω. Μου.. ων. -χρονον εἱιιο εδά. ο. το!. Ηἰρρ. ! οδό.

28.) ' στο. Δ. τινα Β. ' ρτοεαι. ιιιιι!:ιιιιι γιδες. δ.ο,|ἱ

- και ο! αετοι ΒΕ. 69. ΒΔ. νιι!8.α. (ι.

8,τ.!:!ε!. Μεπιρ!ι. Απο. Ειιι.ἰιι Ειιο.

| '0111. και 9. Δ130τ.ΩΤ):Β. τε!.

Δια. ο.ι:.εφἰ. Βγττ.Οτ:.8:Ρο:. (πιο.

@ιιι. Μο. Μου.. και. 28.)

1. και ΛΒΩΤ_/ἱΒ. το!. νιι!ς. ε=|!_πυ'···ἰ.

87ττ.0τ:.Ρε:.8ιΠεΙ. Οο:!ι. Απο. [Οτές.

ι. 9!:!-.] | 0:11. ΒΕ. 69. Μ. α.9.ι:.

Μεπιρ!ι.ιι: τα!. ΖΕ:!ι.ιιι. ιιι!. Οτιο.!!!.

#1 Απο. !οιι8ο ε. Ι (ἱιι τετ. μια επι

χρονον 87τ.οτ:.)

_δε ρω: ταυτα Βοτ|.Ε. νιι!8. αφ

(ροε:εει ο.ιι:επι ο. 8_γτ.Ρε:.) ! 1;ιιιι:ε

τουτο 9. ΑΒΒ.χ. το!. ετι-.Πολ ¦ σαι.

6.ι:# [εστι-δα]

- ειπεν εν εαυτιρ παπι. ! ηλθεν εις εαυ

τον :οι λεγει Β. (ΣΦ.) "ιιι!ι!. Με

3ιιι:!ειε @τοτε

τα.

6509. -ει και 8γτ.Πε!. Η”. | στο. οι" Β. !

--δειν] δει Ε. οι α.!ι.ο#ἰ. 8_γττ.0τ:.&.Ρε:.

-αυτους ΑΒ Βι(ν.!!Ιοἰ.ΩΤ_/ῖΒΕΣΔ. 69. -ουδε ανθρωπου ΒΕΣ. νιι!ι;. α.(ι.ι:.ε. .

απο”. (ο.) Μειιιρ!ι. Απο. Οτἰς.

ἱἱ!. ' .οιπ. 9. Β. με. Ε0Πει·Δ. Οιο:!ι.

ως. ί. 9189. Βια. ιιι Ευα. 196.

_εγκααειν ΑΒΒΩ 7]:ΕΔ. 69. ΕΚΠ.

(ενα. ΑΒ.Β(17]: 69. ΒΚ.) ¦ ξεκοακειν

9. Β.. το!. Οπα!. ιιι. Ειιι·.ιιι Ευα.

9. λεγων Β_γτ.Ηι:!. Οι·ἰς.ἱἱ!.6506. ' σαι.

Β. 1. 8)·ττ.Οτ:.8: Ρει:. Οτἰρ.ἰ. 918..

-τινι ΑΒ07:|.Β. το!. Οτίρ.ἰ.!!!. ! το

ΕΕ!. Ηἰρρ. ΑΜ. 59 (27). ! :και ανθρω

που ου: 9. ΑΒο!!. 98. το!. (....ουκ

εντρ. κτλ. 83.)

5. δια γε] δια δε Χ.

-μοι] με 69.

-ιτοπον] τοπους Β.. !. 69. 19.0.

-χηραν] -ρα ΧΤ/.Ε.Π. ' (οι!ι!. ἱιι οπι

ιιἱ :ειιιροτε 8γτ.Οτι.)

- εκδιαι)οιο] ρτοεαι. απελθων Β.

5. ίιπωττιαζυ ΑΒΒΩΕΔ.. Π. Ο'. ! υποπ.

ΒΧ. 88. 69. ιιοπικιιιουνττ):.ι.

(-ζει 69.)

6. ειπεν δε $γτ.Πο!. ! και ειπεν !. Ο.

Β_γττ.Οτ:.8:Ρει:. ΖΕ:!ι.

-αι·ουοατε] οιπ. Λ.. ! ιιαουιτατε ΓΓ!

7. ποιηιη ΒΒ(27]:ΧΔ. 83. 69. οΜυνΓ.

9. ΑΙ.. το!. (Σου.) -οι Β.

:μια ε. | ρτοειιι. μαλλον 8_τττ.Οτι.8:

- των @Με βοωντων)] σαι. Β.

- αυτοι ΒΩ7:|.Ε. ε. | αυτων Β οτ. !

:προς αυτον 9. ΑΒ.. 88. το!. Μεπιρ!ι.

ιιι να. Ιτετι. 965. οι! εε νιι!ς. ο,/: οι!

ειιιιι Τοτε. οι1ν. Με. ιν. 86. ' στο. α.!ι.

- ἡμερας και νυκτος Ιτετι.265. | νυε:τος

και ἡμερας Β.

-και μα.ιερ. νιι!;;. εφέ. το!. ! στο. και

69. ο.!ι.ι:#ί.Ι.

- μακροθυμει ΑΒΒΩ!!. 7]:ΕΧ. !. (νιι!ι;.)

ι:.(_/:)(ο..) εγτ.Οτ:. (.9ο:!ι.ιι: οι. (Λτιιι.)

! 1: μαι:ροθυμων 9. Βια παλι υιιἰ. Δ. 69.

το!. ιι.ο.ο#ἰ. Βγττ.!'ε:.8:Βο!.

-επ' αυτοις] εν αυτοις 1)Οτ. μια. !

επ' αυτους 69.

8. ο!› ἱτιι:.] Ιιτιιοιι:ι. ναι ΒΟΜ. Μιπιιρ!ι.

Απο. (ι!ἱεο ειιιιιι 1!) ! οοο !ιο.!ιοιι: ΑΒ

ΒΩΕ. το!. Ποπ. 265.

-λεγοι υμιν οτι] οιπ. 69.

Η ναι λεγιιι μακρ. 69.

7. οοοο Δια.

Β!) 829





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Μπιτ. Ο.

1.3 Δ οτι ποιήσει τὴν έκδίκησιν αὐτῶν έν τάχει.
ιιιπιπιπι‹οιοι›. ο

11.88.89.

@φοιτ ἐπὶ - - ·
[ποιοι] , τη” η”

5'Πιοο. -=·Β

9. δξουθινοῦντις

ιι ιι. και ο ἔτεροι· π τελώνητ. Η ο Φαρισαϊοι· σταθεἱο

πιο | ι

11.πρὁςἱαυτ.ταῦ- Φταυτα προς ἑαυτὸν|| προσὴύχετο, .Ο θεοι, ευχαρι

"· στῶ σοι οτι ουκ εἱμι. και οι λοιπά τῶν ἀνθρώπων,

Ο,

εΠ_Μα_ Σαρπαγει·, αδικα, μοιχοί, Ϊ) και διο οι]τοτ ο τελώνητ·
| Χ Α › στο

νὴστευω διο του σαββατον, αποδεκατω παντα οσα

ιο. Με το.. κτῶμαι. 18 και ὁ τελώνης μακρόθεν έστωτ ουκ ὅθε

Ί[Β-_Μα_ λεν ουδε τους όφθαλμοι)9] Α ἔπᾶραι εἰς τὸν ουρανου;|

τ ' ν * ` Α - δ ' επ|| | 'Ο θ |

αλλ ετυπτεν το στηθοι· εαυτον λεγων, εοι·,
- 0 Ι Ι Α 2 επ Ι τ .- Ι6 1451, τα ιλασθὴτι μοι τω αμαρτωλτρ. λεγω υμιν, κατεβὴ

5Ξ'τ.Επιιι1. τ ο

9 9 ο· ι κ ι ι ι

115 Ειπεν δε και προτ τινατ τουο πεποιθοτατ
, - Ο .- Ο π ` θ ` , η `

αρ εαυτοιο, οτι εισιν δικαιοι, και εξουθενουνται` το”
Ι ` ` |

λοιπους, την παραβολ·ὴν ταυτὴν·

π | ο ` ο Χ Ι ... η .

ανεβησαν εις το ιερον προσευξασθαι, “ο Φαρισαιοτ

10,|

πλὴν ο
οι Α › ν ι ι τ τ ι κ ι

υιοτ του ανθρωπου ελθων αρα ευρὴσει την πιστιν

Ανθρωποι δύο

Γιιι:ἱοι νἱπι1ἱοι.ππι ἰ11οτιιτπ. νο

τιιιπ ιιιπιοπ πιο" 1ιοπιιπιπ το

πἰι:πι τυποι ιπνοπιοι πι1οτπ ιπ

απτο?

' που ιι.πιοπι οι οι! ιιιιοει1:ιιπ

‹ιιιἰ ιπ το οοπιιι1οοππι ιιιιπιιιιιιτπ

που οι αεροτπιιοοπιιιτ πρωτοι

τιιιτιιοο1ιιτπ ιοιιιιπ. '0 Πιιο οπ

τπιιιι:ο π.ικ:οπι1οτππι ιπ ιοιπτι1ιιιπ

πι οτπτοιιι. ιιπιιι Γοιιτιεποπο οι

π1ιοτ ριιο11οππιιι. 1' Γ1ιπτιιιιιοιιο

ειππι Μια: πρωι οι: οτιιοπι.

Ποια, βτπιἰπι απο πιο απτο ποπ

παπι εισαι ποιοτι 1ιοπιιπιιιπ.

τπριοτοι, 1πἰιιπιἰ. πι1ιι1ιοτι. ι·ο1ιιι

οιιιιτπ Μο ριιο11οιιπιιοι "1οιππο

Με 1π οποοπιο, ιΙποιπιπο ι1ο οπι

πιιιτπ παπι: ιιοειιι1ι:ο. ” Η οπο

11οιιππι π 1οπιτο ιιππο πο1οοπι

προ οοιι1οο πα οπο1ιιιπ απατα.

“ο ροτι:ιιιἰοοιι.ι ροοιιιι ειιιιιπ

ι11ι:οπε, Ποπο. ρτοριιιπι απο

τπι1ιι μοοι:πιοτι. " Πἱοο νοοιο'

ι1οεοππαιι Μο ἰπιιιί·1οιιιιιιι οι

ι1οπιιιιπ ιπιιτπ πο 111οι (ΜΑ)

απτο οιππιι πια ιο οιια1ιιιι οπ

8 8 ν ι 5 κ ο ο ...8 τ ο Α

μ_ῆμιρι...ῖ,.°β αυτοι` ε ικαιωμενο9 εις τον οικον αυτου παρ εκει·

 

8. οτι] οιπ. 1). 69. Ο. δ.ο#ἰ.Ι. Ποπ. 265.

- ιλθων ..πιο δ υιος Οτίο.ἱἱἱ. ιοτ.!ιιτ.ἰἱἱ.977-. £'ιιο.ἰπ 11898'. 1π Σπα.

198. Εἰ!. 181.. 034”. 1.1. (00111τ8,

ποπ.)

10. τις] τρτοεπι. ο (Ξ. ΛΟΒείο1.. 88. το1.

5γ·τ.1:1ο1. Μοιπρ1ι. 'Ποιο. Ατιπ. απο.

[Μπι. Β1)Χ.

- ὁ ὶτιρος Οτίο. Η. Ι ας 1). ικά: ευρα

205. Η(οαρ. οι τιλ. ιτε. α.δ.ο,#1ἰ. 1

Οοπιτπ. νοκ. ο!)

(Μοιπρο. Τ1ιπο.) @οιο. (που.) 1 :ραπ

8. Α1). το1. (Σπα.) 8γ·ττ.Οτι.1?οι.8ιΠο1.

Αττπ. Φωτ. 205. νιι1. στο. ιν. 87211.

απο.

-αρα] ππιο ο υιος 1). 87τ.οτι. (για.

ΟΙεπι.53.3.) | (απιο ιλθων Ειιι.1πΓι.

ια οπο.) 1 (.]οπιτιι., απο. 111. 140. 204'.

ο. ΗΜ. (οπι. Οτίο. πι. 568!)

-τπν πιιττ. απο. 111. 140. 204.. 568'.

ἱτ.158·. Ειιο.ἱπΡο. 1ο Σπα. | οιπ. την

1). Ατπι.

9. και οι. ΒυθΒα. 1. 88. τοΙ. νιι1ι.:.

απ: (Ατπι.οπι.δι.) ] οιπ. Α. 69. ΕΟ

1ιππεσνττ_ρι. ο.ο.ο.Ι. 8τττ.οτι..

Ριιι.8ι:Ηο1. Μοαιρο. Τ1ιοο. Ποιο.

(πιο.)

- προς τινας τοις πιποιθοο·ιν Μ. ' προς

τινας των πιποιθοτων 69.

-ἱαυτοις] ὶαυτους Δ.

-- ιιοιν] οἱ συν το: 69 ιιι·ι.(οοττ. της.)

-εξουθινουντας] -τις Β. (ιιν. οπος.)

-λοιπους] πιο. ανθρωπους 1). ' Παοκ).

Β,τ.Οτι.. Αττπ. 1 οπιπιιι 1ιοπιιποπ 8_ττ.

Ρα.

--·την παραβολην ταυτην] οιπ. 1).|

απιο προς τινας 87ττ.Οτι.8:Ρει. που.

10. ανθρωποι] Ρο". δυο 1). (Μια.) 87".

Οτι.διΡει. ΖΕι1ι. 1 Οοπιτα, ο. 5γτ.Πο1.

Οτίο.ἰν. 1246. Ογρτ.205. | (ανθρωπου

ΔΟ

ιι.ι] πιο. δι ΩΧ. Μοτπρ1ι. απο..) 1

(:οπιτα, αν”. 205. [87ττ.(.1τι.Ρει.8ι

Πο1.]

- ταυτα προς ἱαυτον ΜΕ). 1. νπ18. ο.

(Ποτπρ1ι.) Απο. Οτἰρ.ἰν.124ι1. (Ζην:

205. (αυτον Ια.) ' :προς ὶαυτον ταυτα

ε.. ΑΟΧΔ. το!. α. Βγττ.Οτι.Ρει.8ιΠοΙ.

@οιο. | καθ' ἱαυτον ταυτα 1). ] "πιο"

ιππιππι δ.ο.|',#ζἰ.Ι. 1 "Μαιο" 'Ι'1ιοο. “οι

απο” Ρο" προιτηυχ. |Ει1ι. 1 ρτιιοτπ.

“ιο1ιιι" Ατιπ.

- προαηυχιτο στο. Η. | προιτηυξατο

Α. 1. | προς ιιιπιππι Γ.

- ως 11'. Ρίζο. Οτίο. 1. 490.. 111.145! τι.

] :ι;ισιτιρ π. ΑΒΧθ.τίο. το!.

-- οντος] ροοι ο τιλωνης ΑΚ. ε. ουρ.

205. 1 Οοπιτπ. στα.. 1. 111. Εν.

1 12. πο ἱπιι. αλλα 5γττ.Οτι.8:Ρει. Αττπ.

·- αποδικατω (να. 111. 14515 ] αποδιοπ

τινω Β.

18. και ο Α1)()Χ. 1. 81.1. το1. (Σια.) 5γτ.

πα Ατιπ. 1 ο δι 111.. 00. 0. ο. 8_γττ.

Οτι.8ιΡιι. Μιιιπρο. '1'1ιοο. «Επι. (ωρα

20ο.

- επαραι απ!ο ως τ. ουρ. ΒΩΪαΧ. 88. θα.

13. τον συρανον] τους ουρανους Α. | οιπ.

ως τ. ουρ. Η.

- το στηθ.] ·τρτοοιπ. ιις 8. Α. το1.

8τττ.Οτι.Γει.8ιΗο1. Μοτπρ1ι. 'που.

Ποιο. ¦ οιπ. Β1)ΩΤ.Χ. 1. 1121. Κ. Ι.ιιιι.

Απο. Οτίρ. ο. 872.. @μια 205.

- ἱαυτου Β.ΒΠρ.(ιπ απο οο11.)|Παἰ.Ω.

Οτίο.ἰν. (ζυρτ.205. | :αυτου π. Α1)

1.. τι:1. 1 οιπ. Β.Βι:Ιι. 1.

- μοι] οιπ. 8]'τ.(.ἶτι.

Η.λιγω] πιω. γαρ Α. (οκτώ)

- υμιν] πιω. οτι (80.1. α.ν.ι:|_|Π.Α

5γττ.Οτι.Ριι.8:Πο1. Μοιπρ1ι. '.ΓΙιοο. Μι.

41111. ] Οοπιτπ. ΑΕΠ). 88. το!. που. ο.

που. Φωτ. 205.

- τις τ. οιπ. αυτου] οιπ. 1). Τ1ιοο. 1

Οοπιτιι, Οται.1.490.. (ιν. 124..) ευρα

205.

- αυτου Οτἰρ. 1. ¦ ὶαυτου 1.11... (οιπ.

Οτἰυ. ιν.) "πι1ι1. μαλλον 1). (στα). ιν.)

(?υρι·.205. 1 (Ξοπιτιι, στο. ι.

·- παρ' ικοινον ΒΙ)Ια. 1. Μπιπρ1ι. ΤΜΑ»

Οτίο. 1. 4901,. ιιιιπιπ απἱι1ιιτπ 11ο: Οοι1ι.

πο 1110 νιι1ι;. 1 η γαρ ικανος ΑΡ(1ΧΔ

παιικΜευντ.ι. Β_γτ.Ηι:1. 1 2η οικι

νος 9. 119. Ατπι. " πιο!. τον φαριααιον

1). 8)·τ.1.)ει. Ωω". 205. μια 111ιιιπ

830





107111. 21.
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.Μου-ντι

τπτ·ε··-····ττέτ-·τπτ''ή"Ττα...π.τπ·····π··"η·πτηο·-τττπτατ-..9·"Μα·π·"π

πιο. α. 6. ι:.ι·.

@το Ο. Ρ. Ε.

Ποιο”. [που]

απο. Απο. απο. _

. τη). πι: πι. :οτ

Μπιτ. η: ιο. β

5· ο

' 1·

' Στ. Ειπα.

Ψ' πιο». ,
16. προοιταλιιταμι

νος αυτά πῖπιν

π 4-- στο

Ρ"Μοττ.πο:η-ι5β Του θεου.

"οι". πο: π;;-πο.

||

νον.

αὐτοῖτ.

Υ

Ί α εἱτ αυτην.

επ Π

9"Μπττ.πο:ιο-ο6.β

πιο". πο: η·ο7.

μήσω; Η εἶπεν

Ι Ι τ ` ο ` τ ` Αθ

αγαθο” ουδειπ` αγαθοτ ει μη ειτ ο

έντολιὶτ οἶδαο, 1' Μὴ μ.οιχευση;· μὴ -Φονεύο·ης· μὴ

κλέψης· μὴ ψευδομ.αρτυρήσηε· τίμα του πατέρα σου

6 δε ειπεν, Ταῦτα παντα

· Στοπ. πο: πο-πι$.

Βοοτ. 6: πο. η.

πιο) τὴν μὴτέρα ΐ.

τι 0 ..

οτι παο

Ε ·

ο υψῶν εαυτον 6” ταπεινωθήσεται, ο

δε ταπεινῶν 9' εαυτον υψουθηο·ε·ται.Ή πρ

Γ 4

118 Ν Ι' Προσέφερον δε αυτο) και τα βρέφη. ινα

π τα ο! ο Ι Ή', κ τ ` 6 τ | Ι!

αυτων αππη·ται· ιδοντετ` δε οι μαθη·ται τ επετιμων

Η' ὁ δὲ Ίησοῦτ 2προο·εκαλέσα·το|| αυτα Σλέ

ν τι π ι Η τ ` π

γιου , ΑΦε·τε τα παιδια ερχεο·θαι προ;` με, και μη

κωλύετε αυτά· τῶν γαρ τοιούτων ἐστιν βασιλεία

1?.
αμην λέγω ὑμῖν, 8.- *ιἔν'| μη δε|ξη·ται

! ι κ -τ τ τ π π › τ

την βασιλειαν του θεου το: παιδιον, ου μη εισελθη

π

θείο.

21.

117 18 '1 Και ἐπηρότησἔν τα· αυτον ἄρχο.πν λέγων,

Διδάσκαλε αγαθά τί ποιῆσαι· ζωην αιώνιου κληρονο

δε αὐτῷ 6 Ίησοῦο, Τί με λέγω·

· ποἰΙὶποἰτοτ. οτ πιο πιο !ποππἰΠοτ

ο:πο.Ιτιποὶτοτ.

Η (Μια) Αποτοοο.πτ οιιιοπο

πιο ἰΠοππ οι ἱπίπιοτοο οτ οοε τοπ

[.τοποτ: ποσο οοππ νὶοιο·οπτ Με·

οἱροιἱ. ἱποτορποοπτ Νοε. " Ιο

επτ οπτποπ οοπνοοπποπι Νοε που.

ΒΕππιο ροοτοτ νοπἰπο πιο πιο. οτ

ποιοι: οσο νοτοτο: τοΙποπο ετα

οπἱππ καποιο οι. Γ' (που

Απποπ οποσ ποπ.. ιποποοποιοπο

ποπ πιοοοροτἱτ καποιο με τἰιππτ

μια. ποπ ποττοοπτ πο Μπιτ!.

" ο", Μ Ετ ἱοτοτποειινἱτ οππο

οπιιΙαοπ πτἱποορτ. Μπεἰετοτ

Μπιτ, φοιτ Γοι:ἰοπιπ νἱτο.πο ιιοτοτ

παπι ...Μποστ " απο πο

τοπο οἱ Μουτ. Οοο! πιο .πιο

οοπιππο? πεππο π›οπο.τ πιο ποιου

ποιοι. 2" Μο.πιΙοτο ποιτἱ. Χοπ

οοοπιΙοε. Ποπ ποοοι:οποοτιο. Νοο

τοπ·τοπο ίπποι. Ποπ Γιοεπιπο του

τπποοπποπο πιο". Ηοποπο μοιτοπο

τοπιο: οι τοο.τποπο. " @οι Μι,

20 τι..

 

ΡΙοιτπτοοοπι ιι. απο οποιο πιο Πιο

πἰτιποοι ω.)..ι.αχτω·.υ.ι ' οπο 8_γτ.

Οτι. το!. Οτίο. τ

14. ἱαυτον στο.. π. ἱἰἰ. που. ἱν. ' αυτον

1)..

- ο δι 8)·π·.Πι:Ι. Μοτπρο. που». Απο. Ι

ιταιο Λ. Ι. Σπιτι. 8_νττ.Οττ.8ιΡοτ. .ΖΕιΙπ.

@μια 20!. 205. (ποπ. οπο. κιν. Η.)

- υψωθηοιται] υψωθηται υ.

15.ττροαιοιρον] προιφερον 15..

- ται νοΙτ.π. ι:.ι.|ῖ $υττ.οττ.Ρετ.Μ85.δι

Πο!. Απο. στο.. ἱἱἱ. 668". ' οπο. 1). ιι.6.

8πιτ.Ι.'ττ.ἰπορτ. Μοπορο. απο. απο..)

(πιο. Μπιτ. το. Ι8. Μπιτ. πι. Η.)

- τα] οπο. Ι). Η. 69. Απο. Οτἰο. οι.

που..

- βριφη Οτο!. ἰἰἱ. 859°ιἰἱ.πετα. 603°. Ι

παιδια Ι). (τταιδ απτο τα βριο. Ε..)

υπο. Μπιτ. οτ Μπιτ. ¦ βριοοι 69.

- αυτων] στο. 11.ΙΙΙ.Μαι.

- ιἱπτηται ΛΒΙ)(Π)(). 88.ποΙ. 0τίο.ὶἰἱ.

659°ι|ἰιι:ττε. 564'. | ιιψηται Ρ(Χ). (νἱιΙ.

Ποτ. πι. 18.) Ι ιιτττττατ 89. (Ι›οποιΠι:οτει

8)·τ.Οττ.) | ποιο αυτων ΠΧ. (τω.

Μπιτ.)

- μαθηται] πιω. αυτου οι. οποιο

Ρετ. οι..

- ιπιτιμων ΒΠΕ. Ι. (09.) Ο. (Σπιτι.)

8τττ.Ωττ.&Πι:Ι. Μοποριπ. το!. Μπτ.:π.

Η. (-μουν 69.) ¦ 3:-μηιπαν :. ΑΠΡ.

το!. ε. 8)·π·.1°ετ. (πω. Μοιτ.:πἰ:τ. 18.)

Ι5. αυτοις] αυτους Δ.!'.

Η. προοιιταλιι.τατο 1.11... α.

ιτα.λιιτο 1). Ι. Ο. (στο. 5ττ.Οττ.) Ι

=προσταλιοαμινος 3. ΛΠΡΧ.38.τοΙ.

σου..) 8_γτ.Ηι:Ι.

- αυτα] οπο. Β. εγτ.Οπτ.

·- λιγιπιν 13013. 1. ο. ο. ΒΙ0111ριπ. '

:τοπον €. ΔΙ.Π.>Χ.33.τοΙ. Μπιτ. (οι.

Μο.ττ.:πἱ:τ. Η. Μπιπ·.:ι. Η.) ¦ λιγα 69.'.

Ι ελεγαν 69'. "οιὶπ1.ἰΙΙἰιπ $νττ.οττ.1.)ετ.

8ιΙ·Ιι:Ι..

-· οιυλυττι] πωλυιτηται 1).

- του θιου ΣΠΠΕ. τα!. 8)·τ.Πο!. | τωυ

ουραυωυ Λ.(οοττ.'.ποτ;.) οι”. 8,".

Οττ.8ιΡετ. (οι. Μπιτ.) _

Η'. αμην] πιω. γαρ 1). | αποτο, Οτἰο. ἱἱἱ.

668€

- αν Βτ)1.Χ. 69. | :του τι ΑΠΡ. το!.

στο. οι. σου. που.

18. τις] Ρο" αυτον 1. 0.39. 0. ΥΜΕ. α.ο.

ι:.εώ .ἰ. 8_γττ.Οττ.Γετ.8τΠοΙ. οποιο.

.ΔΗΜ @τι

- αρχων νοΙ8. ι:[ Ι οπο. α.υ.ε@ἰ. (νἰι1.

Μοττ.:ιἱ:ι. 16. Μπτ.κ. Η.) Παω. Πιο.

πἰτιποοποτπ 5π·ττ.Οττ.8ιΡετ.Μ88.

- λιμοι νομο. Σπιτι. ' οπο. 1). Λικ.

(για. Μια.) μια. οἱ εχττ.(Σττ.8ι Ρετ.

απο..

- πουτσο: Οτἱη.ἰἱ.ἱ'27°. Ποπι.α.Χτἰϋ.

8. ' ποιων Ι.

ευπ·.Ρετ.

Μοτορο. (οιω.ιπαι δ_γτ.Ρετ.) Ι προσπ

 

19.ιιττιν δι αυτοι ὁ Μπους] ο δι εστιν

αυτιμ 1)(.ἴ.

- αγαθον] πιο!. ετ αποτο ἱπτοππ·οοππο ποο

ιΙο !ποπο δ)·τ.(:ττ. (νἱιΙ. Μπιτ. Μπι. Η.)

- ὁ θιος] σου ο ΒΠ'"αἰ. ' πιο!. ὁ πατηρ

Ατομα!. Οοο. 127€”. Οτίο. ΙΜ. π. ΒΕ”.

20. ο) ἰοἰτ.] Ετ πιο. πο .Τοποπ ο.

- οιδιπς] πιο!. ὁ δι πιττιν. ποιας; ιιττιν

δι ο Μπους. Το 1). (ε. στο. ὁ Ιηα.) πιο.

Μπιτ. Χοπ. 18. ' απο. ππἰτ οποιο ο. ¦ οι1ι.ὶ.

τί τπτ το πο νἰτο.πο ποττο.το @τοπ-τ.

·- μη ιμιαιετ] ου Ι). Μ!. Μο. Μπιτ.

ΜΧ. 18.)

-· μη μοιχτυαης· που!. πιο φου.νοΙε. α.υ.ο.π

8_νττ.0ττ.8:!.)ετ. Ι Οοπττο. εφ 8)·τ.ΠοΙ.

"·στις 1). Ι οτ πιο οονιυττις. ιπλιψιις.

Ι). οι ψευδομαρτυρηαιις πιο.!:ποπτ ΠΠ.

(νἱιὶ. Μπιτ.)

·- ψευδομαρτυρης Β.!"ιιἰ.

·- μητερα] πιο. σου 9. Δ. το. α.ιι.ο.

8τττ.Οττ.Γιτ.8τΠοΙ. Μοτπρ|π. ΖΕτ!π.'

οπο. ΑΒΙ)ΠΡΤ/.Ι.Χ. Ι. 88. ΚΜ. νοΙε.

Μπιτ 8)·π·.Βπ:Ι. Οσοι. Αυτο.

- ιιι1 πο. απο. οι ρτοκἰτοοπ·π τοπιο οποια

το ἰρποππ 8_ττ.Πἰοτ.οπο. απο. Μπιτ. πια.

οι.)

'21. ειπαν] πιω. αυτιμ Ο. 8_ττπ·.Οττ.8τΡο.

- ταυτα] [και παντα ΑΗΚ. ο. 8]·τ.

Πο!.

16. νοι.ατο οσοι οι. ' Η. πτἱοοορι απο... οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. :Ποτ 22.

ΑΒ!) (.Π)Ρ[0][!1 8

Στ Σ Δ. αιθ ,

1. σε. σο. ο

1·:συσταττουντ ,,

Δ.

2!. |φυλα.ξάρην

5 τι.

πλούσιοι· σφόδρα.

94. είσελεύσονται

είς τ. βαττ. τ.

σαντεο, και τι. δύναται σωθῆναι; 1 σ δε εἶπεν,

` Ο | ` 9 | ` Ϊ ` "9

Τα αδυνατα παρα ανθρωποιο δυνατα παρα Ετσι]

η
`8' ] δε ο Πέτρα, Ίδοῦτ

* στα". τα ίδιοι,|| ήκολουθήσαμέν σοι.
· η Ο ` | 0 οτι το Ω Ι Ο Β 8 Α

αυτοιο, Αρ.ην λεγω υμιν οτι ουδειο εστιν στ αφηκεν

οικιαν η γονεἶτ τ) άδελφοῦο τ) γυναικα το τέκνα ἔνεκεν

Θεώ ονται. 25

9 ο

95. βελ. διιλθιῖν

π θεοῦ έστιν.||

·Πιωττο=οτοοβ # .

"Μ". τσ:α8,8σ.

'Η 2

29. ἡ γυν.·ῆ απο. . τ ο

ἡ γον.

ιἔςὑύλαξα|| ἐκ νεότητότ [μου]
Α '- το ο' Η

Ιησουο είπεν αυτια9 Ετι εν σοι λείπει· παντα ὅσα

ρον ἐν *πιο ούρανοῖο

00: ν

εχειο πώλησον, και διαίδοο πτωχοῖτ. και ἔξειτ θησαυ

` και δεῦρο, οικολούθει μοι.

22- οὐρεντΐ 7; 28 ὁ δὲ ακούσω· ταῦτα περίλυπο,ο Ϊ ἐ·νενήθη||· ·ἶ)ν γαρ

( .Η ,

δων δε αυτον ο Ιησουο [περι

λυπον γενόρ.ενον] εἶπεν, Ποιο δυσκολο”` οι τα χρή

ματα ἔχοντεο ; εὶο ττ)ν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εὶσπορεύ··

# εῦκοπώτερον ] γάρ ἐστιν καμηλον δια
| # | '| 9 το δ | ο `

8 2
τρηματοο βελον·ηι` εισελθειν, η πλουσιον ειι· την

βασιλείαν τοῦ θεοῦ εὶσελθεῖν.

9-Ιι ὶ

96,;

Ο

ειπεν

°° ακουσαο δε * ὁ

! τ τ Ι

ειπον δε οι ακου

29 6 δε εἶπεν

Ποσο σοτοἱο οοετοιᾶὶι·ἰ ο ἱονοο

τοτο τοοτι.. ” (ω- =~) Οοο οικο

τσ Κοιτα οἱτ οἱ. Δι.Ποιο οοοτο

στο ιΙοοειτ στοτοο σοοοοιτιοηοσ

Νιώσε ποσο οτ το ροοτιοττσοο,

στ Μισο. τιτοοοιττοτο το ειιοΙσ.

οτ νοοἰ εοιτοοτο πιο. 2* “η”

Πο οι.. Μοτο. οσοτττετοτοτ στο.

κοιτα τοπιο οτο.τ νοΙιΙο. 3' το

ιΙοοτ οοτοτο Μοτο Και! ττἱετοτο

Γοστοτο τοχει. Ωοοτο Μοτο.

στο ροοιιοἰοσ Ιιοσσοτ το τοττοοοτ

στο τοττοοοοτ: ” τοσοι” οτι.

οοἱοι οοτοο!ιιτο ροτ ΐστοιοοο

οσοι τττιοεἰτο φοτο ιιιτττοτο ἱο

ττατο ἱο τοοοιιτο .τα π'Ετ

ιΙικοτοοτ ατο οοιΙτσσαοτ. Ετ

φοιτ τιστοετ των” πιο? '7 Αἰτ

ΠΠ.. @πιο τορστττσἱΙἱο τοοτ

οριο! τιστοτοοε. Μοτο"... τοοτ

οριο! ιΙοιττο. 9' Λἰτ οοτοτο Ρο

ττιττ. Βοοσ οσο ιΠοοεττοιτο στο

' εῖ$. οτα οτ οοοοτι οποιο το. 8 (79

ημ “ω στο στο οἱ.. Λτοοο ι.Ιτοσ

ωστε. οστοσ σετ σοι "Ματια

ιΙστοιττο οτα ροτοοτοτι στο τοι

ττοιι τοπ οτιστοτο οι" Μισο

 

21. εφυλαξα ΑΒΕ. Ι. (ττἱιἱ. Μ'αττ..ΧἱΧ. 20.)

| Σιφυλαξαμην 9. ΠΙΕΡ. το. απο.

Ματ. τι. 20.)

- μου ΜΙΡΙ.. 88. το!. στο. Μιιτ.)|

στο. Β!). Ι. 8_γτ·.Οττ. μια. οπιπο οι!

οσοι: 3991.

92. ακουσα; δε] μια. ταυτα 9. ΛΠΡΤ/Σ

τοΙ. ερωτα. στο.. Λττο. Στο. ¦ στο.

στο. Ι. 83. 69. ο. 8νττ.0ττ.8:Ρετ.

ΜοαιρΙι. | οσο ...απο νοΙτ;. (ίι.)ι2%

φοιτ απο οοσἰιτεοτ τι.

- ετι] στι ΕΙΠΕ

- απο... ΒΡΧ. το!. 8ντ.ΒοΙ. Μοτοσττ.

Οσοι. | δος· ΑΒΠΒΕΔ. Ι. 88. Μ. Μα.

87ττ.Οττ.8ιΡιττ. Απο. ΣΕΦ. (ντιΙ.Μοττ.

ατα. 2!. Ματ. ο. 21.)

-- πτωχ.] οπιπο. τοις Ι).

- τοις ουρανοις Β!). α.ο. Μοτορο. συ

ρανοι;· ΑΒΕ. ' :ουρανιο 9. Η. το!.

τοσα. (ια/ω: Οσοι. Απο. Τοττ.οιΙν.

Μοτο. Η. 86 στο. Ματ. :. 21.)

23. ταυτα] σαι!. παντα Ι'.

- πιριλυπος] -πον Ρ.

-- εγινηθη ΒΧ.. ' 1;ιγινετο 9. ΑΙΧΜΗ!.

38. τοΙ.

24.6 Μαιος] στο. ο Ποσό οσο ορ.ΒΙο.) '

οοπ ειπεν Ι). ὁ.ο.(ο.)ἰ.

- περιλυπον γινοταν" Α1)ΠΡΓέΧΔ. 88.

τοΙ. τν. (ττι1.νστ. 28.) . στο. ΒΕ. Ι.

ΜιτοτρΙτ.

·- του θιου] των ουρανων ΚΜ. (το.

Ματ. :ιιι. 28.)

- ιισπορευονται Ροετ θεου ΒΕ. Ήττα.

α.ίι.ι:.ο#οι. | ιιοιλενοονται τισ" θεου

ΒΕ. στο. Ματ. οι. 28.) (....ται σαιτ

θεου 88.) | Σειστλευσονται απτο εις την

βαττ. 9. ΑΠΡ. το!. |. Βχττ.Οττ.8ιΓετ.

Μοτορο. Οσοι Απο. απο..

25.γαρ] στο. 89. 5_γτ.Ριιτ. Απο. ΑΜΒ.

οιττοτο ί.

- καμηλον] ιτατιιλον 8. (ιιαμηλον. ού

το ζιῖιον. αλλά το ὶν τοῖς πλοία; παχι)

σχσινίον στα. Δία. οτι. Ματ. Ντιν. Ρο.

ΜΜΜ.. ο. 880.)

- τρηματος Β!). | τρυπηματος ΜΙ..

Ποιο. 440. στο. Μιτττ. τοστ. 24.) | :τρυ

)ιαλιας 9. ΔΙΑ'. το!. στο. Ματ. τι.

το.) -

- βιλονης τοπ.. 1. (69. βιλων.) απο.

440. | Σραιριδος 9. Λ.1.'Η. το!. (τω.

Μοττ. οτ Ματ.)

- τιιπλθειν Ι°. ΒΙΠ.Χ. το!. ο. 8)·ττ.Ρετ.8τ

ΠοΙ.το8. ΜοτομΙτ. στο. Μοττ.) ' διιλθτιν

ΑΠΡ. Ι. Μ. Ι..οττ. $νττ.(Οττ.)&ΒοΙ.τκτ.

απο. Δτοτ. απο. (νἱ‹Ι.Μοτ.)

- η πλουιτιον] στο. 89.

- εισιλθιιν] οιττο τις τ. βαττ. Β. νοΙο.

σ.ο./.9'. 5χτ.Οττ. Μοτορο. ΣΕΦ. στο.

Μοττ.) | ()σοττο. φωτα. ' στο. α.ο.#:ἰ.

8)ττ.Γετ. στο. Ωω. το Μοτο)

26. ειπον] τιπαν Β.

- ακουσαντις ο'. ¦ ·οντεο 130,1.. στο

οοι1τοι.οιοτ Σο".

2Τ.ὁ δε] ιοο!. Ιηιτους Δ. ἰι.οα:$ἰ. Β”.

Ρετ. @το

- αδυνατο] οσο. παρα ανθρωποι: 69.

 

8νττ.Οττ.8ιΡετ. Τ|ιοορ|ι.ϋ. Ι8. ' Οοοττο.

Το". 9ο Κω. Οι". 57.

27. τῳ θεου ΛΒΒ. το!. ΜεττητΙτ. ' στο. τιμ

1)!). Τοεορ|ι. (τω. Οἰι·τιι.9-Π.)

- ιιττιν τισ” παρα τ. (Ναι ΒΙΠ.. 1. σε.

(8_γττ.Οττ.8ιΡει..) ' Μοτο 9. ΑΗΚ. το!.

ντο;; Ιι.οώ $ντ.ΠοΙ. Μαιο”. Οσοι.

Ιτετι.Ι27. [απο]

' 98. ὁ Πιτρος ΒΒΙτ.[.Χ. Η. 098. Η.. | στο.

ο ιιτΔοτσοκοεντ.ι.

- ἡμεις] στο. 1.

- αφιντις τα ιδια Β(Ο)Ϊ.. (Ι.) (69.)

8)·τ.Πο!.το;.τ. Μοτομο. τα τι). αφ. 1).

(αφ. παντα τα ιδια 89. παντα τα τι).

αφ. Ι.) | $αιρηααμεν παντα και 9.

ΑΡΒ. 88. το!. πιο. _|. 8)°ττ.Οττ.στΡετ.

διΙ.ίοΙ.οτα. Οσοι. απο. στο. Μοττ.

κια. 97. Ματ. Χ. 28.) "Μοτο σωτή

Βιιο οσετττει α.ἰ. Απο. τοτοοιιτοιιι στο·

οἰο οοτττο ο. τοΙτοττε που” οσοτττιτ ο.

τοΙἱοτἱε στοοὶσοτ του” οστττιτ ο. τοΙἰο

το τσιπ” οσττττε οι.

- ηιιολουθησαριν] -ιταμιν Β.

- σοι] Μα. τι αρα ιαται ἡμιν Χ.. Ι.

στο. Μοττ.τιἱ›ι )

99. ου ἱοἱτ. “στα 8)·ττ.οττ.8ι.Ρετ. .Στο

- οτι] στο. ΒΔ. Βοιωτια!) @φταιω

στο. Ματ. Χ. 29.)

- οικιαν Ωω". 9!. ' ουτως 1). 69. Η

Β)·τ.Γετ. Λτιο.οι|. (τω. Μοττ. κια. 29.)

- η γονιις η αῦιλφους η γυναικα ΑΕΠ.

 

91. διοτι.. Μοτο οι.
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ΠΠΣ 87. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

τηι

- Α Α `

Βἔΐέ:ΐ· τπτ βασιλεξατ του θεου1 80 δι· ου ροζ απολοΕβρ πολλα:

[1911119 πλασιονα εν τω καιρω τουτω και εν τω αιωνι τω
ι ι ι, ε ι

ΜΜεΞωι 9 | ` 9 |

80.λάβα ερχομενιρ ζωην αιωνιον.
_ ' ` | ''1 Χσεβ 118 '31 ιΠαραλαβι1ιν δε τουτ δωδεκα ειπεν προτ

τ"Μαει.αο:ι7-ι9.β . ν οΙδ ι ο ν . *ο ι τι `

μου. πιατα-84. αυτουτ, ου αναβαινομεν ειτ Ιερουσαλημ, και τε

λεσθήσεται πάντα τα γεγραμ.ρ.ένα δια των προιρη··

των τῷ υἱῷ τοῦ ανθρώπου· 82 παραδοθήσεται γαρ

τοῖτ ἔθνεσιν, και ξιιπαιχθήσεται και ὑβρισθήσεται

και ἐι.ιπτυσθήσεται, ώ καὶ ιιαστιγώσαντετ αποκτα·

νοῦσιν αὐτόν, και. τῇ ήμερα ή τρίτρ αναστήσεται.
99 τη 98'' και αὐτοὶ οῦδεν τούτων συ .οταν και 'ν τὸ Μ α

'ι , `
Α | ' , .- ` ' 8 Ι

τουτο κεκρυγιιρ.ενον απ αυτων, και ουκ εγινωσκον τα
Ι

λεγομεναέ , | ` , `
- Ι _ ι ' η ' | '

“1 "δ 118 '1 " Ε ενετο δε εν τω ε ι ειν αυτον εκ

β Ο | #7 τ τ 4. `77Χ ι Χ ι

."Μαι.ι.πο:αο-8.ι. Ιεριχω, τυφλα· τα· εκαθητο παρα την οδον “παι
. . Α |"Μ" "Με 6." των"| 86ιὶκούσατ δε ὅχλου διαπορευομένου ἐπυνθα·

νετο τί .Εδέμ

(ΠΧΔ.) το1. (6';ι|ρτ.91.) ' τι γυναικα

η αδιλ. η γον. ΒΕ. Μοιπρ11.

29. αδελφους] Μα. τι αδελφας 1)ΧΔ.

Β_γτ.(.ῖτε. στην: 91. (τω. Μα”. οι Ματ.)

' οοιιετα, Ουγ”. 185. 278. 810.

- τι γυναικα] οιπ. 87120”.

- τειενα] Μι!. εν τιρ καιριρ του·τιρ 1).

(τω. Ματ. ιι. 80.) 1 Οοπετα. συρτ. 91.

- ένεκεν] εἰνεκεν Β. ¦ ενεκα Η.

80. δι: ου ΑΡΗ. 88. το. εγτ.1:1ο1. | ος ουχι

ΒΕ. (δα-Μ) | εαν 1). Μπι.

(ναι. Ματ. ιι. 80.) [δ_γττ.Οτι.8ιΡει.]

-- απολαβυ ΑΓΒ. τοι (απολαυιι 69.) |

λαβυ Β1)Μ. Απο. (ναι. Ματ.)

- πολλαπλαιτιονα Μπας. _/ἱ ¦ επταπλιι

οιονα 1). α.υ.ο.ιβί. Β_ντ.ΠοΙ.Μ8.ιπι;.

Ουρτ.ιιααιοτ. απατα ἱπ οοπτιιτπ 8_γτ.

Οτι.. μου. νυν Χ. (ποιου. 1 σοπ

ετα, £'υρτ·.) “ Ετ. ιιιιοπιοιΙο αροειο1ιε ρτο

ι1οτο1ἱοτ.ἱο ΗΜ οι φωτια”, ιπ ιι1ιο

1ΣναπΒοΗο απο", ἱπ α11ο ιεριἰει Πο

ττιἱπιιο τορτοτπἰτεἰι." Ιονία. (αρ. 11ἰοτ.

ιιι1ν. .Ειναι Η. 19. Ει1.ντι11. Η. 855.)

“Ταιποπ πο οιιιι1εοι ιπ ιιιοπιιαοιο....

οοιιιε ια Μιιτ.τ.1ιαοο οι. ιπ Ματοο, προετο

Πιι "το ιιπἰι·οτειι υπο ιΠπιιιιοταπε, οοπιιι

Μαιο τορτοπιἱειιιιτπ. Ια Ει·ιιποο!ιο αιι

τοιπ Εποπο ιπιι1τ.ο Μοτο, Μ οι: πολυ

πλειονα. οι ροπιιιιε ιπ πιιΠο οντιπιτοΙιο

ιιτο “που” ιοτιμιιιτπ απο πρωτο." Ηἰετ.

ιιι1ν. .Ιιινιπ. τι. 96. ταινια Η. 886.

- τιμ ερχ.] οιπ. τοι 8.

- ζιυην] τιταοπι. οοποοιιιιοτιιτ ε. 8]·τ.Οτε.

εἴη τοῦτο. 87ἀ !

¦ τιοει αιωνιον αιΙι1. τιοοεἰιΙο1ιἱι α.ο.ι·#

εδώ. ' οιπ. ΜΜΕ. _|ζ

81. δε] αι1ι1. δοτου ΜΜΕ. .να

- δυαδικο] δεκαδυο 0,49. 111. ἴ08°. ¦1). .1αι1ι1. ραθητος Ε.. απο”. ΜΜΕ.

οι. ' Οοπιτα, Οτἰο. οι.

- προς αυτους α.ιι.ε. Οτίο. ἱἱἱ. 7089.'

αυτοις 1). ΜΜΕ. οί!. (νἱι1.Ματι. Με.

17.) Ι (οπι. προς Δ..)

·- αναβαινοιιιν] -νιιιιιιν 69. Γ. ι|(αι1ι1.

μεν του.)

- .Ιερουσαλημ Β1)1ι.Ε. ο. Μοαιρ1ι. (Μια.

Οτι!). 11.491”. | :Ίεροιτολυιια 9. Α1).

83. τοΙ. (Ειπε.) ιιἰι1. Μιιιι. Με. 18. Ματ.

ι:.32.

- δια] υπο 691.".

- τιμ υἰιρ] περι του υἱου 1). 69. Ειπε.

5γττ.Οτι.1)ει.8:Ηο1. Μοαιρ1ι. Ατιπ. 1

του υιον Δ.

82. παραδοθ. γαρ] ότι παρδοθ. 1). ο.

- ει.ιπαιχθησεται] -ιτονται ιι.

- και υβριοθηιτεται ΑΒΡΒΧ. το!. 8)·ττ.

Οτι.8ι11οΙ.. Μοιπρ1ι. Οοι1ι. του. ρω:

ριιοτ. ιιοτ. :13. διαδίδει. ' οπι. ΒΕ. α.ἰι.

απο εγτ.11ο1..τ..κε. Λττιι.Ζο1ι. (για.

Μα". τα. 19. Ματ. Χ. 84.) ¦ οι: ΜΒΜ.

1›ιιιιτ νιι1ε._/Σ Ατιιι.1.ῖεο.1 οαι1οιιι ροει

και ε)ιπτ. ο.

- και εμπτυσθηττεται ΑΒΒΕΧ. το!. ' στο.

Η!. Λτιιι.Ζο1ι. (νἱιΙ.Μαιι.) "αι1ι1.ιιι

Γαοιοπι ορια διττ.οττ.διΡει.

88. αποκτενουοιν] αποκτεινουυιν 1) στ.

- το ήμερα τρ τριτο Δια. ο. ' τι) τριτο

` .Π Α

πηγγειλαν δε αυτοι

ρτοριοτ τοεπιιιιι ι1οἰ. Μ οι ποτ

τοοιριατ. τιιιι1ιο ρ1ιιτα ια 1ιοι

τοπιροτο. οι ιπ ειιοοιιΙο "πιατα

νιταιιι ιιοιοτπαιιι.

Μ 028” Αεεατπεἱι ιιιιτοιπ 1ο·

απο ι1ιιοι1οοιιτι οι. Με του, Σοοε

ιι.εοοιιιιιιιιιιε Ηἰετοιο1γιπαπι. οι

οοπιιιιιιιιιαοαπειιτ οτιιιιιιι παπα

κτιρια εαπ: ροτ ρτοτ›1ιοεαιι οιι

ιὶ1ἱο 1ιοτπιιιιι: '8 ττιιι1οιιιτ οπιιιι

υοπτἰοιιε. οι ιπ1ιιι1οιιιτ οι “που

απο” οι οοπεριιοιιιτ. Η οι

ποειιιιιαπι Παιτο11ανοτιπτ οοοἱ

ι1οιιτ οιιτπ. οι διο τοπια ταυτ

ιτοι. Μ (ΜΜΜ 12: πιο πἰ1ιἱ1

1ιοτιιιιι ἱπεοΠοιιοτιιπι, οι οτα:

νοτοιιπι ιειιιιι α1ιεοοπι1ιιιιιιι οι:

οἰιι. οι ποπ ιιιιο11οιςο1ιαι.ιι αυτια

ι1ιοο1ιατιιιιτ.

:Η (Η' Μ Γαοιιιπι οιι αιιιοπι

οιιπι αρρτοριπιιιιατοι Πἰετιι:1ιο.

οαοοιιε ιιιιιι1ιιτιι εοι1ου:ιε εοοιιι

νἱιιτπ ιποπι1ιοαπε, 8 οι οιιιιι αιι

ι11τοτ ιιιτ1ιαπι ρταοιοτοιιπιοιιι,

ἰπιοττοαα1ιατ ποιο 1ιοο ποιοι.

8" 1)ἰιιοτιιπτ αιιιοιπ οι ειπα! Ιο

 

ἡμερα ΧΔ. 1. 0.19. νιιΠ.3.0Ι. δι.ο.|ἱί.

Ατιπ. (ιιἱι.1. Μπιτ. ια. 19.) (ι.1οιοτἱοτοε

ιιτειιοπι [!11] .πιο ε. τιτο “Μο τοπια

τοοιιτυοι.")

88.αναστησεται] εγερθηοεται Ε. (ιιιι.1.

Ματια κιτ. 19.)

84. και αυτοι] αυτοι δε ΠΠ. ο. 8)·ι·.11ιι.

του.. 1

- ουδεν] οσοι τουτοιν 1).

-- και ην ν1118. Β. 8γ1-.11ο1.ΕΧε. ¦ αλλ.

ην Ι). 1. ιι.υ.ο.ε. .ἱ. 8)·ττ.(.]τε.διΡει..(δι

Πο1.τιιι;.Μ8.)

- τουτο] στα. 1). 1. α.θ.ο.ε# 8713088..

Μοιπρ1ι.Μ8. Δτια. ¦ Οοπιτα. νους. 1:

8γττ.Ρει.διΠοΙ. Μοιπρ1ι.".8:$ο1ι. Μπι.

κικρυιιιιενον] κεκαλυμμενον Οι'.

απ'] επ' Λ.

εγινωσκον] -σκων 1) ουδ-αίτιο!.

αδ ιὶπ.] ιιι1ι1. οιιιπ Με 8_γττ.Οτε.8ιΡει.

85.εις] εν το 119. [τ1ἑτ.1ι.] | οπι. σου.)

“Μ” α.

- επαιτων Β(1))Ε. Οτο). ἱἱἱ. 785'. (απτο

εκιιθ. 1). ο.) τω. Ματ. 1 :προσωπου

9. Α1'Ω11. 88. το!. (ναι. Ματ. Χ. 46.)

811. διαπορευοιιινου οπο.ιιι.του1. ¦ πα

ραποριυομενου 1.)Χ.

- τι αν 1)()1ἰΕΧ. 1. 69. ΚΜ. Οτἰυ.ἱἱἰ.

ΜΜΜ· | .οιπ. αν 2. 11131'. το!.

- ειη] ει 1' 7]

Οτἰυ. ἱἱἱ. 785.. (στα. 711511.) 1

ταυτα 69.

88. τοπια ι1ἱο οι.

' 888

- "'Ο!”'0





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Χν111. 38.

ΔΒΒ(Ρ)(0)Β. Η' ) Α Π Α |

οτι Ιησουι· ο Ναζωροιιοι` τταρερχεται.
38 ` Ο |

και εβοησευ

89

| || Ό ` `

αστρο· αυτοι· δε

και παρα·

τοπ Νιιιοι·οπιιε ιτιιπεἰτοι. Μ Ε:

οΙοπιο.νἰι ιΠοοπε, Ιοοιι ΗΝ Πανω,

πιἰεοτοτο πιει. 8" Σε :μή 'ποιή

Ιιιιιυ. ιιιοτομο.ιιοπε ειιπι ια εικο

τοι : ἰμεε »απο πιιι!ιο τιιιιιτἱει

οΙο.πιονιι. ΠΠ 1)ονω. πιἰεοτοτο

πιώ. “' Βιιιιιε ιιιιιοπι Ιοειιιι

ΜΜΜ Μαιο "Μια οι! το: οι:

απο ορρτορὶιιοιιο.ε.εοι. ἰιιτοττο

ναν". "Μπι “ Μαν”. ιδιοι ΗΜ

νἱε Μενου? Αι Με ιΠιεἰι.. Πο

πιιιιο, οι νἱιΙοιπο. " Η. Ιων:

ιΙἰκἱι ΠΠ. Βοορἰοο. ΙὶιΙοο του ιο

κήποι (σου. 0 Β: οοιιίοει.ἰπι

νων.. οι οοοιιοι.πιτ.ιιτ "Μπι Πιο;;

ιιἱιὶοινιε Μοτο. Ετ. ΜΜΜ Με!»

οι πιο, @Με Ιουδα: Μο.

και οι

'ΜΜΜ Πι. ἱοι.ττοιειιε με·

οπιοιιΙοοιιι ΙΙἰοτἱο!ιο. 2 Η: οσοι:

οσοι. Α .
ΠΠὲέἔἔύ” λέγων, Ίησου υιε ξΔαυείδ,|| ελέησόν με.

Δ. στροιί·νοντετ έττετίμων αὑτῷ Ϊνα *

Τ Ρ πολλῶ μᾶλλον ἔκραέεν, Υ2ὲ * Δαυείδ,η ελέησόν με.
40 ι ` ` ε ο ε·- ο ν ι κ ο σε

σταθειο δε [ο] Ιησουο εκελευσεν αυτον αχθηναι

2.0.3. αυτόν· έ)7ίο·αντοτ,δε αυτοϋ|έττηρώτηο·εν αυτον

· ο

Μ- [λενων], Τι σοι θελειτ ποιησω; 6 ο δε ειπεν,
κ Ι ή τ λ ε 49 ` ε ›Ι Α '; ε Λ

υριε, ινα αναβ εψω. και ο ησουο ειπεν αυτοι,

,Α.νοίβλεψον· πίστα· σου σιἔο·ωκέν σε. 43

χρῆμ.α οινέβλεψεν, και ήκολούθει αὐτῷ δοξοιζων του
Ι ` εε ο Κ ο Χ .ν 3 .- 4- η·

.ΙΧ θεον· και παο ο λαοτ ιδιον εδωκεν αινον πρ θε. .

Η. ΞΒ'ἶ=ῖ 120 1 και εἱσελθειιν διήρχετο τὴν Ίεριχώ° 2 και

ο , ` ε ` ο Ι τ ε- ` ο `

ιδου ανηρ ονοματι καλουμ.ευοτ Ζακχαιοο, και αυτοι`

9. και [οντος] ῆν

ττλ.

ὅτι *

.ε `

ῆν αρχιτελώνητ, και €αυτοο|| ' πλούσιοι” 3 και ἐζή·

τει ἰδεῖν τον Ίησουν τίτ εστιν, και ουκ ήδύνατο απο

τοῦ ὅχλου, ὅτι ·ήλικία μικρά· ήν.
Κ Μ ε ε ε ι χ ν αν ,ι ο Ι

ιιων ειιιτροο·θευ ανεβη επι ο·υκοιιορεαν, ινα ιδρ αυτον,

ἐκείνητ ι7μελλευ διέρχεο·θαι.

4

5

και ·ιτροδρα··

και τοι· ;)λθεν

το· ποιοἱπο Ζιιι:οιιοιιιι. οι Μο

οπο ΜΜΜ ΜΜΜ"... οι.

ἱροο ανω, 1οι ηιιιι.οτοιιο.ι νι

απο Ιοειιπι ηιιιε εινα. οι "ο"

ροιοτιιι τοπιο Μιτου.. φιἱιι. 80.1

τ.ιιτο ριιειΠιιο σπα. ' Η: ρεπο

οιιττουιι Μαντά” ἱιι ιιτΙ›οτοπι

ηοουιοτιιπι οι νἱιΙοτοι ἰΗιιιιι,

@ο Μάο στα! ιτιιιιεἰιιιτιιο.

°Ει. απο ναυτια. οι! Ιοι:ιιιο.

 

87. ο Ναι`:.] στο. ὁ Δ.

- Ναζωριιιος Μο: Μο1τιρο.8εΙιπ. '

Ναζαρηνος Βστ. Ι. νι118. α.(ο.)(ἰ.)

(Ι.) Οτι... οι. 780. (νία. Ματ. οι. 47.) '

Ναζαραιος οι 0. Μοαιρι1.7ν.

88.κιιι] ὁ οι 1). ε. 0001. οι Μο _/ζ

- εβοηοεν] εκραξεν ΕΤ! (ιτροξεν αρ.

Ειναι.)

- Ιηιτου Τοτε. πάν. Μοτο. ἰν. 86, 87. [

στο. ΜΚ. τω. Οτἰο. οι. 786..

89. οιυ.νετ. 38(ιιτ ο εροι.ἱο νἱιΙ.) ο.

-- και οἱ] οι δε 1). ο.

- ττροαγοντες νιιια. απο! Οτίο. ἱἱἱ. 786'.

Τοτε. εάν. Μοτο. ιν. 88. | παραγοντες

ΑΚ. ιι. | (ω .Τοειιιυ 8]ττ.Οτι.&Ρει.)

- επετιμων Οι·ἰο. ἱἱἰ. ' ·ιιουν Α. 69. Γ.

- σιγηιτρ ΒΒΡΙ.Χ. ¦ :σιωπηιτρ 9. Δ

ΩΒ.. το!. Οτἰ9. ἰἰἰ. 786.. απου. Μα. Βο

Με. (υιό. Μοιι:. τα. 81. Ματ. Χ. 48.)

- ·ιτολλιρ $7τ.Βο1. Οτίο.ιιι. Ι στο. 1). ο.

8τττ.0τι.8:Ρετ..

- εκραζεν] -ξεν Ρ(Κτια.εΠ.Τ[). Λικ.

αν.. οι. Η Με. το"... 110141”. μου..)

' ααα. Ιηιτου Ι. 69. Η. Ι (δοντια, @τα οι.

- υἱε αν.. ἰἰἱ. ' :Με 1).

40.ὁ Μιτου; ΟΠΕΚ. το!. 07ι9.ιι1.τ:ιο·.

ι οιο. Δ. ¦ στο. ο Β..(Παι.Ι).

- προς αυτον νιιΙ8. ο.ι.·ώ 8τττ.Ρει.8ι

Πο!. Οτίο.1ϋ. ' οιτι.Ι). Ι. ιι.ε@ἰ.Ι. 8".

ο".

40.εγγιιταντος Οτἰ9. ἱἰἱ. 7867. Ι -ζοντος

69. μια. ειδ οιιιιι εγττ.Οτι.διΡει.

(Απο.)

- αυτον] οδό. ὁ Ιηοους Οια υἰιἰ.εεαρ.

Τ):Χ. 69. ' Οοιπτο.. στο. ἱϋ.

4.1. λεγι.ιν ΛΟΒΧοἰο. το!. (Σου.) @τι

θττ.Ρει.8ιΠοΙ. (Μάι. Απο. [του] '

στο. ΒΒΙο. ο. Μοιιηι|ι. ' (αυτων Οτἰο.

ἰἱἱ.786°.) Μάι!. οἱ δ)·ττ.οτι.8εΙ.Μ..

- ειπεν] οιΙα.αυτιρ Β. 8τττ.οτι..& Πο!.

πιο. του.

- κυριε] οιπ. α. ¦ Ρο". αναβλ. οι. Οτι!).

Πι. Π(ἱνα] ο.ιΜ. ιι.ροτἱο.τιιιιτ οοιι!ἰ πιώ

οι. Εγτ.οττ. Λεω.)

“κι Μπους (Οτἰο. ἱἱἰ.)] ρω: αντιρ (οι

αποκριθεις μπι και) ιι.ο.ι:.(ε.)βἰ. | Οστι

ετο., νιιΙε. )'. "οιπ. εμε". ' ὁ κυριος

Ι. ¦ αποκριθεις Ι). (Οτἰο. ἰἱἰ.)

Η!. και ηκολ. αυτ.] οιπ. 8_γτ.Ηἱοτ.

- λαος Οτίο. ἱἱἰ.785·. Το”. οι”. Μοτο.

ἰτ. 87. ' οχλος Ο. 89. Δ. (0τἰο. οι.

του..)

- ιδιον] στη. Κ.

- αινον Οτίο.Μ.78θα.(ιι.9. ¦ δοιΞαν 1).

- τιμ θε‹ρ] τον θεον 69.'.

Ι. ειοελθων] ΜΗ. ο Μιτου;; ΜΔ. 5)·τ.1,5ε.

νεοι. (οι. απο οει:οιιι1οτουι, οι ιτοοειτοι

Β_γτ.Οττ.)

_διηρχετο] διερχ. Δ. | .οι εις Μ. '

Μιά. ὁ Ιηιτους Ι'.

2. και ιδου] οιπ. 8τττ.Οττ.διΡει.

-καλουμενος ε. 5ττ.ΠεΙ. το!. [ οιο. ΠΠ.

(Ειπε.) 5)·ττ.(:τι.&].'ιπ. του.. (ιμιιιΙο.πι

ενττ.Οττ.8ι Ρετ.)

_και 2°.] οιπ. 1). ι·.Π. (ἄστυ. και.

--αυτος] @ως 1). 09. "Μο" Ευα.

Μοιτη›!ι. ' οιο. 8_γττ.Οι·ι.8:Γει. ΕΜΗ.

_και αυτοι; 2°. Β. Ι. 09. Κ. νου. οι.

(8)·τ.Ρει.ΜΒ.) ΔΠΠ.0.:ι.¦. μου..) ' και

ΐουτος"την" τ. ΑΟΚ. το!. 1: δει..

Ποντος. (οιιι.κιιιικε.) | και αυτοι: ην

Ποίο. ΛΠ11.Μ88. | και ην

Ι.. (Ι.) 8τττ.0ι·ι.(&Ρει.) Μοιιηιιι. σου..

Ι στο. 1). ο.

8. ηδυνατο] ιδον. Β.ιιι.Μπ.1ι (δυνατο

Δ.) Ι στη. τις εστιν οι απο τ. οχλ. 8)·τ.

Οτι.

-οιΙ ίὶιι.] Μι!. Ζιιοοιιιιοοε

Ρετ.

4. προδρσιμων ΛΒΩΤἱείο. το!. ! προνομι

ιιιιιν Ι.ΕοιοΕ0Π"Ι'. ' δικτυων Η!). ¦

προλιιβων 1). Μάι!. ιι; το ΒΕ.. ο. '

Οοιπτιι. το!.

- ουκοιιορεαν Ε(:. ΙΟΣ-δ. Β”:|.ιἰἰο.[.Δ.

Μοπηιιι. ¦ ουκορωριαν Β.Βι(ν.Βι·|ι.Π

Ω. Ι. ¦ αυκορωραιαν 8ι. 8. 8: Ε(:. “333.

ΛΒ"(Ηἰυ. (ουκωρορ. Λειρ.ΝοἱιΜ) ι

Μιτου.. 8ο

 

(Η). ..ΜΜΜ Η.

2. Νότια" οτα'. οι. ¦ 4. νιιΙοτοτ. οψη οι.
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τους. 13. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

  

ι.

ρ
Π

Β- .

ι

τ.

δα

τ

!

Κι
;.

τ--'ή-ο”.

τἔ

  

νοια- α. ι. ο. ο.

ο". ο. τ. τι.

Ποια”.

«και. Μαι. Στο.

6. [εϊδεν αυτον

και] ιῖπεν

8. «το. τ. πτωχ.

'Ηιιιτ.τ8:τι.

.τ· οιι.α6:ι.ι

ο"

δ

ῖζ

στο

:τω

Ματ. "3:84.

Ξ2' οιιθ

ε

Ε ,

επι του τόπον, οιναβλέψατ ο 1ησοῦτ+ εἶπεν προτ

αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσατ καταβηθι· σήμερον γαρ ἐν

τῷ οἴκιρ σου δεῖ με μεῖναι. 6 και. σπεύσατ κατέβη,

και ύπεδἔξατο αυτον χαίρων. 7 καὶ. ἱδιτντεο =πάντα`||

διε·νύγ·νυζον, λέγοντεο ὅτι Παρα αμαρτωλερ ἀνδρὶ

εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 8 σταθειι` δε Ζακχαῖοτ εἶπεν
πρι”` του κύριου, οΙδού το * ήμίσειά|| * μου τῶν υπαρ

χόντεον,|| κύριε, *τοϋ πτιοχοΐο δίδωμι||· και εἴ τινότ

τι ἔσυκο‹ράντησα, αποδίδωμι τετραπλοῦν. 9 εἶπεν δε

προτ αυτον ὁ Ίησοῦτ ὅτι Σήμερον σωτηρία πρ οἴκερ

τούτῳ ἐγένετο, καθότι και αὐτά· υἱοο $Αβραοιμ έστιν.

10-' τ)λθεν γαρ 6 υιοι· τοῦ ανθρώπου ζητήσω και

σῶσαι το ἀπολωλύτ.

121. Η ,Ακουόντων δε αὐτῶν ταῦτα προσθειι· εἶπεν

παραβολήν, δια το εγγύς θεἶναι Ίερουσαλι)μ αὐτὸν||

και δοκεῖν αύτουτ ὅτι παραχρῆμα μέλλει ή βασι

λεία.π τοῦ θεοῦ αναιραίνεσθαιτ 12εἶπεν ούν, "Βαν

θρωπότ τα· εύ·νεντ)τ ἐπορεύθη εἱο χώραν μακραν

λαβεῖν ἔαυτῷ βασιλείαν, και ὑποστρέψαι. Η καλέ

οιτερἰοἱοπο Ιοττοι τωἱι Μοτο οι

απο οτι ουαι. Ζωάκια ίοειἱ

ττιιττο οοεοεαάο. αουτ. Μαιο τα

Μαιο τυο οροττοι πιο ατοττοτο.

6 Ετ. τοειτττοττε οοεοοοιΙἰι οι οτι

οορἰτ. Μοτο φαινεται. '' Ετ απο

ττιτοτοιπ οπτττοο, ατιιττττοττιοατττ

ατοοτιτοο (τοσα τω ττοττττιτοττι

ροοοατοτοτο ιὶἰτοτιἰειτοτ. . 8ιαιτο

αιτιοτο Ζωάκια ιΙταιτ το οο

τττἱτιιττο. Βοοο οωοσωω Μιτο

τιιτο τττοοτιιιτι., αοττττττο, ω μια

ροττοιτο, οι: οἱ φοιτ Ναυτικο

@ΜΜΜ των) οιττιατοριιιτο.

' Λἰτ. Ιοοιιο τω ουαι απτο Ι:ίοιτιο

εαυτο ι1οτττιιἱ Ιτιτἱο Μοτο οιιτ, οο

φοιτ οι ἱροο Ντικ οι: Λοταιιτιο:

", ΜΜΟ νοτιἱτ οπου ὶἱΠοτι οο

"πιο ηοοοτοτο ετ. οιι1νιιτο φοιτ

ροτιοτοτ.

" ΜΜΜ Παω ΗΜ ιιοιΠοττ

οι”. οιΙἱοἱοττο Λιτή: ριιτοοοιο.ττι,

στο ουαι! οεοοι τπορο Ηἱοτιτοο

Ηττα. οι. αυτο οτιτοτ.ιιαατοττι «μισά

οοττίοοιἱια καποια του πιατα

τοοιιιτοιοτ. Η (πι '0 Βἰτεἱι απο,

Ηοατο φταιω οοοὶΠο αουτ τα

τοτττοποτο Ιοοι;ἱττιτοτιτα αοοτροτο

πιο καποια οι τονοτιἰ. " ανω

 

αυτομοραιαν 88.ΜΜ8νΓΔ. (...ιιο- 5. οημερον γαρ] στα. γαρ Πω. (Μαι.) 9. ο Ιττοους] οτιι.ο Β. Βοτττἰτιιιο 8ντ.ΒοΙ.

' μορ... Β.) ' οιμοραιαν 69.

Δ. επισης] Νικαια. οι' 9. 1. 69. Α7):

' ότι οημερον 1). [απο. Ιτετι.88.

7. ιδοντες] Μι!. αυτον ΚΜ. Αττττ.Μ88.

Με.

-τ‹ρ] τιποτα. εν ΑΒ. Μοαιρο.Η8.

α. Ατττι. | οτα. ΑΒ(Β)ΩΒΒΔΒΒ(ἔΒΚ

που". Ιτ.ι:#ἰ. ' εκεινη Β. (απτο

νττΙτ;. 1. "Πο ο.)

--ημελλεν] εμελλεν Ι. ΚΠΛ. ¦ ημελον

69.

_διερχεσθαι] παρερχεοθαι Ι. | εισερ

χεσθαι Λ. ' οω. .Ιοειτο 8ττ.(.Ἑτι.

5. ο: ηλθεν επι τον τοπον νιτιε. @το

- παντες ΑΒΒΩΒΒΔ. 88. ΒττοΙτυντ

Λ. | [άπαντες 8. Ι. Κ..Μ.8ε. ' οι φα

ριοαιοι 69.

-λεγοντες ντιΙα. τισ 8τττ.Ριι.8ιΠοΙ.

τα ' οιττ.Β. α.ε,ῇῖί.Ι. 8ττ.(.ῖττ.. ' λεγον Γ.

-ανδρι] ανθρωπιρ Β.

8. Ζακχ.] ρτοοιο. ο Β. 1.

-κυριον] Ιηοουν 69. ΒΙΟΙ. ε. 8τττ.

- Αβραμ Β.

-ειττιν ΑΒΒΩ. το!. Φωτ. 105. 239. |

στο. ΒΧ..

Η. αυτων] στο. ου.

- ειπεν] Ρο". παραβολην οτι. (Απο.)

-- Ίερουοαλημ] τ›τοοτττ. εις Μαιο.

- αυτον ροει 'Ιερουσαλημ ΒΕ. | Ρο"

ειναι ο. | τοσοι εγγυς ετ. ΑΠ.. το!.

νενα

:.τυο-υπτπαπι-αυτον?Ο"τη

Βοι.διΗοι. ' εγενετο ιν τιμ διερχεοθαι

αυτον Β. (ο.ὐ.ι·.ε#ἰ.Ι.) | οι οπο: ταυτ

ιιἰτοτ Βιιτ.Οττ.

-αναβλεψας ὁ τηοους Λ(Β)ΩΪἱ. τοι.

νιιΙ8. _/. 8ττ·.ΒοΙ. τοι. (οτα. ο Β.) διετα.

τοοροτιἰτ. οι νἱιτἱι Μοτο ε. Με” νἱιΙἰτ

ἱΙΙατο οι τοορἱοἰοττο ο. δια. ντι!. Η!.

τοορἰοἱοτιτοττι ο. Με. ντι!. Η!. απατα:

ιιτρἰοἱοττε ι·#ἰ. ' οτα. Β. "Μαιο" τιτα

Βοτ.διΠοΙ.τοε.

-τα ἡμιοεια ΒΒ. -οια Β.Μαί.07]. '

τα ἡμιοεα Β·Μαἰ.ΩΚτιἰι. τα ἡμιο·ηα

.τα ¦ τα ήμισυ ΑΠΔ. 69. ' :τα ἡμιοη

3.. Ι. ΗΒΟ. το!. αουτ. 579. τα ἡμυοοι

Β.. ¦ τα ἡμυοη Β'.

- μου απτο των υπαρχ. ΠΣΕ. 1. ' :τοσοι

ς. Α(Β)Β. το!. σου. ]τιοι.242. Φορτ.

808. | μοι Π..

/Βιιτ. ποιο εγγυς Ι. ' (αυτον εγγυς Ρο"

ειναι 1).)

- αυτους] οτα. 1).

- παραχρημα] οσοι μιλλει Ι). (στο. ε.)

- αναοαινεοθαι] αναφερεοθαι Γ.

Η. ειπεν ουν] στο. Γ.

- ουν ΑΒΒ. τοΙ. (Μια.) 8_ττ.ΒοΙ.

Μοτιτρο.οιτ. ' οι ΠΙ.. Ποιο. | στο. ο.

8]τττ. Οτι. δι Ρετ. Μοτορ!ι. ΜΒ. Απο.

- τω 8τττ.(.ῖτι.8ιΡοι. - τοις πτωχοις απτο διιῖωμι (Β)ΒΩΒ. Ι. @το μια. ὶΠἰο @τιποτα πιο.

-ιιπιν] τρτιτοτττ. ειδεν αυτον και 9. Α

(Β)ΩΒ. (88.) το!. πως. χ $νττ.((.Σττ.)

τιι.ιιττα Ποιο. (στο. αυτον Β.)ι

στα. ΒΤ.. 1. Μοτοριτ. Απο. Στοπ να!.

(α.υ.ι.·πτ. πιο. ευρω.)

-προς αυτον] αυτιρ 1). 4.0. ' οπι. ετα

(Η. ¦ :ΜΜΕ διδωμι €. ΑΒ. το!. Σουι.

8)·ττ.Οττ..Βοτ.8ιΗοΙ. Μοτττρο. ΟοιΙτ.

Απο. που Ικα. 242. αν”. 289.803.

(στο. τοις Β.)

- ιι] στα. ΙΙ. νο! “οι”. Ρο:: τινος.

9. προς αυτον _/(|ιἰο). ' ροοι ο Ιηοους 1).

- επορευθη @τέτοιων £ιιο.'.Πιοοριτ.

156. το ζωο. 107. ' εποριυετο ΒΙΙ.

- εαυτιρ 8τττ.Ροι.8ι.Βοἰ. που. Οτἰο.ἰὶἰ.

@Η 682". Η. 272). Ειιο.'.Πτοορο. το

Πιο. ] στο. Β. α.ἰι.ο.ς'.ἰ.ἰ. 8ττ.Οττ.

Μοτο”. .δικα 205.
ο

 
Οτι. νι1]8. ¦ προς αυτους Β. (α.υ.ο.!,.ἰ.Ι.)

-οπιυοας Ιτετι.88. | οπευοον Βστ.Λ. 8:ιτ.ΗοΙ.ττια. (ραπ Μο. Μια.) ' στα. ε.

ε. Μοπτριτ. αυτ. 804. το. ατιΙττιττ11 “απο οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΙΧ. Η.

ν

α

1..

ιιτοαιιιιειστι·ι.

ΕΒΕ.

ΣΔ.

33.89.

σαι· δε δέκα δούλουε· ἑαυτοῦ έδωκεν αὐτῶι· δέκα μνδιι·,

Φ||` θ ` › Ι τ 8 ο

και ειπεν προι· αυτουι·, Πραγματευσαο·θε εν ερ

έρχομαι. Η Οἱ δε πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αυτόν, καὶ

απέστειλαν πρεσβείαν δπίσω αὐτοῦ λέγοντει·, ού

θέλορ.εν τοῦτον βασιλεῦο·αι έα), ήιιᾶε·. 15 καὶ εγένετο

ἐν τῷ έπανελθεϊν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ

νοοιι:ἰε παιδια δωσει "Με

οιιἰε .απο 1Π18 δερειο οποιο. ο:

οι: ο.ι1 Νοε. Νοαοιιιιιιιιιιι ι1ιιιιι

νοιιἱο. " Οὶνο: ιιιι:οιιι ειπε

οι1οι·αιι: Ποιοι. ο: ιιιιοοι·ιιιι: Ιο

Βιι:1οιιοιιι ρω: ἱΠιιιιι ι1ἰοοιι:οο.

Νο1ιιιιιιιε Ποια: τοἔιιο.ι·ο ευρω·

οοο. '8 Ε: ίο.ο:ιιιιι δε.: ιι: των

το: ο.οοορ:ο "απο, οι ἰιιοεἰι νο·

οιιι·1 κενο: ειιι11›ιιιι ι1οι11: οικια

'?

ειπεν

ε ν

τευσαντο.

1.8

ρ σε

ἐποίησεν πεντε ρ.ναι·.
Ι

γίνου επάνω πεντε πόλεων.19. ἔπάνω γίνου

Α , ε- ` Ι Ι ερ

Φωνηθηναι αυτερ τουι· δουλουι· τουτουε· οιι·

:δ δ | || ` ) | Ι., Σ "|| + 8 ' δ

ε ωκει το αργυριον, ινα γνοι τι ιεπραγμα·

16 παρεγένετο δὲ δ πρωτοι· λέγων, Κύριε,
· Α ρε

η μνα σου 8δέκα προο·ειργοίο·ατο|| μναι·.
ο σε 6- ο· || ε κ .- αν ε ε | `

αυτερ, · Ευγε αγαθε δουλε, οτι εν ελαχιστοι πιστα

έγένου, ἴο·θι έξουσίαν έχων έπάνω δέκα πόλεων.

καὶ ·ι)λθεν δ δεύτεροι· λέγων, 3(Η μνίὶ που, κύριε(

` ` `

δε και τουτερ, Και συ

1.?

19 εἶπεν

`.0||ετ0.ο και 0

καὶ εἶπεν

Μαιο. ιι: και:: οιιιιιιιιιιιι ιμπε

απο περιπου” απο: "* νοιιἰ:

ιι.ιι:οιιι ριιιιιιιο Ματια, 1)οιιιιιιο,

ιιιιια πιο ι1εοοιιι ιιιιιοε Μαια

.Με '7 Ε: οι: 1111. Ειιιζε οσοι:

οετνο, ιμιἱο ιιι ιιιοδἱι:ο Μαι.

ΜΒΜ. "ο ρο:οει.ο:οιιι Βεροια

επειτα. @απο ι:ἰτἱ:οιοο. '' Β:

ιι.1:οτ πιο: Μεσοι. 1)οιιιἰιιο,

ιιιιιιι :ιιιι ίσοι: ηιιιιιηιιο οποιο.

Η Ε: Ποιο απ. Ε: :ιι απο πορτα

οιιἰικιιιο οιι·ι:ει:οο. " Ε: ιι1ιει·

νεοι: Μεσοι. Ποιιιιιιο, απο ποια

Μια, δικιο »απο ι·οροοι:αιιι ιιι

ετεροι· ήλθεν
Ι| | ο λ 2 εκ λ '; 2

λεγων, κυριε, ιδου η ανα σου, ην ειχον αποκειμενην

 

18. ιο Με] μπαι. και (σαι. εδο. δε) ΔΔ.

δ.ο.ε. .ἰ. (8γιτ.0τ:.8ι Ρετ.) οι». (σαι.

δε οι 1... 69.) | Οοιι:τιι, ι·ο1. γιορ. α.ερ

Βγι·.ΒοΙ.

-- εαυτον] αυτου ΒΕ'. | 0111. Ισαάκ. Οτι-ο.

ἰἱἰ. 68”. Σιιοα 205.

- αυτοι;] αυτου;·Ρ.

- πραγιιατευοαοθε αν). ιιι. Με”. 1 -τευ

εοθε 1). 1. Α1): ' -τευοθε Π. ΜΑΜ.

οιιιιι ιιἰε 8γι·.οι:. (Απο.)

- εν ερ ΗΒΗ!). Ι. Κ. Οτἰο. ¦ βιο;

9. Δ. το!. | οι; 69 δα. διιιιι νιι18. δ.

ο.ε.|ἱ ασοεε: ο. Μειιιρ11.

- ερχιιιιιαι 8.

14.αυτου Η] σοι. 1). δ#Ι. Ενα). 206.

- απεοτειλαν] ενεπειιψαν 1).. | επεμ

ψαν 1)..

-- θελομεν .Βιιε.ἰιι Σιιο.198διο. | -ωρεν

' Σ'ω

- - τουτον] εδά. λαβοντα την βαοιλειαν

Δ.(οοι·ι·.'.)

- ήμα; Ειιε.ιιι 1'.ιιο. | δρα; Κεἰο.

15. εν τιμ] οιιι. ΒΔ. (οι απο οι:οερ1οιιο:

κεραια ο: τοι1ἰοοε: Φωτ 8γι·ι·.Οι·ι.8ι

Ρετ.)

- επανελθειν αυτον λαβοντα] λαβειν

αυτον είε Μ.

- και ειπε ειπεν (Ειπε.) τα. Σιιι·α 206.

'οιπ. τω8.ιιια α.ι·. $γττ.Οι·:.Ρε:.8ι

Βε1. Μειιιρ1ι.

- αυτιρ ε. Οτἰο.ἱἱἱ.832',. | αυτον 1)Γ.

α.| στο. Δ.-(Ι.ιιιι.) Απο. πιο.. [ποπ

208.

15. τουτου; ¦ στο. 1). 1. (Πιο.) 112111.

και. Οτἰρ.ἱἱ1. [νεα

- δεδιοκει Β.Βαρ.Μαί.(αιο.)Βι. 1. α.ε.

Απο. εδεδωκει Οτίο.ἰἱἰ. 1 =εδωκε 9.

ΑΒ.. ι·οΙ. νιι!ε. δρα'. Δια): 208. (δε

εδωκεν Β.Βο|ι.)

·- γνοι ΒΒΙο. 83. | :γαρ ι€. Δ. "1.

Οτίο. ιιι. 8825. (11. Β..)

- τι διιπραγματευο·αντο ΒΒΒ.Ι.. ε. 8γτ.

Οτι. Μοι:ορ1ι. (28:11.) οτι!). ιιι. 631..

83291 :τι διεπραγματευοατο 3. Δ(Δ).

το!. (μια.) $γτι·.Ρε:.8ιΠο1. Οο:1:ι. Απο.

.Σπα (τι προγρ.. Δ.) "ΐρτο.ειιι. τι;

ετ. ΔΒΔ. 88. τω. (Σοκ.) 87τι·.Ρε:.8ι

Πει. 001.11. Λεια. [ικα 1 σοι. Β.ΒΙο.

οποιοι. ε. $γι·.Οι·:. Μοι.ορ1ι. Δια.

16. κυριε] σαι. Κ.

- ἡ μνα ΔΒ.'ΒΒ.. ΠΠ. ' ή μνα; 13.1".

Β'. 1. 83. ΒἙΠΚΜΛ.

- δεκα προοειργαοατο μνα; Β!). 1. α.ε.

[δεκα μνο; προο·ηργαοατο 1). νιι1ε.

(δ.)ο,|ῖ_πρ'. Βιιτι·.Οι:.διΡε:. Απο. (ιιι

ε:Μ 208.) ¦ : προοειργαοατο δεκα ανα;

'ὅ. ΑΒ. 53. ι·ο1. 8γι·.Ηι:1. Μοιιηι1ι.

(30:11. [/Ε:1ι.] (προαηργ. ΛΒ.ΠΙ.ΒΒ

ΕΙΡ.)

17. και ειπεν] ὁ δε ειπεν 1). ο.

- ευγε 151). 1.11". Οτἰρ.1ἰἱ. 6815. Ι.ιιοα

206. 1 :ευ π. ΔΙΠ.. το!. 8γτι·.Οι·:.Ρει.

8ιΗι:Ι.(ιιη;. Οι·αεοὲ.) ΕΜ. Τ1ιοορ1ι. 155.

(ν1δ. 111ο.::.α:κν.21.) "Μαιο ιιιε1ιοε" α.

“ ο" @οι

- αγοθε] ρω: δουλε 1. 69. Μ. ι.·]Σἰ.Ι.

  

(Απο.) Οτίρ. Ιω. 11. 1759. Βια. Τ1ιοορ1ι.

(απατα, Οτο). ιιι.) "ιιι1ι1. και πιοτε

Ειι.ι. ιιι1 Βιορ1ι.

17. ότι] 0111. 69.

- δεκα] αφτο πιο. Δ.

18.ηλθεν δ δευτερο; λεγοιν] δ έτερο; ελ

θιον ειπεν Β.

- κυριε με: ἡ 'ινα του Βιιιιωω.1.ι

@απο επ. 111). 85. τω. Ειπε. 8γτι·.Οι:.

Ρε:.διΗο1. Μοιιιρ1ι. (Με. ΣΕΦ. .δικια

206. μια. ναι. 16.20.) 1 διο. Λεια.

- ιινα] ρινα; Β. 1. 88. ΒΡΗΜΑ.

- εποιηοεν] ρω: πεντε 1). @ποια

Πι. | Οοιιι.ια. το!. Βγι·.Ηι:1. Σαιν. 206.

19. και αν γινω επανω ΛΒΧ. το!. στο.

ΜΑΝΗ". Ειιε.'1`1ιοορ1ι. 155. Δια] 2015.

(....νου επανω Β. γεινου Παω: Α.)

1 και αν επανω γεινου Β(1.). 1. (γενου

1..) ' γιινου και συ επανω 1). (Μοαιρ1ι.)

-- πεντε] δικα Ι'.

20.ύ έτερο; πιο.. 611. εγι·.Πι:1." Απο.

1 Μαι. 6 9. Α. 58. τα

- κυριε] οιπ. Βγι·.Οι·:. [παω 206.

_ μνο] μνο; Η. 1. ΕΞΗΜΑ.

21. εφοβουμην γαρ νους. 1. εγιτ.(.:τι..Ρε:.

διΗι:1. | ὑτι εφοβηθην 1). α.ἰι.ο.ε. .ἱ.

[ακα. 206.

- δτι ανθρωπο; αυστηρα ει [ικα ¦

ανθρ. γαρ ει αυειτ. 1). ε.

- ει] η κ.

15. ααα: :Πα οι. 1 Η. οε1.οιιοι οι. 1 11'. 111150

απο.. 1 ευρω· οι. 1 10. οι.

886





ΠΧ. 28. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

νο18.α. (ο. ο.ε.

8τττ. Ο. Ρ. .

Και”.

@Παλι-πμ”.

'σου. 8:ι8. αλ

Μιιιι:.ι8: ιο. β

Ματ. Μισό.

Ί ο.

28. Με αυτου]

ολα

27. Μι... μου ι

εκείνους

- θελοντας

- [αυτους] - κατασΦαξ

ευ σουδαρίιρ· 21ἐΦοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄυθρωποι·

αὐσ ` ευ. :Ι Α .- .νθ ` θ ι ιι ι

" προς ιηαιρειι` ο ουκ ε :)και·, και εριέεις| ο ουκ

εσττειρα9. ° λεγει * αυτοι, Βκ του στοματοι· σου

κρινῶ σε, πουηρε δοῦλε. ῇδεισ ὅτι ἐγο› οἴυθρωττοι`

, | ο ο

αυστηρα· ειμι, αἴρων 8 ουκ ἔθηκα, και θερίζων 8 ουκ

ἔσ·ιτειρα· 28 και δια τί οὐκ ἔδωκάτ 8 μου το οιργύριου||
› κ * | Σ ι ` α ι οι ` Ι Α 2 ο κ

επι τραπεζαυ, καγω ελθωυ συν τοκιρ αν αυτο
.ν ν ο.. Α Αεπραξα ; και τοκ παρεστωσιυ εἶπεν, ΜΑρατε .Μ

8 .- ` σκ Λ | οι

αυτου την μυαυ και δοτε πρ ται· δεκα μια: ἔχουτι.

25 κτ τ υ › ο ι υ τ εκ 26 2 τ

και ειπαν αυτσρ, Κυριε, εχει δεκα μια”. λεγω
` να η

[γαρ] ὑμιυ, ὅτι π ιταυτὶ τοι ἔχοντι δοθήσεται, απο δε

σε ` .ε εκ

του μη ἔχοντα· και 8 ἔχει αρθήσεται απ, αυτου.

2] ` ` ο Ι 2 Ι !| ` ` Ι

πλην τουσ εχθρουσ μου τουτουσ τουι` μη θελα)

| Α "

σανται` με βασιλευσαι επ, αυτου: αγάγετε ὡδε, και
| .

ατε αυτουι·|| ἔμπροσθευ μου.
_ 28 7 κ ` ο ` ει . ο Ι σε

αι ειττων ταυτα, επορευετο εμπροσθεν,

ειιοιι.τισ: " τἱιιιι.ιἱ σοἰια [ιο] ασια

Μαιο ο.ιιιιιστἰιι οι, τ.σΠ.ἱε (μισο

που Ρωσσια οι απειἱε οσοι! που .

εσιαὶοιι.ιιἱ. 8' Που. οι, Με στο

ιι.ισ ισ ὶιιοἱσο, εσται ασαιιααι.

ΒοἰιιΒιι.ε φωσ εμ “αστα ιω

πιο ειπα. τσΠειιε οποσ σου ρο

ιιιιἰ, οι :πασοκ φωσ σου σειρι

πανι? Π οι: σου" που ΜΜΜ

ροσιιαιο.πι αισιιαι οι). :ποσο-αι?

οι οι” νεπἰοοε οσοι σκατα αιι

σου σκίαα.ιοαι πιω. " Π:

Μαασάι”. ιὶἰιιἱι.. Διιι”στι.σ οι:

Πιο :οποιο οι ασια "Η σοι αε

απο πιο" σαοοι. Β Βι οικο

τιιιιι. οι, Ι)σπιἱτιο. ουσια @απο

πιο". 8' (Μιλ) Πὶσσ ιιιιισιιι

νοΜιι σιιἰιι αυτή ΙιαΙ›στιιἱ οσω

τι", σο σο οπισω απο που Μαι,

οι οσοι! Ιιουσι ιιοιστοιυτ ασ σο.

" (Μιλ) νασαι Μαιου ἱιιἱαιἱ

σου πιεσε ἱΠοι. οιιἰ ιισΙιιστωιι

πιο τιιαιιο.ι·σ ευρω· ισ. Μάσιμο

απο οι ιιιιετίὶσἱιο ιιιιισ πιο.

3. (Η' '0 Β: Με “Με ρωσ

σσάουιπ Μειωσα: ωστοσο

 

21. ια·ιτιιρας] οι”. και αυναγεις οθιν ου

διισκοριτιοας 69. ΠΔ.

Μαι. Χαν. 24.

22.λεγκι] μου. οι €. ΔΔ. Με. το!. ¦ ο

οι ειπεν 1). οι απο ο.σ.εωἰ.Ι. (00.11.

Δια.) ιιιιισ Μαι: [ϊ ' σαι. οι Β.2'Παἰ.

Β!... 1. 89. Ε.ΟΜ8.ΠΔ. νυΙα. α.

Β,ττ.οτι.Ρει.8ιΕσ1. Μαιου.

κυριος αυτου 89. εποι. @το (οι

Μι ο Φυσικα Ζιιοῇ)

- τον. δουλι] και!. σοι σου Μου. σε

8_γι·.Οι·ι.

_ ηδεις] και. πιο 8ΥΠ.(.->Π.διΡΕΕ. Βάι.

- εγω] στο. Ι.. πιο..

- αφου να., _κ

Ε. 8υττ.Οτι.Ρετ.8ιΗσΙ. οι ιοΙΙσ ιιιι:ξ|.

- θιριζων πως. .β ' θιριζω 1). α.υ.ο.ε.

_#.ἰ. 8_γττ.Οπ.Ρπ.8ιΗοΙ. Ζιισω

- απειρα] Μια. και αυναγων ὁθιν (ο

69) ου διιοκοριτιοα (89). ΠΔ. Δια.

(να Μου.. αν. 28.)

28. και δια τι [.ιισι].206. ' δια τι ουν 1).

ε. | στα. και 69. Ι. 8γττ.οτι..διΡοι.

Βάσω”.

- μου αυτο το αργυριον ΑΒ!... 88. |

:ροκ 9. 131!. το!. Η”. [αυξ/ζ 206.

(να. Επι. ιι: Ρο. Κιθ.)

- επι] τσάι!. την ε. κι. ¦ 0111. ΑΒ.Μαἰ.

(Ευα. ὶιι Ρο. 153!)

- καγιιι Β!). ' :και εγω €. ΔΙΠ... 33.

το ιμον συν τοκῳ Ο. 87ττ.οπ.(&ΡΩ.)

(Δια.) νἱι!. Με". καν.27.

28. αν αυτο ιττραξα ΒΕ. | αν αυτο

ανιιτραξα Δ. [Μοαιριι. Ασια] Ι :αν

ιιτραξα αυτο ε. ΒΕ. το!. (μια.) 8.".

Πο!. 008.11. Σιων: 206.

24. και τοις ·παριστωοιν ειπεν 0τίο. ἱἱἱ.

682.. [παω 206. ' ειπεν οι τοις πα

ριο·τ. 1). (ο.) 8γι·.(.)τι. Βια.

- την μναν Οτίο.ϋἱ. Οτἰο.ΙΜ.ϋ. 84..

Σπα 206. ' σαι. 1). α.ε.

- δοτε ΙΜ. ἱἱ. ϋι.979-. ι

απενενκατε 1). Ι Νασαι. ϊστειιισε Διοτι.

- τας δεκα μιας] Ρο" ιχοντι Ι. 69.

57ττ.Οττ..διΡοι. .Στα ) (Μπιτ, δ_γτ.Βο1.

στα. Οτία.ΙΜ.ϋ. Ζωα

25. σαι. να. 1). 69. σου.. οπου. [Διακ

206. μια. Μου.. αν. 28. 29.)

- ειπαν ΒΕ. [Σιιιτον €. ΑΒ. το!.

- κυρα] οιο. Β.ΙΙΙ.Μοἰ.

26. ιιο ἰιιἱι.] οι ο". ΗΕ. ί. 8)·ττ.Ρετ.8ι Πι:Ι.

πισω. ΖΕι!ι.

- γαρ ΑΒΒ. το!. εγττ.οπ..διΠσΙ. (30811.

' σαι. ΒΙ.. 1. α. 8_γι·.Ρει. ΜοαιρΙι. ΣΕΦ.

ι οπισω να. Μια”. Ζ.ιιι:α 206.

- ότι] σαι. Ι.. 1. α.οΜἰ. [πισω

- δοθηοιται 0τίο.1τι2. ιο. Μ... [αρα Ι

.υποτιθεται 1). "ΜΜΕ και πιρισσιυ

μου..) να.

" ααα. ὁ

1).

' αιριιι ΠΙ”. α.ο.ι:.ε. .

69.

27. τουτους ΒΙΑΚΒΙ· Μπι”. ι ξεκεινους

ς. Α(Ι))Β. το!. Ειπε. 8υττ.οπ.8ιΓα.

ΣΕΦ. Οτἰο.ἱιἰ.684°. Ειιε.ἱα Πιο. 200.

[αν. 206. (ποιο τους εχθρουςοιο. 8γτ.Ηι:Ι.

- θιληοαντας ΑΒΕ. το!. Οτίο.ἱἱἱ. Ευα.

ισ Ευα. [πισω (-ντες ΔΤ!) ι θι.λον·

τας ΒΚ Ι. 69.

- βασιλιυοαι Ειιο.ἱ11 1.110. ¦ βασιλιυιιν

_ αυτους ευ... ἱιι Πιο. ' αυτων 69.

- αγαγετι Βιιι·.ι.οΙ.ιισ. | αγαγατε 1).

(σαι. ιἱιδε και. 8γτ.Ρετ.. Βια.)

- κατααφαξατε Σια. Πι Πιο. ¦ κατα

οοαξιτι 69. Με.

- αυτους οιπ.. 38. Ε. 8Υπ.οτι..Ρ88.δε

Βια.. Μοαιριι. Βάι. | 'οιο. ισ. Δ!).

το!. μια. (Μάι. Απο. Επι. ιο Ευα.

ΣιιοΜ σου.

- οι! θα] Μια. και τον αχρειον δουλον

εκβαλιτι εις το σκοτος το ιξωτερον, ικα

εσται ο

οδοντιυν .0. Ούι!. Με". Σεν. 80.)

28. επορευετο Οτίο. ἰἰ.ἰ. Η” | ·κοριυετοι

"28 5ο. 29 Μι. ιιΜει·ιιιιι Μισο.

Ει σου: οισσιιι!ετει. 1Πετσεσ!_γαιιιαι οι

ρστνιιοἱισι οι.) Βοιἱι Πιο; . εμαθα.

-- εμπροσθιν νιι1ε. 1. στα. Πι. ' σαι.

κλαυθμος και ο βρυγμος των

 

ΒΒΔ. Ι. 38. 69. ΕΞΩΗΜεΙΝτ.ι. θηοεται 69. καψει. 87120". @τα 1). α.ι:.αυζί.Ι.

«κι. Μα”. αν. 29.)

·- ιχιι] δοκιι ιχειν 69. 8ΥΠ.οτι.&Πο1..

_ απ' αυτι”, ΑΒΕ. 88_ [οι γγ. (γία' 21. οιπ. ισ Δια. 'οιικτοιιι.οΔυι.. οι. ' 22. Ι:οαισ
το!. (ιγω οσοι ελθιιιν 69.)

- συν τοκοι οι! 611. κι.) εκομισαιιτ)ν αν Μια. κι". 29.) Ι σαι. ΒΙ.. 1.ιιοω 206.

συκωτι" οι. ι 23. οι. εασ οι. 'Μαιο οι. ' 2ο. 4...

Μια: οι. ουιι.ιιιιουιι. οι.

ΧΧ 887





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΙΧ. 21).

~ - ελαιιου] οιιι. Βου.

Α Β [01 Β Β.

Ε Δ.

1.. 83. 89.

Βσ')θω81"Ι'

Α.

29. Βηθαυία

ΞΒ' ,

) Β|

ι.ιευου, εφ

80. [και] Μια.

αλγ

| ' Β |

αυαβαιυιου ειι· Ιεροο·ολυμα.
ο ` ` : ` ` οι κ

ο·ευ ειι· ΒηθΦαγη και Βηθαυιαυ αφου το οροι· το
| Φ | ο Ι | Α οκ

καλουμευου Βλαιωυ, απεστειλευ δυο τωυ μαθη·ι·ωυ

ο σκ Ι

[αυτου] 80 *λογου

Β

29

||

81 ` ο!

.321

.

` , Ι ο ου

και εγευετο :σε ηγγι

· |
. `

Υποι·χετε ειι` τηυ κατευαυ·ι·ι
Φ Α

καΐμηυ, ευ 2, εισπορευόμευοι ευρήσετε πιολου δεδε

ου οὐδὲ: ·πώποτε άυθρώπωυ ἐκοἱθιο·ευ°
_ '

και|| λύσαυτει· αυτου ο1·γάγε·Ϊ·ε.
Β Η ` | | Ο Β 4-- + (9 (

ερωτα, Δια τι λυετε; ου·ι·ιοι· ερειτε , Οτι ο

αὐτοῦ χρείαυ ἔχει.
ι ο κ ο ο

μευοι ευρου καθε” ειπευ αυτοι;"

και εαυ τι: ὑμᾶι·

Απελθόυτερ δε οι απεσταλ

88 λυόυπου δε αὑ·ι·ῶυ

1)·ιοιι. =°Ει οποιοι αει. απο

ιιρριοριοοοιιεεει αι.1 Βοι1ιο1ιαΒο

οι Βοι1ιο.οιιι οι1 ιοοοι.ειο οιι1

καπου ο1ἰνειἱ. ποιο ι1ιιοι οι

οἱρο1οε Μισο 11°ι1ὶοοοι, Πι: 1ο

οιιιιιι:11ιιτο οιιοι1 ι:οοιοι αει. 1ο

οπου ὶοποι:ιιοιοε ιονοο1οιιιι

Ι›ιι11ι.ιιο ιιιι1οιιο ιι111αιιιιιιο, οιι1

τοποσ ιιιοοιιαιο 1ιοιο1οιιιο ιιιιι11ιι

εο1ν1ιο Ποιοι οι ιιι1ι1ικ1ιε. 1" Ει.

ιο ιιο1ιι νο: 1οιοττοι,ιονοι·ιι,

Ωιιο.το εο1νἰι1ι? εἱο Φωτο: οἱ,

(ζώα ι1οιοἱοιια ομοια οιιι. όσο

Μπιτ.. :Η σαι) Λ1.οοιιιοι οιι

ιοοι αιι1 ιο1οο1 οποιο οι οινοπο

ι·οοι. Μουτ. ι11ο1ι 11118 οιοοιι:οι

ριι11ιιιο. ο; Βο1νοοι.11›οο οοιι:ιο

!

κύριοι`

του πῶλου, 8εἶ·ιι·αυ” οι κύριοι αὐτοῦ ?τρικ αυτού9, Τί "'18 ΜΜΜ 'Εχω-"Μ *ΜΜΜ

λύετε του πῶλου; 8" οι δε 8εἶ·ιι·αυ ,
Β .ο | Η

απου χρειαυ εχει.

`

Ίηο:ουυ· και επιρι

πῶλου, επεβίβασαυ του Ίησοῦυ.

ο Οι'

|

86

|/ Β |

Οτι ο κυριοι·
85 κ ν ι κ ` `

Και ηγαγου αυτου αφου του

ψαυτεε|| *αι)·ι·ῶυ|| τα ἱμάτια επι του

πορευομέυου δε

οἰιιο οι1 Μου. @πιο οο1ν1ι.1ο οιο

Μπι? 1' Λι 1111 ι1ἰκιιιι.ιοι. Ωιιἱο

ι1οιιιἰοιοι οιιιο οοσεειιιιτὶιιιο οιι

Μι. Η Ε.ι ι1ο:ιοτοοι Μαιο οι1

Καυτο. οι 1ιιοιοοιοο νοειιιοι:οιο

οι”. Μ1Ρ1'11:Γο11οπι ἰυροοιιαι·οοι

1ι:ιιιιιο. Ειιιιιι: οιιιοιο 111ο

 

28.αυαβαιυιου] ΜΗ. δε 1). ε. ¦ Οσοι",

Οτἰο. 111.

- .Ιεροαολυμα Ου·ἰο. 111. | 'Ιερουσαλημ

1). ο. Μοοιρ1ι.

29.Βηθοαγη ΑΒΒΕ. το!. Μοιοο1ι. Οι·ἰο.

111.748-.1ν.1821.. Βηθφαγηυ 1. | Βηθ·

οΦαγη ΒΠ. 00811. Βηθιοραγηυ Γ. Βηθ

αραγε 69.

- Βηθαυιαυ ΑΒ.. 201. ' -ια Β.Μαἰ.Β.'.

Δια. ο. "αι:1ι1. οι. ικανοποιει @Μοτο

- προς] εις 1.1.

- το ιιαλουιιευου 0:49. Η. 1 σοι. 69. Κ. ο.

| Ρο" τωυ ελαιιου 1). (0111. το).

Η οποιοι. του Β.

69. Χ. ' (Μπιτ, Οοο. οι.

- απιοτιιλευ 0ι·ίο.ἰν. 1 υπο". 88.

- αυτου ΑΒΕ.. πο. ντι. | οιιι. ΒΕ ..ι

Οι·ἱο.1ι·. .

80.λεγιου ΒΒΕ. 69. ΟΡἰ9. 17. 1821,. ι

Σπιτιου ς. ΜΑΝ.

- κατευαυτι Μου!. ' α·ιτευαυτι 69.

-- ευ ή ΒΥπ.Πι:1.διΡΩ.Μ88. Οι·ἰ_ο. 1ν.1

και Β. Βυτι·.Οι·ι.8ιΡει.ἰιορτ. | (11ιξιυῇ

Δ-)

- ειο·πορευορευοι Οι·ἰο.ἰν. 1 ποριυοιι. Κ.

"ιιι1ι1. απο Βυπ.οπ.8ιΡετ.

- ώριμη" 69 80.

- ι1ιδιιιιυου] οπο. 1). ' (Μουτ. Οτἰ9. ἱν.

18211.192-. υἱι1. Οτίο.111.74411. (ο Μαι.

οι Ευα.)

- ιο' ου σουκου. (111.) | ιο' 1'.

- ουδιις] Ρο" αυθρωπ·ωυ 69. | 00118144.,

Οι·ἰο. και. (111.)

_ πωποτε νι118. (Βία. 117. 18211. | 0111.

1)Η(τιοα Ο). ααα/ΕΒΕ!. @οπο-ι. .2801.

νἱι1. οπο. 111. 744... ο Μπα Ευα. 1 ρου

αυθροι·ιτιου 1511. Δια. 1 που: οποιο 11ο

τοο οσο 1οιιοι11τ 8)·ι.Οι·ι. (οοι. αυθρ.

α.ι:#ἰ. 8)·ι·.Ρει.)

οι). ειιαθιοι·υ 0τίο.ἱν. -θηοευ ΚΚΕ

1 ιιιιιαθικευ 1.

- και λυοαυτε; ΒΒΕ. Μο111Ρ11.ΜΒ. |

.οιιι. και 9. ΑΒ. ι·ι:1. Επι. @οποιο

Ρε1:.8ιΠο1. σου. Μουτ.

- αυτου οι·ίο. ἱν. 1 στο. ΒΕ. ¦ ρου αγα

γιτι ΑΚ. ο. Βυπ.Οπ.Ριτ.8ιΒι:1. (Με

Μο1ορ11. απο.) | (λυοαυτες αγαιτου α

γαγετε Ποίο.)

- αγαγετε οτἰο.ἱυ. | -γατε 1).

μοι Ο.

81. ιαυ 0τίο. 1”. 7401,. ἱν. 18311. [ αν Β.

- δια τι λυετι νοκ. α._|:ἰ. το. Οπα. 111.

7401.. ἱν. ' στο. 1). ι·.οΜΙ.

- ούτως] οιιι. α.ι:# 87ι·.(.1ι·ι.

- ιριιτε] ΐοι1ι1. αυτφ εἴ. Α. το. νο18.

αω @οποιο Ρει.8ι 1.1ι:1.(ιιο.) Οοι1ι.

Απο. Οτίο. [οι. 111. 97611. 1 οιιι. ΒΒΒ.Ε

Ε. ι:.6#ἰ.1. ΜεοιΡ1ι. .Βια Οιἰο.787.. 740'. ιν.

ου, οι, οι. οιιι. Ο..

82. απελθουτε; δι (Βία. 111. 74411. ἱν. 18%.

¦ιιαι που. 1). ο. 8_Υπ.οτι.&Ρει.

απο.

- οι αυτια-...Νά δε να. 114.] 0111. 1).

(νἱ(1. ο.) "οι απεατ.] 0111. ο. @του ι

ο1ιιαθηται Οοο. ιν. ((.ῖοοιτα, Ουιο. 111.)

-· ιἰιρου] ·ριου Η...

- καθ.ιιπ.αυτ.] “ 510” :οποιοι ο. δρ.

Οτι.

- αυτοις] Μι!. του πιολου Π. ' ὶοτιιιτα

του πιολου οπο. 111. 745..ειἰ. (σοι. οι1ι1.

οιιιι1αοι.) ειιιοιοοι ρο11οοι νιι1ε. [91.

Η πιω.

Δια. ΖΕι1ι. ριι1Ιοιο οι.ο.οιοιο ι:$ δυο

11ο ιιιιἰοοιο ειιιοιιιιο ο. ιιιιιοι.οιο ε.ι.Ι.

1 ειπα ο.ι1ι.1. το!. σου”.

88.νοι·. “οι απο 1ιιιοποΒονοι·ἰοι σου"

"οποιο @και

-· “που ΒΕ. 118. Οπίου.. 18291929 1

:απου σ. Α1!. ι·ι:1. (ιιπαυ....ο1 δι

νει. 84. στο. ο.)

- αυτου Οια'. 1ν. 18%. 1 οιιι. Ε.

84. “που ΒΕ. Οι·ιο.ἱν. 18%. | :απου €.

ΑΒ. ιι:1. | απιιιριθηοαυ 1). @που

- οτι ΑΒ1)Ε. 139. ΚΜ. νιι1α. αφ!.

$υπ.οι·ι.1'ει.8ι 11ι:1. Μιιιομ1ι. οτα. Η.

18291921!. 1 .οιο. ε. ΒΔ. πο. ο.ο.ἰ.

Ποιο. Απο. 21Σι1ι.

- ιχει] εχιι Ε.

85. ηγαγου....1ηο·ουυ και Οτἰο. 1ν. 1820.

1 0111. Εν. ' αγαγουτις του πιολου 1).

(ο.) "ηγαγου] ΜΝ. του ·πιολου 8".

Ο".

-- ιπιριψαυτις ιιο·οιΜοοι.οοοο.

νιι1ε. α. 1 3:επιρριψαυτες ε... Β'. τω.

Μο”. | επιριψαυ 1). (1.) ικα! .ἰ.

288.11. (ι·πιρρ. 1.)

·- αυτοιυ Β(1))ΕΔ. 1. Οι·ἰο. Η. (ρω'

Ματια .1).)1 :παντου 2. Μι. '81. απο!.

τα Λ.)

- τα] στο. Βιιρ.ΠΙ.

- "τι του ·πωλου ΑΒΒ. τω. νιι1ε;. α.βἰ.

ΒΥπ.Ρει.8ι11ι:1. απο. Οι·ἰο. ἰν. 1 επ'

αυτου Β. ι:.ε# @οποια (Απο.)

- ι·ιι·ιβ.] οποιο. και 1). 1. ι:.ο!!ἶί.

ευπ.Οπ.8ιΡει. 21ἱι1ι. 1 Οοοιι·ιι. στο. ιν.

- ιπιβιβαοαυ] επιβιοαυ 11.1”.
 

28. 1οι·οοο1γοποιο οι. 1 20. Βο1.1ιοο1αι:ο Η. 1

211. οροι·οιο οι.
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ΧΙΧ. 43. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

  

τουτουτοι-"Μοτο

 

Μιά. ο. ο. ο.

@το Ο. Ρ. Ε.

Μοτο”.

9στΙτ.Αττο.Στο. ο

98. ει.ρ. Ιν ουρ.π

ε

αλδ

αὐτοῦ υπεστρο.ΐννυον τα ἱμοίτια Ι ἑαυτῶν|| ἐν τῇ δδιρ..Π

"7 τ τ Α - .ο

'1 εγγιζοντοι` δὲ αυτου ήδη ποδι· τη καταβοίσει του

ορουιτ των Ελαιων ηρξαντο απαν το πληθοι· των

μαθητων χαίροντεο αἱνεϊν τον θεον ιρωνῇ μεγάλο
, .

περι * παντων|| ιδν εἶδον δυνάμεων Μ λέγοντεο, Εύλο

| | τ

νημενοι· ὁ ι€ρχομενοι· βασιλευ; εν ονοματι κυρίου·
τ ο ο το › ν ι! ` τ τ τ τ 89 |

εν ουρανω ειρην·η. και δοξα εν υψιστοιο. και

τινα· των Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὅχλου ξεἶπαν|| προ;

τ Ι 2 .ο .

αυτον, Διδασκαλε, ἐπιτίμησον πιο μαθηταισ σου.

οοοετοτοσσοοτ τοετἱτοοοτο του.

το τοι. "(2999) Ετ. απο τη).

ρτσρτοιτττοτοτ Ιοτο οιΙ ιΙοεοοο

εοτο τοσοτἱτι σΙΙνσττ. σσοροτοοι

στοττοο τοτΙοοο ιΙτοοτρττΙστοτο

εττοιΙοοιοττ ΙοοιΙοτο ιΙοοτο τοσο

τοοι;οο. εοροτ στοοτΙοιε ιτοο.ο

ντιΙστιτοτ. τοττοττΙτοιτ. " ι:Ιτοσοτοο.

ΒοοοιΙτοτοσ ατο νοοττ τα το

οσιοτοο ιΙστοιοτι του: το σοοΙσ

οτ ι.τΙσττο το σκοοΙετε. 8 Ο”

Μ Ι·)τ ι·ιοἱιΙοοτ Ριτοττ.τοε.στοτο σο

τιποτε ιΙΙ:ιοτοοτ οιΙ Μοτο, Μο

ιττιττοτ. τιτοτορο ιΙἱιτοἰροΙσο τοσο.

ω ()οτοοε τοσο οτι. Ι)ιοσ ωστε.

40. κτορι.ιζονται

αλττ

ι

42999799· το επ, αὐτήν,|| 42 λέγων ὅτι Εἰ ἔ·)ινωτ και σὺ
"ξι- ταυτ. και ο ν ο ν τ ` ε |

στο ημερα. ταυτη τα προε ειρηνην [σου]

5ο εκριίβη ἀπὸ ὁιρθαλμῶν 6 σου·

40 σο ο στο

και οιποκριθειε εἶπεν [αυτοιο], Λόγω υμιν [οτι]

τ` τ

εαν οῦτοι * σιωπήσουσιν,|| οι λίθοι , #

ή... ο

128 και ωσ τ7γγισεν, ιδων την πόλιν ἔκλαυσεν

Ο

Η Ρ! Ο |

οτι ηξουσιν ημεραι

τριτο το το τοοοεττοτ, ΙορἰιΙοτι

οΙοτοοΙ›οοτ.

Ο κραξουσιν.

'Ι 0". Ιω Ετ οτ ορρτσρἰοσοττ.

ντι.. ντιΙοοτ σττ·ττοτοτο “στο το·

τἐυ .τῇ ττοτ Μοτο. ιΙτοιτοο '' ιτοιο Βἰ

Α · ` σσιςοονοτοσ8 οι το. οι σοτιΙοτο το

νυυ δε Ιοτο Μο ιοο, ιτοιιιο ιιιΙ ροοοοι

στο. ττοττο ττοτ.οοτ ττΙ›εοσοιΙττο

ττοτττ τισ σοοΙΙ.ττ τοτε: '9 :μια νο

 

88. πορευομινου Οτἰη. τν. Ι82°. Ι -νοι Η.

- ἱαυτων ΛΒ.ΙΙΙαἰ.|.Τιιυ.το οσΙΙ.Β. Ι. Ι.Ι

κ. | :αυτων 9. ΙΜ.. τοΙ. Οττρ.ιν. Ι

οιΙιΙ. απτο οοιο δ)ττ.ΙΙσΙ..

- εν το ἰτιΙιρ Οι·ἰρ. ιν. ¦ στο. 1).

87.εγγιζοντος δε αυτου Οτίο. τν. Ι82:.εγγιζοντων δι αυτων Ι). 8_γτ.Οττ. ΞΕτΙτ.

(εγγιζοντος] -τι Ε..)

- ηδη ΑΒΒΙ.”.. τοΙ. (Ποτ.) 8)·τ.ΠοΙ.

Οττο.Ιττ. Ι στο. Ι)ΜΓ. α.ε. 8_γττ.Οττ.8ι

Για οιιι..

- τη καταβαιτει Οτἰρ. Ιν. Ι την καταβο

τον Ι).

-- ηρξαντο ΑΒ. τοΙ. 8_γττ.Οττ.Βιιτ.8ιΠοΙ.

Ι ηρξατο Ι)ΒΙ”.. 89. στο 7): α.ο. Αττο.

. Οτιρ.τττ.Ι829.

-- απαν ορια”. Ι παν Ι). Ι (των μα·

θητων] στο.α.ο.ἰ. Βγτ.Οττ. Ι ιΙοεοοοιΙσο

τΙιττο οι". 92. ιΙτοοοοττοτο _/:η'.)

-- φωνο μεγαλη Οτίο. τν. Ι στο. Ι). Ι.

- περι τιιΙ Πο. νοτ.] στο. τα):

- παντων ΒΙ). Ι .:παιτων 9. ΑΒΕ. τοΙ.

στο. Ιτι.

- ων] στο. 89. Γ.

- δυναμεων 0τιο.τττ. Ι γεινομενων Ι).

Ι ρταεττι. το. 89. Απο. Ι στο. ενοσ".

98. ὁ ιρχομινσς] στο. Η. 0.!. Οττ9. Ιν. “2”.

Ι ο ιρ ιαττττιττι 89.

- βασιλιυς ΑΒΒ. τοΙ. νοΙτζ. ι:ατα'.

Οτο). τν. |ΙΙει|ι.(ορ.ΤΕ) Ι στο. (νἱιΙ.ττσετ.)

ΙΙ)Λ(οιΙιΙ.'.) α.ο#ί. .ιΒτΙτ. "Ρτττστο.

.τ Β. 8)·ττ.Οττ.8ιΡετ.(& ΙΙοΙ.) Ι Οσοττο.

ΑΒΕ. τοΙ.

- κυριου] οιΙιΙ. ευλογημενος ὁ βασιλευς

Ι). ατα”. ΕΠΙ. (στο. εν ονομ. κυρ. ε.)

¦(.Ισοττο, νοΙο. [το Οττ_η.Ιττ. "οιΙι:Ι.

Ι:οοοιΙΙοτοε το τοκ Ι:τοοΙτττ. $ντ.ΒοΙ.'

οτ το Μοτο. “ οσο το στοοτΙιοτ σττοτορΙο.

τισ” τονοοιτοτ."

88. ειρηνη οσοι ιν ουρανιρ ΒΕ. Οτία. τν. |

:οοτο εν ουρ. 9. ΛΙ)Β. 83. τοΙ. τιν. Ι

(εν ουρανοις Α.)

- εν στο. ο.

99.και τινες 0τίρ.Ιν. Ι82ΙΙ. Ι τινες δε Ι).

ε.

- απο του οχλου] ττοι.σ διδασκαλε 89.

8)·τ.Οττ.

-- ειπαν ΑΒΒΙΙ. Οτ·ἰ9.Ιτ. Ι [ειπον 9.

Β. τοΙ.

- προς αυτον Οτἰη. Η. ' αυτιρ 89. σ.

- τοις μαθ. ιτου] ΙΙΙσο α.ο#ἰ. εντ.(Ιττ. Ι

Οσοττο, νοΙι;. (ε.)τίοΙ. "ται τισ σοι

τοοοτ 8γτ.Οττ.

-80.ι:ιτι αποτιριθεις ειπεν ο.(_|:) 87τ.ΙΙσΙ.

Οττο.Ιν. Ι829. Ι αποφ. δε λεγα Ι). Ι

ιΙττιττ $νττ.Οττ.8ιΡτττ. σωστο τριτο οἱτ

νοΙ8. σοι .πιο στο ο. τροπο ιρεσ

οοπ ο. ιτοτΙ:ιοττ οτε τ. .

- αυτοις ΛΙ)Β. τσΙ. Ι στο. ΒΕ. ΜοοτρΙτ.

Λττο. Οττο. τν. "οιΙιΙ. αμην ο. 8ντ.Οττ.

- οτι ΛΒ,Ι)Β. 3.9. τοΙ. νοΙι;. 1: | στο.

Β.ΙΙΙ.ιΙΙαἰ. 89. α.ο.ο.Ι|ζί. στο). ιτ. Ι82·Ι.

Ι και Ι. ΠοιΙιΙ. και Απο.

- οιιοπησουσιν ΛΒ.ΒΙΙη.Βοο.ΒΒ.9. 2. Ι

Σοιωπησωαιν 9. Β.ΙΙΙιιι.Β. τοΙ. Οτ·ἰη.

Μ. 7459. τν. Ι824. Ι88'Ι. Ι στιγηιτουαιν

Ι).

- ιτραξουιτιν ΒΒ. Οτία. Η. Ι88".οιἰ. Ι

:τι:ικραξονται 9. ΑΒ. τοΙ. Οτιι).Μ. τν.

Ι82ΙΙ. Ι88ΙΙ.ι:οιί. Ι ιεραξονται Ι). Αττο. Ι

κετραζωνται 89. Μ.

-ττΙ. ηγγιζιν 99 τεστ.

Η. ειιλαυοεν Οτίο. ΙΙΙ. 82”. 789'. 7599.

ἰν.Ι8στ. 1829. 1929. Βιιο.'Ιζ'ΙτοορΙτ. 129.

Ι ετιλαιεν 89η".

- αυτην ΛΒΙ)ΒΙ.Δ. Ι. 89. ΠΙ'. [ται.

στ. 92. οντα. τν. Ι80°.οιἰ. Ι829. Ι922. Ι

:αυτο 9. Β. τοΙ. στο.. το. 7504. τν.

Ι80..οσα. Ετι.τ.ΤΙτσσρο.

42.ιται αν οσοι εγνως ΛΙ)Β. τοΙ. Ιτετι.

οτ. 92. Οτίο. ΙΜ. Μ. 97791· Ειτε. το

Ρο. 7009. Εντι. '.Ι.`ΙτοορΙτ. 129. (και γε αν

Μο Ενα. ΙΙ.Β. Μ. Τ (99). το Βο. 4709)

Ι οσοι ταυτο ΙΜ.. (απο) Οτἰη. τν. ι80τ.

[στο. 8νττ.Οττ.8:Ρετ. Ι στο. και α.ο.ι.

Απο. Οι·ἰρ. το. 92".

- εν τη ήμερα] στο. Οτο). το. Ειι.τ.Ιο Σε.

το Ρετ. (οημιρον Ικα. στ. 92.) Ι τρτο.οτο.

και γι 9. ΑΒ. τοΙ. νοΙι;. α.(ο.)ἰ.

8)·ττ.Οττ.Βοτ.&ΠοΙ. Απο. Ετιε.'Ι`ΙτοορΙτ.

'στο. ΠΜ.. £ιι.τ.ΙΙ.Β. ιν. ΜοτορΙτ.

σουτ. 2ΙΞτΙτ. [τοπ. 92. Οττη. ιν. Ιω".

Οτία.|ιιι.ττι.υιο. "ΐοιΙιΙ. σου 9. Β.

τοΙ. να... α.ι·. 8τττ.Ι'ετ.διΙΙοΙ. (ΙστΙτ. Ι

στο. ΑΜΠ.. Ι. Μι. @απο ΜοτορΙτ.

Διοτι. 21991. Ιι·ετι. 0ι·ιο.Ιν. Οτἰρ.Ιτιτ.

τοσο. Ειι.τ.ΙΙ.Β. ΤΙτοσρΙτ.

-- ειρηνην σου Α(Ι))Β. τοΙ. α. 81τττ.Οττ.

ΙΙ.,Μ.8:Ητ:Ι. ΜοτορΙτ. Ποιο. Λττο. ΖΙἰτΙτ.

οποιο. Ειι.τ.ΙΙ.Β. ἱο Βο. ΤΙιοσττΙτ. Ι

στο. σου ΙΙΙ.. Ιτετι. Οι·ἰο.ττι. Ι σοι Ι).

69. νττΙιτ. ι.τ.ιτωί. Ετι.τ.τοΓτ. 0τ·ἰρ.!ιιτ.

οιιι.. “των δε] στο. ιι.ο.ἰ. Ιτοιτ.

- νυν δε ειι·ρ. απο οφθ. σου] στο. ΛΗ"

υἰιΙ.(τοΙιΙ.'.)

- δι] δ. Λ.

 

97. τοτΙ›ιιο οΙο.εοσοοΙσοτ.τοοτ αντι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΙΧ. 44.

ο ιι ο ο τοι π.

1. Δ.

ι. :ο. οιι.

ιισιτιιιιειτντι. .1.4

π

ολη

' "Μαιι.οι:ια.ι8.α

'Βίοι. ιιιι5-η.

ο. ο: η; η.

οια. 66:7. ,

46. οτι ο οῖκ.ιι. οῖκ. δ 3'
πρ. ιστίυ· εστω!

'ΝΤοι·.7ιιι.

β οὐκ οὶΦήσουσιυ λίθου

8

τ ,ο

υιιεικ

ο ` ι ι' › Ι ο Α ι Ι

ο λαοι γαρ απ” εξεκρεματο αυτου ακουιου.

α

5 ιι τοῦ 6 λαου, 48

ΧΧ. Ξο' Ἡ.

: "Μοιι.σι :α8-ο7.β

"Μιι.ι·.ιι:ο7-88. σκουτοο αυτοῦ του λαου ευ πρ ὶερῷ καὶ ευαγγελιζο··

124: 1 °Καὶ ἔγἔυετο ευ μια που ήμερῶυ +διδα

45 κ Καὶ

δἔ αυτου

.Η Καὶ ι)υ διδάσκωυ

το καθι ·ήμέραυ ευ τῷ ὶερῷ· οἱ δὲ ἀρχιερεῖι· καὶ οἱ

γραμματεῖο ἐζήτουυ αυτου απολἔσαι καὶ οἱ πρώτοι

καὶ οὐχ 2ηϋρισκου|| τι τί ·ποιήσωσιυ·

ἐπὶ σε, καὶ περιβαλοῦσιυ οἱ ἔχθροί σου χάρακά σοι καὶ πιω @ο ἱιι ιο. οι αποποι

ττερικυκλώσουσίυ σε, καὶ συυέξουσίυ σε ·παυτοθευ,

καὶ έδαφιοῦσίυ σε καὶ τα τέκυα σου ἐυ σοι; καὶ

2ἐπὶ λίθου|| Σευ σοί||, οὶυθ' δυ

οὐκ εγυωι· του καιρου τῆι· ἐτι·ισκοττῆι` σου.

εὶσελθα›υ εὶι· το ὶερου ή|ρξατο έκβάλλειυ τουι· πιο·

λοῦυταο * Η 46 λέγιου αυτοΐο, Γἔγραττται> '* ' Καὶ,|

6 σκιά; μου οΪκος προσευχῆς”·

π ἐποιήσατε Β σπήλαιου λ·υστῶυ.

Μπι το ἱιιἱιπἱοἰ ι.ιιἱ νιιΠο. οι

οιι·οι.ιιπαιιοιιπι ιο οι. οοιιπιιιιευι

παπι το ιιιιιιιιιιιο. “ οι οι! ιπτ

τιιπι οι·οιι:οτποπι το οι πιιοε οια

ἱιι ιο ειιπι. (Μι '0 οι ποπ ι·οΙἱπ

ιμιοπι ἱιι ιο ιιιριι1οιπ ευρω· Ιππι

ποιο. σο οποσ ποπ ι:οςιιονοτιιι

ιοιππιιιι νιοἱιοιιοπιιι απο. '5

Ο". Μ Ε: ἱπατοοιιιιο ἱιι ιοιπριιιπι

οοοριι. οιοοι·ο νοπιιοπιιιιι ιπ Πιο

οι οπιοπιοιι. "ιΙἱοοπο ΗΜ. δαιμ

ιιιιπ οι". ποιο Ι)οιπιι.ι πιοιι αο

πιιιι οι·ιιιιοπιο οι" Με ..πικαπ

“οικω ιΠιιιπ ιιροΙιιιιοιιπι Μιτο

πιιιπ. " "Πι '·) Ετ στοα ιιοοοπιι

οοιιιιιο ιπ ιστορια .Ρι·ιποιοοιι

ιιιιιοιπ ειιοοι·ιιοιππι οι καιω

οι ρτὶποἱροιι μου” ιιιιιιοι·οοιιπτ

ιΠιιπι ροι·ιιοι·ο. " οι ποπ Μυο

πιοπιιπι ηπα! Γποοι·οπι “Η :

οιππιιι οιιἱπι πομπο” οιιπροιιιιιι

οι" ιιιιιιιοπο ιΙΙιιιπ.

' (Μια) Β: ιιιοιιιιιι οι: ιπ απο

‹Ιἱοτιιιπ ιΙοοοπι.ο πιο ιιοριιιιιιπ

ἱιι ιοιπρΙο οι ονιιππο!ια.ιιπι.ο, ποπ

 

48.ιτι·ι σε] ιιπισ οι εχθροι Ι). ¦ Οοπιι·ο,

Οτἰο. ιν. ιοο=. Επι. Η.Β. ἱἱἱ. 7 (99).

Τιισορπ. 129. 0,491”. ὶϋ.977°. ' οπι.

8γι·.Οι·ι. | ἱιι πασα” Ιοοο Ευ.ι·.ιιι Βο.

470.

- ·ιι·εριβαλουσιυ ..03011 ι·ο1..Ειι.ιι. ΗΕ.

οιΙ.8ιοοάιι. ἱιι 138. (και περιβαλ.....

χαρ. σοι στο. Οτο). ιν. 180€.) | βαλου

σιυ 1). ¦ επιβαλουσιυ Ο. | παρεμβα

λουσιυ 0.13. 88. Επι. Η.Β.(ωο.)ι

στο. Σια. '.Πιοοριι. (λαβει και περικυ

κλωσουσι σι οἱ εχθροι σου και συυεξ.)

- σοι Οτίο.Ιτιι.ϋι. Ειιιι.Η.Β. ¦ οιπ. Ι).

α.ε# Ε'ιαι.ἰπ Εο. (οιπ. χαρ.σοι Βγι·.(:τι.)

- πιρικυκλωσουσιυ οπου. Ειιι.Π.Ε.

¦ πιρικυκλωσιυ 1). | κυκλωσουσι Ευα.

ἱιι Β.. (και ιτερικυκλ. σε στο. δια-ποπ.

Μαι.)

- σε (μπι περικυκλ.) Ειι.ι.Π.Ε. ιπ Σο.

' οιπ. 1.. Οτι!). ιν.

- συυιΞουο·ιυ Οι·ἱο.ιν. Ευ.ο.Η.Ε. Ήπειρο.

ι συυαξουσι Κ. ι συυαΞωσι 69. ¦ 0ιιι.ο.ε.ἰ.

- ·ιταυτοθιυ Οτἰο. ἱιι. Εκο. ΗΣ. ΤΙιεοριι.

ι ·ιι·αυτες Ι".

44. οι] σοι 69ι.·οττ.

- ιν σοι 10.] οιπ. 1). Οτἰο.ἱν. 182.. Βια.

ΕΞ. ἱἱἱ. 7 (99) ιι: τισ.

- "τι λιθου Β.Β!ζυ.(ἱιι ω1ι.)Μιε.ιπιι..

Ι. 88. Νέα (·ωυ Γ.) Οτίο.ιτ. ΜΗ. ι

:ατι λιθοι ς. ΔΟΛ.. το!.

- ιυ σοι Ε”. ιιπ:ο αυθ' ωυ Β.Μαἰ.Βο|ι.(Β)

Ι.. Ι. α.(ι.·.)(ε)(_ῇ.)(ἰ.)ἰ. Μοιπριι. (Απο)

ΣΕΦ. Οτἰο. ιν. (οι ιοιιι ιοι·τιι ο.) | ποιο

"τι λιθου Β.Βιἰυ. | Σουι:: λιθου επι λ.

9. Αα!. 88. το!. νιιΙς. _|ῖ απο".

?88.86 Πει. οσοι. (ιυ όλα σοι 1). 0.0.)

_#'ἰ. Λτπι.)

4-8. του καιρου της Οτἰο. ἱιι. Ι οπι. του Ο.

ι εις καιρου 1).

45. και εισελθιιιυ ()τἰ9. ἱιι. Ιω.. 1920. ι

ελθωυ δε 1). ο. μια. ο Ιησους Ε. ετι'.

Πο!.

-- εκβα.λιιυ Δ.

- πωλουυτας] ρι·ιιοιιι. ·ιτιριστερας Δι°ιιι.

ΜΜΜ. ευ αυτοι σ. Λ1)].ἱ. το!. (μια.)

Βγι·ι·.Οι·ι.Ρει.8ιΗοΙ. (Μάι. (ιο ι1οιπο

οιιποιιιιιι·ιι ποπ: και αγορ. απο) [ οιπ. Β

ΟΙ.. 1. 69. ε.Ι. Μοιππιι. Απο. θα!). ιν.

Η”. ΗΡ. " '[ Μπι. ροοιοιι και αγοραζου

τας ς. Λ(Ο)Ι)Π. το!. (και τους αγορι.

Ο.) Σπα.. 8_ι·ιτ.(Οι·ι.)Ρει.&ΠοΙ.ι·οΙ. (νἱι1.

πιο". α:ιιἰ.ι2. Μπακ.) | οπι. ΒΕ..

Ι. Μοιιηιὶι. Οτἰο.ἰν. ΗΡ. 19%. Οι οῖς

ήρξατο εκβάλλειυ μόνους τους πιο·

λοῦυτας. ουχὶ οι καὶ τοὺς αγοράζουτας

Οτἰο. ἱιι. ΜΒ.. Η πιω. και τας τρα·ιτιζας

που κολλυβιστιου εΕιχειυ. (ιιιιι: ιιιηιιο

Αττικ) και τας καθιδρας τωυ τι·ωλουυ

που τας περιστιρας ΒΔ. (πιω. κατι

στριψευ Λ. ι:# πιο..) α.ο.ο.πο;'.ἰ. 5γι·.

ΗοΙ." (“ ποπ ιο οιιιιιἰ οαοιπρΙοι·ὶ" ως.)

νικ!. Μπι'. κι. 15.

46. γεγρα·ιι·ται] στο. Δ'.

- και που γεγραττται ΒΒΕ. Ι. 69. ο.

Αι·ιπ.οιΙ. Οτιο. Η. | οτι που. 88. ΚΜ.

παρω-ι- 8γι·τ.Οτι.Ρει.8.:Ποι. Μοιπρπ.

Οοιὶι. (ΣΕΦ.) Ι "οπι. τ. πιατα. α.ε.Ιὶζί.

-- εσται ὁ οικος μου οικος ττροσευχης Β

ΒΕ. ι. 69. ο. (Μειπριι.) Λι·ιπ. Οτι!). ιν. '

το οικ. μ. οικ. προσιυχ. ιστιυ €. Α0.

1). τοι. νους. α.(ε.)_|ῖ_βο'·'· 8γτι·.οτι..Ρει.

απο. @οιπ. "ιστιυ] κληθησιται 09.

ο. ΖΕιὶι. (ι·ἱιΙ. Μπιτ. Μαιο. Ματ. κι.

Π.) ' πιω. οπιπἱιιιιο εοπιιοιιο Βγι·.Οτι.

μια. Μπι.)

46. ιστοιησατι] ιιιιι.ο αυτου 1). νιιὶα. οκ.

[βρω οτι!). ιν. ' στοιιιτι Ι.. Βάι.

μια. πιο. ιιιιι. κι.)

47. το] οιπ. Ι.. 60. Απο. ' Οοπιι·ιι., Οι·ἰο.

ἱἱἱ. 790».

-· και οἱ γρ.] οιπ. οἱ ΛΚ.Α. ' Οοπιι·ιι.

απο.

- και οι πρωτοι του λαου] ποιο ιζητουυ

Ι). απο. ακα!! 8)·τι·.Οι·ι.Ριυ..8ιΠοΙ.

αι. Μοιιιππ. Λτιπ. πιο. (Οτἰο. ἱἱἱ.)

"ττρωτοι] ττρισβυτεροι Οι·ίο. ἱἱἱ. 790°·:·

5γτι·.Ρει.8ι: Πο!. ο". (Οοπιιιι. Οτι.8ι Πο!.

πιο.)

48.ηὑρισκου ()ΠοΗ.είο. Ι. 83. | Σπυρι

σκου €. οιι. τα. Οτίο.ιιι. 790”.

- το] οπι. ΒΔ. ι. 69. Οι". Απο. Οτο.

ἱἱἱ. ' ()οπιι·ιι. ΛΗΠΩΠ. το!.

-· ·ιτοιησιυσιυ Λιιοικιιι. το!. ' ·σουσιυ

ΕΚ8. 0α9.ιιι.του>-<- μια. αυτιρ Η.

Μα. (οπο. αφ.) 8γτι·.(:τι.Ρει.8ι Πω.. ι

οιπ. θα!). πιω..

- ο λαος γαρ] ὁ γαρ λαος Β. 69. Οτίο.

ἱἱἱ. 790".

- ιξικριματο 0τἰο.ἱἱἱ. | -ιιιτο Β. ' φου

το Β.. "ικρεματο Ι).

- αυτου ακουιου οτι... ἱἱἱ. ¦ αυτου ακου

ιιυ 60. Ν. | ακουιιυ αυτου Ι). (Μιιιιιι.ιιι.

Με.) ¦ ακουωυ ιιιιιι: αυτ. Επι!.
 

44. οπι. οι. Ρ. Διιι. ' Μισο Μισο οι. Ι 48. σιιια

ι'ιιο. οι.
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ΧΧ. 9. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

αν

.-*Πτι...Ι·...·7_'μαι

..α_τιταΧΡ_ήή_η.Τραυ·οπ2ι1

"οποια ρτἰποἱροε ιιαι:οτιΙοτιππ

οι κατω απο "πωπω". 3 οι

τύποι .πωπω Διὶ Μοτο. Πο

Μοτο, 1ο απο Ροιοοιαιο παει:

πιο”. που: φαι αει αυτ .και

οι.. παπα ροιοετοιοιπ? 8 Βοο

ροποοπι ο.οιοιπ απο: οι! ὶ11οι,

Ιιιιοττοααοο νικ οι @τι οποια

πωπω. τοιιροπιΙειο απο.

. Μρπετιιααι Ιοποππιο ιΙο οιιοΙο

στο: απ οκ ποιπἱπΗ›πο? 8 Δι

ΠΠ ωΗἱωΒιιπι Μπιτ .ο (ΜΜΜ:

ηιιἱιι δι ιΠιοτἰιπιιο, Βο οποιο.

Μεσοι. Ωιιοτο οτεο ποπ οπώ

ιΠιιιιο οι? 'οι οιιιοιπ οικω

απο. Ε:: πωπω., ρΙοοι πιπ

νοτια !πρἰιΙαοἰι ποπ: ι:οτιἱ τοπ:

οπιπι ΙοΙιοπποπ ρτορποιαιπ ατο.

'' Ει τοιροπιὶοτυπι ιο ποιοι”

απιΙο ειναι . Ετ. 1081" Μι πιο,

Νοτιπο εαο ι:Ιἱοο νοοἰ.ι ὶπ απο

ποιοιιατ.ο απο Γαι:ἱο.

Υπ.Ια.α.ι:.α. | ' | · ι · ` · ο

8,". 0. 1.1. μενου, εττεστησαν οι αρχιερειο και οι γραμματειο
να | '" ` Ι

κωΡἙω συν πιο ττρεσβυτεροιτ, 2 και 2 είπαν|| πρ” αὐτον *,
ο . . ` ' Α Η -

2.[λιγοντες] πρ. 2 Βιττον|| ημιν έν ·ποία εξουσία ταυτα στοιειι·, ὅ) τι.

αυτ. · · ι ` : ι ι 8 τ `

εστιν ο δουι~ σοι τ υ ε ουσιαν ταν ν ; αττοκ ιθειι·
λ Α ` η| , | . ` η

, . · ..ο

δε ειπεν πρι”` αυτο”, Ερωτησω υματ καγω * λογου,

` ' | . 4 ` | 2 .Ι | || Ώ · το

και ειστατε μοι το βα·ιττισμα ωανου εξ ουρανου

,Ἑν ·ὶ) ἐξ ανθρώπων; 5 οι δε ιτυνελογίο·αντο ττροτ
` τα να

εαυτουτ λέγοντει· ὅτι ,Βαν εἴ·ιτωμεν, ,Εξ ουρανου, ἐρει,

Δια τί * οὐκ έττιιττεύσατε αὐτῷ; 6 εαν δε εἴττωμεν,

- ι , Ο' τ .

8.τιιιολσια Βξ ανθρώπων, 8ὁ λαοι· αττατ' καταλιθιἱιτει ηματ·

πεπεισμένοι· γάρ ἐστιν 3.ΙωάνηνΙ| ττροιρήτην εἶναι.

7 και οιττεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν. 8 καὶ ὁ Ίησοῦτ

εἶπεν αὐτοῖτ, ουδε έγω λέγω ὑμῖν εν ποια εξουσία

ταῦτα ττοιῶ.

ν - ”

"Μ"ω988-2ε 125 9 (1 Ηρξατο δε τρικ τον λαον λέγειν τὴν

'Ματ. Ντι-ια.

Ι. και εγενετο] ιγενιτο δι 1). ο.

Ματια: αει: πιατα ο.)

-ήμερων] ματι. ιιτιινιον 9. ΔΟΕ. το!.

Βγτ.Ηι:Ι. (3οιπ. Απο. | στα. ΒΙ)ΩΪ.. 1.

Μι. 8)ιττ.Οτι.οιΡοι. Μοιπρπ. απο..

-εν τω ἱιριρ] ιιπιο τον λαον ο. ο.

8τττ.Οτι.8ιΡπ.(οιτα. Πο!) ' οιπ. κ.

-τυαγγιλιζομινου] Μι!. αυτου ΓΓ! ο.

- ινιατηααν] οιο. οοπιτα οιιιπ 8γττ.Οτι.

Ριι.ειΗοΙ.

_αρχιιριις 13οποπτ.. Ι. 83. 69. Μ8.ι.

τν. | ιερεις ΛΑΒοΗΚυνΓΛ. α.ε.

(των. | (αρχιτρ. οι γραμμ. παπα!). 89.)

-.:αι οι Β.Μαἰ.ΟΠΟΕΕ. το!. | οιπ. οι Α

αουτ. ΑΜ.

- γραμματιις] ...τα του λαου δγτ.οτι.

2. και "των ΒΒΙ.. 69. | *και "τον €,-.

Α(:ΒΩ. το!. | οιπ. Ι. α. (8τττ.Οτι.8ι

Ρα!. ΜΜΜ και.)

- προς αυτον] στο. α. Η πτποτπ. λιγοντες

ΒΕ Ι. νοΙα. ι:$ἰ.Ι. Βγττ.()τι.8ιΡα. Ι

μπα λιγοντις 9. ΑΕΠΙ. το!. α. 87τ.

ΠοΙ. σου.. | στα. 0!). οω Μοαιρπ.

ΑΜ. πιο

-ειτον ἡμιν ΒΒΪ.. Ι. 88. | μια" ἡμιν

€. ΑΠΟ. το!. ' οιπ. Ο. (ντο. Μακ. Χοπ.

28. Μικτή. 28.)

-η τις] και τις Ι). ιι... εγτ.Γει. (τω.

Μπι. οι. Ματ.)

-ταυτην] απτο την εξουαιαν 1). μια.

ΙΙιΙ.1:ι:ν·.

8. αποκριθεις δι] οιπ. εχασα. ' ο δε απο·

αριθμο 69. Παω. ὁ Ιηαους Ο. νιιΙε.

Οι. Βγτ.Ρει.

- προς αυτους] οιπ. 69.

(ΒΕ

τταραβολι)ν ταύτην, "Ανθρωποτ * ἐΦύτευσ·ευ αμπε
  

8. ερωτηαιιι] ετερωτηααι 1). (νἱά. Ματ.

αἱ. 29.)

-ιταγω] απτο .προς 69. ΚΙ'. Απο. | και

ιγιν 1. Β.

-λογον] οπ1.α.ε#ἰ. Βγτ.0τι. "τοπικα

ένα τα. ΟΠΩυ'. το!. απο. απο..)

νία. Μιιτ.:ιἱ.29. ' οσο. ἱνα ΑΚΜΠ..

ναΙε. 1.9'. Βγτ.Ηι:Ι.. Μαι. (νἰιὶ.Μαπ.

:ιτιι.24.) ' στα. ΙΜΣ.. 1. 88. 69. Για.

Το!. α.ο.ε=βὶ. 8γτ.Ρετ. των..

-ιιαι ο). Βγτ.Ροι. | ον Ι). ' οιπ. των..

ι:.ε#ἰ.Ι. 87τ.Οττ.

ι. βα·ιττιαμα] ...τα το ΒΒ.Ϊ.. (οι. Ματ.

ΜΑΙΟ.) | οτπ. ΑΙΜ-Χ). το!.

5. συνιλογιααντο .Ματια το!. ο. Μοιπρπ.

Μάι. (διιλ. Ι.) ' αυνιλογιζοντο Ο!).

νιι|α. ιι.ο.|ῖ!.ἰ. 8)·ττ.Οτι.&Γοι. (τω.

Μπιτ. και. 25. Ματ. τα. 81.)

-ὁτι] οιπ. Ο. Μ”. 8γτ.οτι. Λτιπ.

στο. Μακ. οι Ματ.)

- ιιττωμιν] -ομιν Ι'.

-ιριι] ΜΗ!. ήμιν Ο.(ι:οττ.'.) φερω·

87ττ.Οττ..Ροι.δι Πο!. Μοτπρπ.".8ι Βάι.

(ατα, Μ88.) τω. Μπιτ.

-ιδια τι] μια. ουν σ. ΛΟΒΩ. το!.

νιιΙ8. α.οφο'. 8)·τ.Πι:Ι. Λτιπ. (τω.

Μιιιι.) ' οιπ. ΒΙΠ.Δ. 69. 1:οπυν.ιπ

ο#ἰ.Ι. Εγττ.0τι.&.Ριπ. δίωρο. απο.

(“οι αυτ" Ποιο.)

6. ταν δε παπα. επτ.Ρει.8:ΗΜ.|

και :αν Ι). α.ι:. Βγτ.οτι. [ο]

-ιι·ιτωμιν] Μι!. ότι Ο.. εχτ.(.ῖτι.

-ιξ] απο των 1).

-ὁ λαος αστα; Β(1))Ϊ.. Ι. 88. νιι|ς. ο.

Β:τ.Ριι. Χωρα. (ροιι ίμια; Ι). 87ττ.

° αν” Οοορἱι ιιιιι.οπι ι1ἰι:οτο

ΜΙ Νάντια ιαπωνια: Μπα.

Ηοιπο μπανανα απαιτει οι Ιο

οτι..διΡ.8.) ¦ ότι” ο λαος Β. ' :πας ο

λαος τα. Μο. το!. α!! εγττ.0τι.8ι

Πο!. Λτιπ. [ο]

6. καταλιθαοει] λιθαοιι Ϊ).

-ττετιιαμενος γαρ ιατιν ο! (-νον Ι..)

ι ·ιτ”τιιαμινοι γαρ ιιαιν ῖ)(ὶτ. νιιια.

(α.)ο.|: 8ττ.(.ῖτι. (ιΙο .ΙοΙιαππο ηπα!

8γτ.Οττ.)

-ειναι 0580 νι118. | γεγονιναι 1.). 69.

α.ι:.ο$!.ἰ.Ι.

7. τυπικα] Μουτ" οἱ 87ττ.Οττ.8ιΡοτι

-σιδιναι] από. αυτους ο!). "ουκ οιδα

μιν οφ 8_γττ.Οτι.8ιΡει. Μοτποπ. (νἱιὶ.

Μπι. καὶ. 27. Ματ. :6. 83.)

-ττοθτν] οιπ. ΕΧΑ. ' ρτιοιπ. το 1).

69.

Β. υμιν] :απο λιγα: Π. 00811. ' Οοπιτο.

Το". των. Μοτο. Εν. 865.

9. ηρξατο δε....λιγιιν] ιλιγιν δι 1). ο.

'οι οοορἰι Φωτο ιιι1 οσο ε_γτ.Οττ.

¦|λαον] οχλον Ια. "προς τον λαον

ροοι λεγειν Ω. να.. σ./]θἱί.Ι. 87τ.Βι:Ι.

Μοτορπ. | οιπ. α.

-ανθρωστος] ΐποω. τις 9. Α. 69. ο'.

87ττ.Οττ..Ρει.8ιΗοΙ.. Απο. ' οπτ.ΒΟΠ

απο. 1. 88. ΒοΗκΜ8υντ.ι. (Μια.)

Μοιπριι. ΟοιΙι. Επι. Οττο.Μ.774°.

"ανθρ. αουτ. αμκ. (Λ)ΒΩΙΠ.. το!.

οπο. πι. (αμττιλων Λ.) ' αμιτελωνα

ανθρ. ιφυττυοιν Ο. _(νἱιἰ. τι". Με!.

Ματ. Χἰἰ. Ι.) ¦ αμττιλ. φοιτ. ανθρ. 1).

ααα. (νἱιΙ. Ματ. οι. 1.)

3. “πιο .πω οι. | 4. οοριιοιππο οι. ' 6. Μοτο

0!. | ΠΠ οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧ. 10.

. 12. πέμψαι τρίτον

^Β”Εὲ@ω· λῶνα, και εξέδοτο αυτον γεωργοῖτ, και απεδήμησεν
. | ..

1.83.12τύΥΓ χρονουι` ικανούι·. 10 και * καιρω απεστειλεν προτ
Η! ` κο . .ο .ο .το

ιι. τουι· γεωργουιτ δουλον, ίνα ἀπὸ του καρπου του

ιτἱμπελεἶτνοι` 8δώσουσιν|| αὐτῷ·

ραντεο αὐτὸν ἐξαπέστειλαν κενόν.10. “από”. αυτ.

δείρ.

11. πέμψαι ἔτερ. 2

οι·

1·18.[ἰδόντες] ἔν· ἴσωτ τοῦτον

τρατι·.

εντραπήσονται.

11. `

18"

14,

οἱ δὲ γεωργοι. δεί

και προσεθετο

ἔτερον πέμψαι|| δοῦλον· οἱ δὲ κακεῖνον δείραντει`

και οἱτιμιἱσαντετ ἐξαπέστειλαν κενόν.

εθετο θτρίτον πεμψαι||· 6 οι δε και τοῦτον τραυματί

σαντετ ἐξέβαλον.

Η και. προσ

` τ Ι το ο -

ειπεν δε ο κυριοι` του αμπελω

| ' | ` Ο ' ` Ο |

ως, Τι ποιησω ; πεμψω τον υιον μου τον αγαπητον·

Ιδόντετ δε αὐτὸν

οι ·νεωργοι διελονίζοντο πρι”` * οιλλήλουτ|| λέγοντετ,

Ι .οΟῦτοο εστιν 6 κληρονόμοι” Α οἱποκτείνωμεν αυτόν,

τ! τ το Ι

ινα ημων γενηται ή κληρονομία.
8 ` Α σο

αυτον ἔξω του αμπελωνα· απέκτειναν.
Β Η Α -

σει αυτοιι· ὁ κύριοι· του αμπελωνα; 16 ἔλεύσεται και

15 και εκβαλόντετ

τί οῦν ποιή

απο: οιττο σώσω.. οι τοσο ροτε

τι·τ·ο πιο τοττ1ττε τοτοροτ·11›τττ.

ω Βι το τοτοττοιο τοιοτι ειδ οτι!

ιστοττ ιοτττττο οι σε: ποσοι ο

οοιιο ι1:ττ·οοτ 1111: στο οιτοοτττο

ι1ἱοτἱκοτττοτ οιττο ἱοττοοοτ. Η Ετ

Μοτο ττ1τοττττο οοτττοτο τοπ

απο: 1111 αιτιοτο οσοι: ηττσιτττο

οιτοι1οοτοε οι ιττ1τοτοοιοι οσοτιτ

οτο1τττ ι1ττοτττοτττοτ τοττοοτττ.

Η Ετ ιτι1ι1τι1ττ τ.οττ.ττττο τοἰτ.ιοτο:

στο οι. ἱ11τττο νιτ1οοτο.οιοι ωτοσ

τιτοτ. '3 Βὶτιἰι σωστο ε1στοτοττο

νἰοοο.ο. @ατο τ'ιτοττττο? οτττττττο

1·11ττττττ οτοτττο ε1ἰ1οοτιττο: τσιπο

ατο οτιτο οσοι: ντι1οττοτ υστε

1τιτοττττ. “Ωιτοτο οτττο πιο.

οσοι. οσ1οοἱ. οστ;τιιτνοτιτοτ το 5ο

ι1τοοοιοε. Πιο στο 1τοτοε: σοοἱ

ι1τττοιτο Μοτο. οι οσοττο. "οι

1τοτοι11τ.ττε. " Ετ οἰοοετττο Μοτο

σκετο ντοοιιτο οοοτι1οτττοι. @τω

οτιτο Γττοτοτ "Πε ι1στοἱοιτε ντ

οοιτο? 1' νοοἱοι οι ροτι1οι οο

Ισοσο οω.. οι Διοτι ντοοιιτο

ατο. @το αιτι1τισ ι1ἱκοτιτοι 1111.

|

ι κ Κ ` ν κ Ι κ

απολεσει τουτ γεωργουσ τουτο”, και δωσει τον

αμπελωνα ἄλλσιτ.

 

9. εξεδοτο ΒΒΩΒ. το!. Οτἰο. | εΞεδετο

ΑΒΕ.

-και απεδ. ο. ' αυτος δε απεδ. Β. ο.

οι. τοτε στο. νττ18. α./:17191.τ. Απο.

-ικανους] στο. Β.1Π.ΑΙαι.

10. και καιριρ ΒΒ. 88. (κ. τιμ καιρ. 1.) '

καιτεν'' καιριρ ὅ. ΑΒ. το1. ¦ και εν τιμ

καιρω στο. Μοτοττ1τ. (σε το ττοο ο τετο

ροτἰττοε οποτε. έν Με. τττσ εν). 1 καιριρ

δε Β. (ο.) "τεν π. ΛΟΩΒ. το!. νττ1α.

ε,|ἱιτ'. Απο. 1 οοτ. ΒΒΙ.. 1. 88. α.ι:$ἰ.

- του καρπου] τους καρπους Λ.

-- δωοουοιν ΑΒΩΒΜ.. ' :δωσω 9. 0Β

Β.. το1. | δωσει 89.

-- οἱ δε γεωργοι |'._βἰ. 8.ττττ.Βιιτ..8ιΠο1. 1

στο. Β. 87τ.Οττ. ' στο νττ18. 1 οι ιι.ο.ε.

8ττ.(1ττ.

- εξαπεοτειλαν] απειττειλαν Κ.

- δειραντες αυτον εξαπεοτειλαν Α(:(Β)

ΟΚ. το1. (Βετο.) 8τττ.Οττ.Ρει.&Ηο1.

(Μοτορ1τ.) (3στ.1τ. (ΣΕΦ.) ' εξαπειττ. αυ

τον δειρ. Β.Βιι).Μοι.Ι.. ¦ εξαπεοτ.δειρ.

αυτ. Β.Βο|ι. 1 δειραντες δε αυτον εξα

πιοτ. Β.

11. και προεθ. .. .. δουλον] και επεμψεν έτε

ρον δουλον Β. ο.

- προοεθετο] -θεντο Δ. Ποσό. αυτοις

Ω. Μοτοττ1τ. ιτι1ι1. οσοι πεμψαι Ο”.

8ττ.1το1.

- ετερον πεμψαι ΑΒ(Β)Π. (ντι18.) ι.ι.ι.τ.

(οιοτερον πεμψαι 11...) ¦ :πεμ

ψαι έτερον π. ΘΟΚ. το1. 8_γττ.οτι.Βετ.

8ιΙ·Ιο1. (Μοτορ1τ.) Οριο. Απο. πιο.

11. δειραντες....και τουτου τετ. 12.] στο.

@τιποτα

-- και ατιμαοαντις] στο. Η. α. (κ. ατι

μωιτ. 1177.)

18.προιτεθετο τριτον πεμψαι ΒΒ. Ετσι.

Απο. ¦ Σπροοεθ. πεμψαι τριτον 9. Α

(ΚΠΕ. τοι. 5_τττ.Ριο.8ι Πο!. Μοτοττ1τ.

@στο ' τριτον επεμψεν Β. ο. (Πιο.)

- οί δι] στο. Β. α.ο.ε#ἰ. στο πως!

- και τουτου Β(:ΩΒ. τοΙ. ' κακεινον

ΑΚ. Βια. (8ττ.Πο1.τος.) ντι1.νο.τ.11.

οι Ματ. το. ο. 5.

- τραυματιοαντες] τραυιιατιοαν ο.

- εξιβαλον] εξαπιστειλαν καινον (τ.ο.

κενον) Β. _|ἶἰ. (ντο. νοτ. 10.) | εξε

πεμψαν 68.

18. ειπεν δε ὁ] ο δε οι ειπεν οσοι αμπελω

νος Β. ε. Η στο. δε Κ.

- τι ποιηοω] στο. Β"ΙΗ.)"αί.

- ισως] τυχον Β.

- εντραπττο.] τροποι. ιδοντες στ. ΑΠ.

το!. νττ18. ο). 8]τττ.1)ει.8ι11ο1.ι.ττ. (Ματ.

απο.) (εδοντες Ε.) το. νοτ. Η οτι

'Ακούσαντετ δε δεἶπαν|| Μ`
τ η

Η. οι γεωργοι] στο. Β. ε.

- διιλογιζοντο Β(:ΒΩΒΒ. το. ο. ερτ.

Οττ.Βοτ..8ιΠο1. Μοτορ1τ. | -οαντο ΑΚ.

ντι1τ;. οκτώ!.

- προς αλληλους ΒΒΒ.Β. 1. 88. ο”.

Κο1.ττιο. Μοτορ1τ. Απο. οι1. 1 :προς

εαυτους ισ. ΛΟΩ. το!. δ)·τ·τ.Ρετ..8ε

Κο|.ι.ι:ι. Οστο.τττ το!. Λττττ. 1 1118.

(τιτι1.τιοτ. 5. Ματ. 3:11. 7.) ' εν εαυτοις Γ.

1 στο. 8,ντ·.Οιτ. ν15ιττ.

- κληρονομος] `τιτι.1ι.1. δευτε (3. οσοι.

το!. Το!. ε. 5τττ.Οτι.8ι Για. Μοτοττ1τ.

Μο. το!. Οτο). το. ο.. στο. Ποτε. το

88. -11τττ.:κτι.7.) | στο. τον). 1. ΚΜ.

(Γατα.) 8ντ.Πο1.. Ποιο. Απο.

- αποκτεινωιιεν] -νομεν Β.Βίο.(οετο.

ινιοι.)Γ.

- ινα ἡμων γενηται 8]τττ.ΒοΕΜ8.διΠο1.

Μοτορ1τ. αφτου. (γενηται οσοι ή

κληρ. Β.) | και ημων εστω Ο. 1. ι.°.(ι.'.)

(ί.) θτττ.Οττ.&Ροι.ἰτορτ. (νὶι.1. Μιτ.τ.κττ.)

15. εκβαλοντες] εκβαλλοντες Δ. ¦ Με·

βοντες ΟΙ.. (ντο. Μοτο :ικ1.89. Ματ..

.το 8.) Ι οσοι αυτον πιω. ιΞεβαλον (οι

και οσοι αμπελωνος) Ο. στο. Μοτο)

- του ιτμπελωνος 1°.]_στο. 0.

Με. 1 στο. ΒοΒΩΙ.. 1. 88. α.ο#ἰ.Ι. · - ουν] στο. 6ττ·.Οτ·τ. Μοτοττ1τ.Μ8.

87Π'.0Π.86ΗοΙ.Μ9. Μ:ΜΒΡ11. ΔΠΒ.(Υ1ι.1. Α - αυτοις ντι|Β_ Ι στη. 1). Ρα, α.ι:.2.

Μου.. και. 87. Ματ. το. 6.)

Η. αυτον] στο. Μ.

 

Η. 1ττιτο κο 61.
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ΧΧ. 28. ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ.

  

πιο... ι
καιρο.

απο. Λεια. Β:1ι.

3591. ιι8(ιι7):οα. ε'Σο. 8:16. Μας; 18 ί λ

ΟΛ'

1 9. !ξἡτουν

- άρχιερ. καὶ οἱ επιβαλει`ν επ αυτδν ται· χειραι· εν αὐτῇ η) ούρα, καὶ

έιροβήθησαν τὸν λαον· ἔγνωσαν γαρ ὅτι πρδι· αὐτῶι·

εἶπεν τον παραβολι)ν ταύτην.||

128 20 Η Καὶ παρατηρήσαντει· απέστ

θέτουε· υποκρινομένουι· ιἔαυτοῦι· δικοιίουι·)Τ εἶναι, ῖνα

απο

8

ιοι

1· 11$1α:ι..ο·ι:ι6·οο.

"οι". Μινι-η.

20. ἀποχωρἡοαν

τε; ιέπεστ.

Ίο.

5 ι·

.1 ε·

διδασκειε·.

λ οι

ου ;ναι, η 28

(

παο· ο

έπιλάβωνται αὐτου

δὲ έιιβλέψαι· αὐτῶι· εἶπεν, Τί οιἶν]Ι

έστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο, '3 Αίθον δν διπεδοιιίρια

σαν οἱ οϋιοδομοῦντες, οῦτος έγενήθη εἰς πειραλ·)7ν γιο

πεσων έπ' έκειἶνον τον λίθου συν·

θλασθήσεται· ε εφ' δν δ' αν πέη), λικμήσει αυτόν.

@Β 19 κ ε ε ε 8 ο κ ε ε ι·- #

α Και εζητησαν οι γραμματεια και οι λαρχιερειε

ο ` Α ε

σε νεοι

πρόσωπον, αλλ' ετ] αληθείαι· τὴν ὁδον τοῦ θεοῦ

22 έξεστιν 8·ι),ιι.ίὶι·|| Καίσαρι Φόρου δοῦ

κατανοήσω· δὲ αὐτῶν τον πανουργίαν,

ειλαν έγκα

γλε || δ κ

ογον, ωστε παρα ουναι
: Κ σα ο κο ` '- ' ρ .ο κ Ι

αυτον η) αργο, και τ), εξουσια του ηγειιονοι·.
ο Ι ο κ ε ι ν ,ι

επηρωτησαν αυτον λεγοντει·, Διδασκαλε, οιδαμεν

εν , σε | κ | 6 ο .ο |

οτι ορθωι· λεγειι· και διδασκειι·, και ου λαμβανειι·

ΑΜΠ. ” Με ο.α:οιο ιιορἰοἰοιιε

οοο απ, απο οκ: οι·ι;ο οοο ι:ιαοι1

οι:ι·ιρ:αια εεε, 1.οριι1οιο ομοια

ι·ορτοοανεταιι: αει1Μοιιιι:οο. Μο

(παω οι: 111 ωρα: ιιιιιια11 ?

" (Ποιοι φα ε:οι:1ι1οι·1: εαρι·α

Μαιο 1ιιρἱι1οια οοιιοαιαι8οοιιαι·:

καρτα ιιαοιο αα:οιο ι:οοιι1οι·ι:,

οοιαιιιἱιιαο: Μαιο. "1 αν Μ Ε:

ιιαιιοι·οοιιο: ρι·1ιιοἰροιι ακατασ

ιαιο ο: κτιρια: ιο1ι.:οιο 1ο Μαιο

ιιιιιιιαο Μα Ποιο. ο: :1ιοαοι·αιι:

ρορα1αιο : οοιιιιονοι·αιι: οιι1ιο

ιιαοι1 ιιι1 ἱρεοε ι11:ιοι·1: ιι1ιοΜ:α

ι11ι1οιο οποιο.

2" (Μι ω 1Βι οοεοι·νιιιιιοε πα

οποια 1αειι11ο:οι·οει φα »ο 1αο:ι.ιε

οἱιοα1ιιτοαι, α: οοροι·οοι ααιο

1ο οοιιιιοιιο οι ιι·οι.1οι·οιιι Μαιο

ριἱαοἱροιαἱ ο: ρο:ι:ειο.:ἰ 'πασα

Με. Μ Ε: 1οιοτι·οιζιινοταιι: 11

1αιο ι11ι:οιι:οιι. Μοι;ἰε:οι. καιω.

ιιιιιο. και: απο οι ι1οι:οε οι ιιοιι

“ωρα μοι·οοιιιιιο, ιιοι1 1ο νοτι

:πιο νἰιιιο ι1οἱ δικο:: πΠει::

οσοι: ι1οι·ο ιι·11›αιαιο Οιαιεια·1 ιιιι

οοο? Μ' Οοοειι1οιοιιε ιια:οιο

ι1οΙιιιο Μοι·οιο ι11:1: ιιι1 οσε,

21 καὶ

 

(τω. Ματ.) | αυτου; Δ. | του; γεωργου;

88.

18. οι: ἱιιἱ:.] πιω. ουχι ΑΜ.

- τουτου;) στα. 1). ε. Μοαιρ1ι. (νἱι1.

Η". κα. Ο.) 1 εκεινου; 1. 69. 1::οε

ναι; α.ι:Μρ'. 11108 _/1 .22:11.

- αλλοι;] λαλοι; Δ στ.

- ακουσαντε; δε 11001115. το1. ' οἱ δε

ακουσαντε; Α1). ε.

- ειπαν Β1)(1Β[.. 811. Ο. ¦ *ειπον €.

. Λο. το!.

- 17. τουτο] οιο. α.ε.

- γωνια;] γονια; Β.1`(τιοιι 11). ' ΜΜΜ·

·. οἱ 8γτ.Οι·:.

18.πα;] ααα. γαρ $γι·.Οι:.

·- "η ει; Λ.

- δ'] σαι. Δ.

- πεοη] πειτοι 69.

19.οζητεγοαν Μπιτ.. το. α.κ. ΜΜΜ.

1 απο. ' ιζητουν (Η). να1ε. Μπι.

Βγτι·.Οτ:.8ιΓει. Μοαιρ1ι. Λεια. (νὶι1.

. Η”. κα. 11.1.)

· - οἱ γραμματει; και οἱ αρχιερει; ΜΜΟ)

. 11.1. 83. 1ἰεἰι·.11ι111. ε. 8)ιτ.11ι:1. 111οαιρ1ι.

00:11. Λεια. πια.. (και οἱ ιραριοαιοι

· 0.) ¦ [οι αρχ. και οἱ γραμμ. Θ. ΒΒΔ.

Για. (Ειπε.) $γι·τ.(1τ:.&Ρει. | οἱ αρχ.

και οι πρεοβυτεροι και οἱ γραμμ. (111.

- Τα; χειρα;] 01ο. τα; 0. 1 την χειρα

11.

19. ιν αυτ. τ. ιἱιρ.] στο. ο. 1 διο. εν 1). μια..

(οοο Ροκ.) Η ρτιιοιιι. και 88.

-- και εφοβηθηοαν] εφοβ. δε 1). ε.

- και ιοοβ. τ. λαον] ιιι1 11ο. ναι. Μαιο:

$γτ.Οι·:.

- τον λαον] 0111. (.18ν1"Λ.

- ειπεν Μαιο την παραβ. ταυτ. 11(1)ει

ρηκεν)Ε.69.0. να1ε. α.ο.ε,|# επ.

Ρ". 111οοιρ1ι. [απο] 1 :μια π. Λο

1111είο. ι·ο1. 5γι·.Βο1. οποιο. Απο. 1

0111. τ. παραβ. ταυτ. 87120".

20.παρατηρησαντε; @011. τι". να1β.

8_γτ.11ο1. 111οιαρ1ι. Λεια. 1 αποχωρη

οαντε; 1). α.ο.κ.|:_πρ'.ι.Ι. Ποιο. 11501.

1 1· μοιρα" ιιιιιιαια @οποιο 1 οιπ. Με.

Ρετ.. Παι.1ι1. ορροτιαιιαιο απορω δ_γι·.

Πω..

- απεατειλαν] οι1ι.1. ένα καθ, ένα Λεια).

ιοιιιι.τοι:. ε.

- εγκαθετου; $γτ.Βο1.ιιιι;.σταει·ι. | εκ

καθετου; 69. οιιι. ε#ί.

- ειναι] οιπ. Ι). ¦ (δικαιουσειν Δ.)

- επιλαβωνται] -βονται ΕΤ/111Κ.Λ

Το

- αυτου] αυτου; Ι.. ¦ αυτον Ο.

- λογον Β.Β"ν.ΟΚΓ. | των λογων 1).

α.ι:.ε#ἰ.Ι. (Λεια.) 1 λογου; 1.. ¦ τλο·

γου π. Λ11.11Ιαι. ιι:1. (Κυρια) 1ο εεε

ιοοαο ναΙ2. !:

- ώστε 13001.. 1 :εις το 8. Λ. ι·ι:1.

(ει; τον 69 δω.) ' 01. Δεν. Για. ι:.ει|ω:

1. 8)·ιτ.Οτε.8ιΡιι:. Ποιο.

20. αυτον] οιιι. Δ.

- το αρχιι....ἡγεμονο; στο. ί. ' τοι ἡγε

μονι 1). ε. Βγι·.Οι·:.

21.ορθω;] ροκ: λεγει; 1). α.ε. | ορθο;

1..

- και διδασκει;] οιο. Κ. ί.

- ου] ουδενο; 1). (ιιἱι1. Μο". Η”. 18.

Ματ. κα. 14.)

- την οδον] ναι-1311111 @και

- αλλ.] αλλα 1).

22. ι)μα; ΑΒΕ. (Η. (19. 1 :Σήμα ετ. ΟΒΙ..

το!. μια. 8)·τι·.Οιι.Γει..8ι11ο1. 111οιιιρ1ι.

οι!. (σοι. 51οιιιρ1ι.118. ν1ι1. Μακ. ακα.

17.)

- Καιοαρι φορον δουναι ΛΒ(:Γ. το. '

φορον διδοναι καιοαρι 1). να1ι;.οΙ. ιι.

1 Και. φορου; δουναι ΚΛ(7:|1) 1 Καια.

φορον διιῖοναι 51. διδ. φορ. Καιο. Αι".

ι:# εγττ.1.:ι1.1.'8:.8:Π::1. (Καιοαρο; (Η.

δοτ.) 1 διδ. Καια. φορ. ε.

23. κατανοηοα;] ιπιγνου; 1). ο.

- πανουργιαν Ματια.. ι·ο1. εγτι·.Ρο:.

( 8ιΗι:1.ιιιι. ι πονηριαν (να). (νὶι1.111ο::.

›ι:ιἱ1.18.) ιιοοαι:1ει α.(ε.)ι. Βγιτ.Οι·:.8ε

* 11ι:1.ιιι8.

01. Ποιο ι1ιε1 1ο τοτ1:α:ο οι. 1 22. πιο απο

18. ιιαρει· οι. 1 19. ο1ιο11.1ιιιιιο οι. 1 21. οαιο

οι. ι 23. οιιι.οι.1 Δια.

348





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧ. οι.

ΔΒ(ωἔἔΜΜ° εἶπεν τρικ αυτούτ,

1. 83. 89.

εισιτ:ιτ1ιτουττ.ι. .
98. σε. [τι με πει- Φ είπαυ,|| Καίσαροσ.

ράξετε;]

24. οι τι εῖπαν

25. τοῦ βήματος Α

οι

σαντετ επι τι)

ΟΕ.

' "Παει.ωισ8-88. .

.το

.)Βσιιι. πωσ. ημίν, -]Ἐάν τινος αδελφο; απωθεί” εχιον γυναῖκα,
` .' ν' 8 'τα εν λ , ω λ ι ε να `

και αυτος ατεκνος 77 ,| ινα συβρ ο "ε στις αυτου τομ

αικα και εξαναστυαρ σπερμα πρ αοελώῳ αυτου.

πρωτοι· λαβων

δεύτεροι·

80. ἴλαβεν] ο

ευτ. [τήν-γυ

ναῖκα καὶ οὐ

τος απέθανεν

ατικνος.]

9ἑ

8Τοίνυν α·ττοδοτε|| τα Καίσαρα

τα τοῦ θεοῦ πρ θεῷ.

πται ουν αδελφοι τ]σαν· και ο

γυναῖκα απέθανεν ἄτεκνοι··

Ο

`+(

30και Ο

* 24' * Δείξατέ|| μοι δηνάριον·
ε .ν ι Ι ` τ τ . ο Ι δι

τινα· εχει εικονα και επιγραφην, αποκριθεντετ ε

25 @Ο δε εἰπεν =προτ αυτών;|

ται" Καίσαρι, και

26 Και ουκ ἴσχυσαν επιλα

| ι ε ε ι ε ι·- ··ι ` ,

βεσθαι αυτου ρηματοσ εναντιον του λαου, και θαυμα·

αποκρίσει αὐτοῦ, ἐσίγησαν.

127 27 ' Προσελθόντετ δέ τινα` τῶν Σαδδουκαίων,

"Με". ισ:ι8-σ7. οι (λέγονται'| οινιίστασιν μὴ εἶναι, επηροιτησαν αὐ

` να

τον'π 28 λέγοντετ, Διδασκαλε, * Μτουσηιι|| ἔγραψεν

”

τω. `

οσο πιο ισιιιιιιιἰε? Μ Οστεο

στα αυτή ιισιιο.τιιιιιι: σώσε

τιιιιισι ἰτιιαςἰιισττι σε ἰτιεστἱριιο

παπι? Ιισερσιιιιστιιοι ιιιιιστιιτιι,

Οιι.σεσ.ττε. 2·'°Βι ται ΗΜ, Βικι

στα ιιτεσ οσοι: (Ζωική: τιιτιι

Οιισειι.τι. οι ιιιιο.ο ιΙσὶ οσοι οσο.

Μ Ετ: σου ρσιιιστιιιιτ. νσττιιιτιι

σἰιιο τσρτσΙιετιιιστο σοι·ιιιιι μια,

στ ιιιιτιιιι ιο τοορσοειε απο τα

σιιστιιιιι.

5'' Ασσσεεσττιιιι ιιιιισιιι απιαστο

Βιιιιιιιισιισστατιι, στα αστεια". σιιειι

τσειιττσοιἱστισια. οι ιιιτ.σττσαανσ

τιιτιι σιιτιι - αἰσοτιισε, Μιιτεὶειστ,

Μουσε εστἱρεἰι τισιιἰε, οι Ποιοι·

“και” ιιιοτιιιτιο Γιιστἰι τιιιιισιιιι

ιικοτστιι, σι στο ειιισ σου Πισω,

οι ασσιριαι σιιττι ιταιστ σἱιιιι

ιιιιστστιι σι ειιιισιισι εσιιιστι (το

ιτι ουσ. 8. Βεριστιι στασ ίτιιιτσο

στιιτιι.: σι ρτιιιιιιε ιισσεριι ιικο

τσιιι σι τιιοτιιιιιιι σει ειτισ στο..

" σι ιισσιισιιε οσσσρἱι. Μαιο. σι
και _ .

τοσο πιστευω σει ειιιο Πιο:

 

28. προς] σαι. Δ.

- τω Βιι.] ααα. ·)τι με πειραζετε €. ΑΟ

ΒΕ). τσι. (τισ. Μο.ιι. και. 18. Ματ. Μι.

15.) | σαι. ΒΕ. 1. ε. Μοιιηιιι. Αι·ιιι.

μια. υποκριται Ο. Ι. στο. Μια.)

24. ιδειξατε ΑΒΒΡΕ. 88. 69. Μ. | :επι

δειξατε 9. 0. το. (ναι. Μια. κατι. Ι9.)

- δηναριον] το νομισμα Β. (τισ. ΜΑΜ.)

ιιιιτιιιιιιιτιι Οτἰ9.Ιιιι.ϋἱ.978·. μια οι

δε εδειξαν. και ειπεν ΟΕ. Ι. 98. 59. (ο.)

8,τ.ΠσΙ. Μειιιριι. Απο. ' σου τιετιστιι

Δ.ΒΒΡ. το). (Ειιιι.) 87ττ.οτι.8ι Ρει.

(Με. Βια.

- και επιγραου)ν] στο. Β. (την ατιισ

επιγρ. Β.)

- αποκριθεντες δε Δου. το!. 1: 8ττ.ΠσΙ.

και. σουτ. Ι αποκριθεντες Β. 1. Ι'. Βια..

| και αποκριθεντες Οι. ¦ αποκριθεντος

δε 69. ' οι δε ΒΕ. 88. 8τττ.Ρει.διΗσΙ.

τος. Μἱσιιιρτι. (τισ. Ματ. ιεἱἱ. 16.) Η οι

σιτ.σιιιισταιιι 1111 οι @του οι, Οισειιτιε

δΙτ.Οτι.

- ειπαν ΒΟΕ. 83. ' :απου κ. ΑΒΕ). τσι.

95. ὁ δε ειπεν ε. ' ειπεν οι Β. οι οι: νι.ι1ε.

ο! στα .και ο. .οι Πιο ιιιι 1:

- προς αυτους ΒΕ. 1. 89. ο. ' :αυτοις

εκ. ΛΟΒΒ. το!. Μαι. (τισ. Βάσει. ΠΠ.

21. Ματ. το. Η.) | στο. ο. Με.ιιιτιιι.Μ8.

- τοινυν αποδοτε ΒΕ. 69. Μετιιριι.

Παλι. (Μπι.) ] Σαποδοτε τοινυν €.

ΑΒΕ'. το!. νιιΙς. ο!! 57ττ.Ριιι.8ιΠσΙ.

ι αποδοτε Β. α.ε.τ.Ι. 8ττ.Οτι. και.

(τισ. Ματ.) Ι αποδοτε ουν Γ. (οι.

Μια.)

25.τοι Καιο. Ο"ΒΕ. (του Καιοαρος του

Κατα. Β.) ) 'στα. τοι ς. ΑΒΟΨ. το.

στο. Μιιιι. σι Ματ.)

98. και ουκ ισχυοαν] ουκ ειο·χυοαν δε Β.

- επιλαβεσθαι] σ.ιιιο εναντιον Β. νιιιε.

α.ι:ώ (Οσιιιτιι., ο.)

- αυτου ρηματος Α(:Ρ. το!. Ι του ρημα

τος ΒΕ. ' αυτου ρημα Β.

- εναντιον] -τιου Μ..

27.οἱ λεγοντες ΒοΒΕ. Ι. 89. ε. 87ττ.

Οτι.διΡει. Μσιιιριι. Οτοιιι. και. ' το

αντιλεγοντες ισ. ΑΒ. τσι. α (οι οοιιισο

“ιισιι") δυκτιο!. (Απο.) στα ιισειιιιι

σεεει στο. νους. σ.|,ύζυ'.Ι.

- επηρωτηααν ΛΟΒΒ. τσι. (ιτἱιι.Μαιι.

και. 98.) | -των τιμονιου. ο. 8)·τ.

Πω. στα Ματ. ιεἱἱ. Η.) | -τουν 69.

28.Μαιυσης ΒΒΕ. 88. 69. ΟΚΜντ.ι

:Μακης 9. ΑΒ. τσι.

- εχουν γυναικα....ἱνα] ατεκνος εχων

γυναικα ινα Β. ε. (Βγτ.()τι. σου Ιιτι

Εισαι Μισο οι τοΙἱτιιτιιοι ιικστσιιι.)

- ατικνος υ ΒΡΤ_|ῖΕ. 1. 88. νους. ο!

ς'.Ι. (87ττ.Οτι.διΙ:'ιιι.) Μσιιιριι. Αττιι.

(στα) ¦ ::ατικνος αποθανο 9. ΑΔ.

τσι. Με. 8)·τ.ΗσΙ. Ποιο. (νι‹1.Βειι

τα)

- εξαναστηας ΒΒΕ. τσι. ' ·σει ΗΤ):

69. Βτ:ἱΓΤ_|ῖΛ. Απο.

99.επτα ουν αδελφοι ησαν] ηταν παρ'

ἡμειν επτα αδελφο'. Β. (και. οι”. ουν).

νιιι.Μιιιι. ιικιι. 2.5. "ουν πως. Με]

στο. α. 8ντ.Οτι. ιιιιιοιιι ε!. μια.

αυτια τισ: σύζἰ. Βάι.

80. και ου και στα. 69. Δτιιι. (στα. πιτ.

Β)

- ο δευτερος] Μια· σ]τ.ι9 ε_ντ.οτι. ||

·τρτιιετιι. ελαβεν τ. ΑΒ. τσι. 8_γττ.0τι.

Ρει.8ιΕΙσΙ. Βια. ¦ σαι!. πως. α.σώοι·2·

τ. Μοτο”. Απο. (νἱιι. Ματ. ιιιι.2τ.) )

σαι. ελαβεν ΒΒΕ. ε. μια. 'την γυ

ναικα και ουτος απεθανεν ατεκνος ς.

ΑΒ. τσι. 8υττ.οτι.Βει.8ι Πο). ' τισ "κι

Ι.ιτο τ. γυν.] αυτην νιι1ις. ...και-ει.

Αττ.τ:ι. (ατεκνος ιιτιισ απεθανεν Η.) ]

σαι. ΒΒΕ. στο..) (Μσιιιτιιι. και.

“σιιιιι.")

δι.ελαβεν αυτην] στο. Β. α.ε. Μοιιηι|ι.

Λται. και.. (ι·ιιΙ.Μιιτ.:ϋ.2ι.) ) ατι.

σι ιιιστιιιιιιι σει εἱτισ τὶΗο ο. ι και. οι

που τσΙἰουστιιιιι Ιἰτιετσε σου.

- ιιιοαυτοις] Με ΛΙΜΝΗ. 0001. (ώς

αυτος Δ..) | σοφια οι! οοριἱτιιιιιιι ε.

- δε και α. Μσττ.ιριι.$σΙτιν. Ποιο. | στο.

Β. (που 38.) (Μσαιριι.)ν.) “σι" νιιΙτ;.

στα

- επτα] Ριτσα. οπισω νιιια. σ.(ε.)#:

μια. ινσσσρστιιιιι σιιτιι οι 8,ντ.Οτι. ΣΕΦ.

"μια και Ε(:. 1"Τ/. Ι. 69. ΟΚΕΠ'.

νιιι€. α.ι:[ 8_τττ.0τι.Βιιι.&. Πω. Ποιο.

Απο. ] σαι. δι. 9. ΑΒΒΙ."υιυιά.ΠῖΕ

Δ. 88. ιιιιου.ιι.νι. η”. Μειωσα.

και.

- ου κατελιπον] (-λειπον Λ)?.Τ_/ΣΔ. 33.

ΒΕΡΑ. | ουκ αφηκαν Β[Β. τι.Ι.]

  

οι. οτι. οι οι. ι _

στο οι. ) 96. περασει: οι. ) 98. ειιισ Ποστ” οι.

2.5. οσοι @Με οι. | οσοι

844





ΧΧ. 39. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ν . ~ . . Ι · ·
8:2%';.3έ ὁ τριτοι` ἔλαβεν αὐτήν, ώσαι;τωτ δε καὶ οι επτα 9 οὐ

|

ΘέωινιέΦ κατελιπον τέκνα, καὶ άπέθανον· 82 ἱἴστερον * * 2 καὶ
Δ.ιιιι. υ ι ` ε- εΐ |

82.ἀ·ιτέθ. και ή η γυνη οιπέθανεν.|| 33ἐν τῇ ουν άναο·τασει τίνοι·

:Η #22) ών” 9 αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γαρ επτα ἔσχον αὐτὴν

5 Ε 'Ρ "απο γυναῖκα. Ή Καὶ * εἶπεν αὐτῶι· ὁ Ίηο·ουι·, 9 Οι υἱοὶ

'5 α τοῦ αὶιδνοι· τούτου γαμοῦσιν καὶ 3γαι.ι.ίο·κονται,||

35 οἱ δὲ καταξιωθέντεο τοῦ αὶῶνοι· εκείνου τυχεῖν καὶ

τῆι` αναστάσεω9 τῆ9 ἐκ νεκρῶν ουτε γαμοῦσιν ουτε

8 ι ν 868 ι κα ι ι Α ιι' ι

γα|.ιιζονται· ουδε γαρ αποθανειν ετι δυνανται,

υ | ' Ο ' .ο -

ισαγγελοι γάρ εισιν, καὶ υιοί εισιν * θεου τητ ανα

στάσεω9 υιοὶ ὅντεο. 87 ὅτι δε ἐγείρονται οι νεκροί,
- κ 2 τ || ο ι ι κ ε·- ε Μ ε ι

Εις-8.6. και Μωυσητ εμ.ηνυσεν επι τι” βατου, οκ λεγει

κυριον τὸν θεδν .Αβραδιμ. καὶ ' θεον Ίσαακ καὶ * θεον
. ' , Α

Ιακώβ· 38 θα” δε ουκ ἔστιν νεκρων, αλλα ζώντων·
Ι κ ι .- ει· 89 0 | |

παντα γαρ αυτερ ζωο·ιν. Αποκριθεντετ δε τινα`

3' οι Μαι” ιιοοορἱι Μαιο. ευαι

Ιἰιοι· οι οιιιιιοε ιιοριοιιι. οι που

ι·οΙιοιιει·ιιιιι εοιιιοιι οι. ιιιοι·ιιιι

Μπιτ.. " Νονἱοειιιιο οιιιιιιιιιιι

αιωνια οει οι ιιιιιΙἰοι·. " Ια

ι·οοιιιτοοιιοιιο σου οιιιιιε οοι·ιιιιι

οι·ιι ιικοι·? εἰοιιΜοπι οοριοιιι

ιιιιΒιιοι·ιιιιι οιιιιι ιιΧοτειι1. Μ Ε:

Μι. “Με Ιοειιε. ΠΜ ...ΜΗ και..!

οποια". οι ι.ι·ιιιιιιιιιιιι· ειδ πυρ

ιιιιιι. :Η ΠΠ ιιιιιοιιι οια Μαιο

ιιιιυοι.ιιιιιιιιι· ε.ιιοοιιιο Μο οι το

ειιι·ι·οοιιοιιο οκ ιιιοι·ιιιιυ ιιοοιιο

ιιι.ιοιιιιι ιιοιιιιο ι:Ιιιοιιιιι οποια:

Μ ιιοοιιο οιιιιιι Μπα ιιιοι·ι ρουσ

τιιιιι.. ιιοοιιιιΙοει οιιιιιι οιιΒοΗα

ειπα, οι. ΜΗ ε.ιιιιι. ιΙοι οιιιιι ιιιιιι

ΜΗ ι·οοιιι·ι·οοιιοιιιο. ι" Οιιιιι

νοτο τοιιιιι·ιςιιιιι. πιστα". οι. Μο

εοιι οετοιιιΙἱι. οοιιιιε. ι·ιιιιιιιιι. οια"

Μου. ι1οιιιιιιιιοι. ιΙοιιιιι Λοτα

Πιιιιιι οι. ιὶοιιιιι Ιειιτιο οι ιὶοιιιιι

Ιιιοοο: ι" ασια ιιιιιοιιι που ο".

ιιιοι·ιιιοι·ιιιιι πιο νιιιοι·ιιιιι: οια·

που οιιιιιι νιιιιιιιι οι. 8 Βοεροιι

 

α!. τοπια] τα τικνα ΒΠ!. ' -νον ΙΧ'. (α.

ο.) Μοιιιριι. ¦ "τερμα Ρ" Τ!.

- και απεθανον] και απιθαναν Β'.ΠΙ.

Μαι. (·νιν Β..) "οιιι. Ι. ο#ἰ.Ι. ΔΗΜ

αυτο και ου κατελ. τικνα 87ττ.οπ.διΡ"..

82. οιιι. τοι. α.ο.

-· υστιρον] οιιι. ι:.ἰ. δΙτ.Οι·ι.. Δι·ιιι.Ζοιι.

(οοιιι.τιι.Πεο.) ΜΜΜ. δι ια. ΑΡ?'_|ῖΒ.

το!. _|ῖ 8γι·.Βο!.. ΜοιιιρΙι. (ΜΙ. Μιιιι.

ια". 27.) | οιιι. ΒΒΔ. 69. ΣΜΕΑ. νους.

ο$9'.Ε. Οοι.ιι. Δι·ιιι.Κ.Τιο. (Β: ιιιοτιιιιι εε:

οι ιιιιιΙιοι· 8γτ.Οι·τ.) ΜΜΜ. ροει.ου. παν

των 9. ΔΡ. το!. νιιΙ8. 1.9'. Βγι.ΒοΙ.

@οιιι. Δι·ιιι.Πιο. του. (νἰά. Μιιιι..οι

Ματ. Μι. 22.) ' οιιι. ΒΒΙ.. Ι. ο.8ῖἰ.Ι.

Βγττ.(.)ι·ι..8ιΡ".. Μοιιιριι. Δι·ιιι.Ζοιι.

- και ή γυνη Μπι: απιθανιν ΒΒΒ. Ι.

88. (τιιΙ.Μοι·.) ' :ροκ π. ΔΡ. το!.

νιιΙΒ. οφ(#)υ'.ἰ. Βγι·ι·.0τι.(Ρει.)διΠοΙ.

Νίσυρο. Οοι|ι. Απο. ΣΕΦ. μια.

Μου..)

38.” τα ουν αναοταυιι ΛΒΡτ|: το!.

(νία. Μπιτ. οι Ματ.) οιιι. ουν Βιιι·.οι·ι.

(αναατ. που: ουν Ι. νιιΙα._/. Ποια.) '

ή γυνη ουν ιν το αναατ. ΒΒ. (α.) 8".

ΠοΙ.ιιι€.

- γινιται ΑΒΕ). το!. εγι°.Ηι:ι. Οι”. |

"τι" ΠΙ.. 1.83. 8. Μια. @αποτιμά

Ρα. Μοιιιριι. Απο. πω.. (να. Με".

οι Ματ.) (οιιι. και. γυνα 8γι·.Οι·ι.)

` ιοχον] :χαν Β. (οιιι. πιο:: γυναικα

@πικαπ &Ι'οι.)

84. και 10.] μου. αποκριθιις €. ΑΡΪ]:

Ή.. το!. εγι·.ΠοΙ. Οοι.|ι. Απο. πιο..

(νἰιΙ. Μπιτ.. και. 29.) | οιιι. ΜΗ.. [οιιι.

$γ·ιτ.Οιι.διΡιπ. Μοιιιριι.

ΣΗ. αυτοις] προς αυτους Β. 2.

- ὁ Ιησους] οιιι. Β. ε.ἰ. ¦ ιι.ιιι.ο ιιπιν αυ

τοι;; 83. Μια.)

- τουτου] Μι!. γεννωνται και γεννωαιν

Β. α.ο.ο.ῇ.ἰ.ἱ. Βγι·.(.ἶι·ι. (Βγι·.Ηι:Ι. ἱιι

Με. “απο Ιοοι.ιοιιοιιι Μπρικ, “ οκ οικειο

ρΙοι·ι ιιιιιιιιιιο. "κι ιιι θι·ιιοοο που αιι.")

γεννωσι και γεννωνται Οτιο.ϋι.825-.

(:'υρτ. 315. ' που ΜΜΜ ΑΒΡΟΚ. το!.

.Ειι.τ. ο. Μο!. 150. (οιιι. μουνι οι! Μι.

ο.ο@ί.!.)

- γαιιιοκονται ΒΒ. 8.3. εἰσιν. 108. Οτίο.

ιιι. 825.. Ευ... ο. ΜοΙ.158-. | :αραβι

απονται 9. ΟΗ.ΒοΗ8.ινιΛ. (παγα

ιιι.... ?καίω | ικγαμιζονται ΑΡ7:|ῖ

Δ. 89. ΚΜΙ.Π'. Ι γαιιιζονται Ι. ' γα

ιιουνται Β. ¦ οιιι. γαιι. και γαρ. ο.

Φωτ. 815.

85.τυχειν οιιι. νιι|ε. ο.ε=/._#.ἰ.Ι. ' σου·

ιι·υ, α.

-- γαμιζονται ΒΟΗΕ.Δ. Ι. 88. Οἰεπι. 55!.

οι. οι. 81!. ¦ γαιιισπονται Β. ¦ “γαμι

ζονται Αν. 69. 1-:0111€Μυνινι. ¦ τικ

γαιιιακονται €. 8.9.

86.ουδι ΑΒ.|Παί.ΒΡΙ.. ¦ :ουτε '5. ΟΚ.

το!.

-- γαρ] οιιι. Η.

- ιτι] οιιι. 1. ε#ἰ. 8γ·ι·.Οι·ι.

- δυνανται να.. 1. δγιτ.Οττ.Ρει..8ιΗοΙ. ι

αι. (ΕΜΠ. ' μιλλουοιν Β(ἴτ. α.(ο.)ε.

(_Μ)(ἰ.)(|.) 8γι·.ΗοΙ.ιιια. Το". που. '

Μοτο. Η. 88.

86. και υιοι ιιοιν θιου νιιΙ';. 1. | τιρ θιιρ

ιιιιιιιιιιι Ι). Βι:ἰ ‹ι.ο.υ.!]ξί.!. (Ή.·τι.)

ε_υρτ.8ι.5.

- υἰοι] οἱ υιοι Α.

- Μαν] οιιι. Ι. Μ. 87120". 11%”.

- θεου] Τρι·ιι.οιιι. του €. ΡΟΚ. ι°οι.¦

οιιι. ΑΒΕ.

87.δι (Βία. ἰν.84!-. | οιιι. Β. Μοιιηι|ι.

ΜΒ.

- νεκροι και νιιΙ8. 1. Οι·ἱο.ὶν. | οιιι.

και Β. α.ο.οΜἰ. (αγρια 8Ι5.)

- ΜΜΜ" ΒΒΡΤ_/ῖΟΚΕ. 88. Μια'

2Μινσης €. Α. 89. τοΙ. Οριο. ιν.

- ιιιηνυοιν στα. ιν. | ιιιηνηοιν Δ.|

ιμνη'.ιονιυοιν Ι. ¦ ιδηλωο·ιν Β. Μαιο

νιιΙε. Μπι. ιΙοιιιοι.ιειι·οι·ἱι ο. ουραυ

σαν” ε. (Οσα.)

- επι της βατου] Με ιιι ι·ιιΙ›ο ο.ϋ:(ο".)

Μάι δε πιω α. ' ραπ ὡς λιγα Οτι!).

ιν. οιιιιι Ιοοιιιιιιι ει: οιιιιι ου Βοιιι ο

"πιο δγι·.Οτι. (Βια.)

- θεον Ιααακ] τρι·ιιοιιι. τον οτ. ΔΡΟ.

το!. 8γι·.ΠοΙ.ιιιΕ.Οταεοο. (Οοιιι.) ' οιιι.

ΒΒΒ.Ι.. Οτἰ9. ιν. (ααα. 8884.)! (Ισα:

Β.)

-- θεον Ιακωβ] ·¦ρι·ιιοιιι. τον 9. ΔΡΟ.

τοΙ. 8γι·.Πι·Ι.ιιιις.θι·. ' οιιι. ΒΙΒΗ.. θα!.

. ιν. (νἱιὶ.ἱΗ.888".)

ι
Υ

 

88.θιος δε ο. ιατ. νεκρων ΑΒΡΟ. το!.

στα. (οι. ΠΝ.) ιν. 822". @για 88. |

θεος νεκρων ουσ: εστιν Β. (ο.)

ι_______..____
Υ 32. ιιονιεειιιοιι Δια. ' 84. Ιιιιιιιυ ΜΜΜ οι. ¦ 85.

ἴ Η!! "το οι. ι ιιοοιιο ιιιιι.ιοιιι. ιιιιιιιιο δικια". οι. '

80. ροι.οι·ιιιι Δια..

ΥΥ 84.5





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧ. 40.

Α Β Β(Ρ)(Ω) (Β).

1. ΓΣ] Δ. __

1. 33. 89. ομδ

Βθω8"ΓΛ.β

·- ' ο τ τ υ ε .. ·;

των γραμματεων ' ειπαν, Διδασκαλε, καλου· ειπατ.
4οι ο ν = π :! ο Ι π το › ` ο ν

Ουκετι γαρ ετολμων επερωταν αυτον ουδεν.

απο” πικαπ πωπω και.... η .

ι·ιιιπ ιΙικοι·ιιπι. Μοαιοιοτ. Μπι:

αἰκἰοιἰ. ω (ΜΜΟ Ει ιιιπρΗιιο

Με ..μέ 128 “Η "' Βἶπεν δε προι` αυτούο, Πῶο λέγουσιν τον ;';:::::"' “Μ @ΜΜΜ

'Ηω·ΩΡώ· β χριστον υιον : Δαυεὶδ'Ι εἶναι ; 42 καὶ αυτι” ξΔαυεὶδ|| ""”·'^α8Μωω @Νιου

4ο οτ. ιο.;ἔ.ι. ΩποπιοιΙο ιΙιοιιπι @πωπω

- ου:ετι Ε

Η Η Μπιτ. οο : οι -..5.

" Ματ. ια : 85-37. μου,

4.! . εἶναι Δ. υιόν

42. αυτος γαρ

-σμς 4.5 ·

ο μια". απο. 7. ταϊο *

"Η". ια:88.39.

οαρ. ιι:48.

Η ααα.

θα
ΤΜ ο ι

'Ια.

ΧΧΙ. (Μ'

Ι) “Μ”. παι-.μμ

σου ὑποποοιον τῶν τον;» σου.

'ΡειΠ0009)"· Χαυτον κυριον" καλεῖ. καὶ πῶε· 2αὐτοί) υιόο||

λέγει έν βίβλοι ψαλμῶν, " Βἶπεν * κύριος τῶ κυρίου
› τι. . ή ο. .

κάθου εκ δεξια» μου "3 εως οὶν θω τους έχθρους

44' 8 Δαυεὶδ || ουν

Ακοι.;οντοτ δὲ παντοο τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖι` μαθη

, 46 ο Προσέχετε απο τῶν γραμματέων τῶν

θελοντοον περιπατεῖν έν στολή”, καὶ Φιλούντων

ασπασμοιὶο ἐν ταῖο οὶγοραΐο καὶ πρωτοκαθεδρίαο ἐν

ται-ο συναγωγαῖο καὶ 9 πρωτοκλισίαο εν τοῦ δείπνοιοι

οι κατεσθίουσιν ται· οικίαο τῶν χηρῶν, καὶ προ

η Φάσα μακρα προσεύχονται· οιἶτοι λήμψονταιΉ περισ

! |

σοτερον κριμα.

129 1 Ρ 'Αναβλέψαο δε εἶδεν τουο βοιλλονταο ξ εὶ9

Μιιιιπ Μπα! οοιιο. 0 οι. πιο

Πανω ιΠοἰι ἱπ "Ότο ρειιΙιπο

Μπι. Βἱκἱι ιὶοπιἱπιιο ιΙοιπιπο

πιω. Βοιὶο ο @απο ...ο ω αο

ποο ροπιιιπ πωπω :ποια ροπ

οοΠιιιπ ροιὶιιι:π οποτιιιπ? “ Βα

απ απο ι1οπιὶπιιιπ Μοτο νοοιιιι

οι Διιοπιοι1ο Μπα ο... οιιι.?

°·' ( · ω Λιιαιοπιο πικαπ οπιπι

ροριιΙο Μπιτ ιΠει:ὶριιΠε ειπα.

'6 Α‹1ιοπι.Ιἱιο π οοτἰοἰο. οιιι νο

Ιιιπι πιποιιιιιτο ἱπ "Με οι

ιιιπππι επΙιιιιιιιοποε ἱπ ίσιο οι

ρι·ἱπιπο οπιποιΙταο ιπ .γραφειο

οι ρι·ἱιποο αἰεοιιοἱιπε ιπ οοπνἰ

υπο. " “νων αυἱ αονοτοπι Λο·

πιο. ιπαιιιιτιππ οἱπιιιΙππιο.ο Ιοπ

μια οι·ιιποποιπ: οι ιιοοιριοπι

αππιππιἰοποπι ιποιοτοιπ.

ἐστιν ;

' Βοορἰοἱοπο αιιιοιπ του. οοπ

αιιι ιπἱι:οοππι ιπυποτα απο ιπ

 

89. των γραμματεων] Σαδουκαιων @Και

(Σαοδουτι Τ'_/:) ¦ στο. απτο αποφ. 8.".

Οτι.

- ειπαν Β1)ΩΪ.. | :ειπον €. ΑΡΒ..

το!.

- ειπας] λεγεις Ι.

40. γαρ ΒΕ. 33. Μοαιριι. | 18: €. ΛΒΡ

ΟΚ το!. (Σπα.) 8ττ.ΒοΙ. Ποιο. Απο.

οι ιιιπρΙἱιιο να... .επτα 8γι·.Οι·ι. πια..

οι _ῇιιιπ ο. παο ιιιιπρΙἰιιο ο.. 8γι·.Ρει.

- ιτολμων] -μουν 69. Η.

- επεριοταν] επερωτηοαι Ι.

- ουδιν] ουδε έν Ι.

Η. λιγουσιν] Με!. τινες ΑΚΜ. 8)·ι·.ΗοΙ..

' πια. οι γραμματα; 89. @πιστολι

Ρ". (να. Ματ. :ιιι.85.) ' «μια νουἰο

Μάσα” οι: @απο οιι_ῇιιο πιο.. οει?

ιΙιοιιπι ΠΠ 1)ονἱό. ΙΧ;" ειιιι.οπι οὐ

Μου ιιιιοιποιὶο Ι)ανἱι:ὶ ιΙἰοἱι οπο. ο.)

- υἱον Δαυ. ειναι ΑΡΤ_|ΞΩΠ.. το!. ΑΜ.

α.οάβἰ. Βιιι.ΗοΙ. Μπομπ. οοπ.. Λι·ιπ.

Το". παν. Μοτο. ἱτ. 88. ' ειναι Δου.

υιον ΒΕ. | ειναι υἱον Δαυ. Ο. ΜΜΜ

οοπ Παν. τωρα. ετι-ασκοπα. υιον

Δαυ. (οπι. ειναι 1).) [ΕΚΠ. (ότι ὁ χρι

ατος Μος Δαυ. εστιν 80.)

42.ιιαι πο ἰπἱι. ΑΠΡ!). το!. η. ' οιπ. Β

και.. 1. 88. Ι. Μοιπρπ. (νἰιΙ.Μπι·.

:ιἰἱ.86.)

- αυτος] ΜΗ. γαρ ΒΩΠ..εἰο.Ϊ.. Ι. 83. Ι.

ΜοιπρΙι. (για. Μπι.) | Οοπιπι, το!.

- βιβλσρ] το βυβλιρ Π.

42. ψαλμων] οποιο. των ΒΕ'. 89. Ι Οου

ιι·ιι., ΑΒΩΠ.Ι.. το!.

. - ειπεν νους. ο! ι λιγα 1). α.ι:#

(οι. Ματ.)

- κυριος] Ναι-Μπι. ο ιῖ. ΑΡ7]:ΟΚΕ.

το!. (νἰιἰ. Ι.ΧΧ.) [ στο. Β!).

48. αν] στο. Π.

- θω] τιθω 1).

- ύποπτοι” ο”. 1. 5γι·.ΠοΙ. Λι·ιπ. '

πιο.. Ι υπο-απο Ι). α.ο.οΜἰ.Ι. @τι

Οι·ι.&Ρει. Μοιπρπ. μια. Μπα. απϋ.“.)

οι. ουν ΥΜΕ. _ρ 8ττ.Πο1. ' οπι. Ι). α.(ο.)

(οσων. (Ξοιπ. “ο” ο.ο# (ο Έπαι

@πιο Βιιτι·.Οττ.8ιΓει. Απο.)

- αυτον Μπι: κυριον ΛΙΜΝΗ.. 33. ΚΜ

Η. 1. ΜοιπρΙι. (Μπι. Δι·ιπ. | :μια π.

ΠΙ". τοΙ. μια. (8)·τ.ΠοΙ.) Το". πάν.

Μοτο. ιν. 38.

- ιιαλει Το”. ¦ ποιο αυτον κυριον Π.

8γι·.Ρει. Μοιπρ|ι. 1 Ι)οιπιπο πιι τυο”

οιιπι $γι·.Οπ. ' λεγα Ι) Ο.. [οιιι.]

- και πιο α$ 8)·ι·.ΗοΙ. ¦ οιπ. Ι). ο.ο.

βία!. 8ι.·τι·.Οι·ι.8ιΡει. Δι·ιπ.

- αυτου απτο υὶος ΑΒ. Ι. Η”. Μοιπρὶι.

ι :μου ο. Ι)ΓΩΙΠ.. το!. Ι.ιιιι. απο.

Μπα. Χαι. 4.3.)

4.5. λαου] οχλου 8.

- τοις μαθηταις] των!. αυτου .Ξ. ΔΡ

ΒΕ. (για. Μπιι..:ικιὶἰ.Ι.) ' οπι. αυτου

ΒΕ). Απο. ξ ἱιιυτου ποιο μαθητας Ι'.

Η προς αυτουο (2.

Ξ 46. ιν ατολιιις] ἱιι ροι·ιΜε @που ¦ :απο '

περιπατειν ΑΒΕ. Ι. 88. ο!). Ο. Απο.

ΜτΙ. Ματ. ιιὶἰ. 88.) ' Οοπιτιι. ΒΒΡΩ.

τοΙ.

4.6. πρωτοιιαθεδριας] πως 69.

-- πρωτοκλιοιας] «πως 89. (·κλησ. οι,

ΜΧ. 88. 69. Ηττα.)

47. οἱ κατεσθιουσιν ΛΒΩΠΪ.. τοὶ. 8γι·ι·.Ρει.

' απο. | οι κατωθοντες Ι). (Βγτ.οπ.)

(Μοιπρ!ι.) νω.Μιιι·.:οϋ.40. | οι κατε

σθιοντες ΡΧ.

- ται· οποιος] ρ:ιποιι φαι.

- και προφ. ο. Βγι·.ΗοΙ. ' οπο. και 1).

ναΙε. παρ 8ι·τι·.Οττ.8ιΓει.

- μωρα] μακραν Λ." οιιι. ΣΧ.

- προσευχονται ΑΒΩ[.. το'. Μοιπρἱι. ¦

προσευχομενοι ΒΡΙΙ. 60. ο. (8),τ.Πι:Ι.)

να!. Ματ. :ιιι. 40. ' οἱιπιιΙαπιοε |οπεπιπ

οι·ιιτἱοποπι νιιΙ8. 1: ππουιιιοο Ιοιη;.

οπι.. α.(ο!!. πο ΜΗ.. τα.) ιπ ρι·οοιοοιιιι

απού ρι·οι.ταΙιιιπι οταιἰοποιι εαπ. 8_γττ.

0ι·ι.8ιΓει.

Ι.δι] πιω. ο Ιηιτους Χ. οι. 8)ιτ.Ριιι. [

Οοπιι·π. ο"... Η. 288...

ι -ειδιν] ως $τι·.Ρετ. Οτίο. Η. (οιιι. δε

ξ νοι·.τιοα.)

' - εις το γαζοουλακιον απτο τα δωρα αν·

των ΠΙΠοΧ. Ι. 88. (Η). ε. 8_ττ.Ρει.

ι αφορα". οοπ-“ω ι :ρω α. Αν

ΩΧ. το!. (Ποπ.) $ιπτ.Οτι.&ΠοΙ. Μοπιρο.

ι ΑΠΣΙ. ΑΕΠΙ.

!
 

' :κι Μποτιιιιι. οι Ο. | Η. οποσ @πια οι.
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ΧΧ. 23.

ναι!. α. σ. ο.

"το Ο. Ρ. Ε.

Και".

Μιλ. Δι·ιιι. πιο..

Ί Ο.
Ο Ρο. ιι8(ιι7):οα.

'Σα. 8: ι5.

. Βιιιι. σ:35.

οι' ΣΒ

19. ιζήτουυ α

- αρχιιρ. καὶ οἱ

του”.

τι·

- "Μπιι.οο: ι6-οιι.Β

"Η". ισως-η.

20. αποχωρήσαυ

τις απέστ.

'Η.

5ο

'Η

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

' 1.7 '
γἐυοιτο. ο δὲ ἐμβλέψατ αὐτοῖς εἶπευ, Τί οιἶυἱΤ

, ` Α οεστιυ το γεγραμ.μ.ἐυου τουτο, ο Λἱθου 'ου απειἱοκἱα.α

σαυ οἱ οἱιιοδομοῦυτες, ουτος ἐγευήθη εἰς πεΦαλῇυ 'γω
ι .. , ..

υια.ς; 18 £ πω` 6 πεσιὶιυ ἐπ, εκειυου το λίθου συυ

θλασθήσεται· 8 ἐς), ου δ' αυ ττἐσῇ, λικμήσει αυτου.

19 καὶ ἐζήτησαυ οἱ 2γραμματεἱι` καὶ οἱ οἱρχιερεῖ9||

ἐπιβαλεῖυ ἐπ. αυτου ται` χεῖρατ ἐυ αυτη': τῇ δρα, καὶ
Κ τ

ἐιροβήθησαυ του λαου· ἔγυωσαυ γαρ οτι προκ αυτους

ἱ εἱπευ τῇυ παραβολι)υ ταιἱτ·πυ.||

20 Β Κ κ κ ι κ ι

.. αι παρατηρησαυτεο απεστειλαυ εγκα

θέτους ύποκριυομἐυους ιἔαυτους δικαίου” εἱυαι, ἱ'υα
ο κ ο .-ι 8 τ υ 3 09 α λ

επιλαβιουται αυτου λογου, ωστε παραδουυαι

αυτου τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσία του ήγειιόυοτ. 21 καὶ
ι Ι ι ` . | . υ ιι

επηριοτησαυ αυτου λεγουτεο, Διδασκαλε7 οιδαμευ

α ι .- Ι κ υ 9 κ α τ

οτι ορθωτ λεγει και διδασκειο. και ου λαμ.βαυειι`

, σε -προσωπου, αλλ. έπηπ οἱληθείαι· τῇυ ὁδου του θεου

ο οι 4!

διδάσκειο. 2' ἐξεστιυ Βόρας'| Καίσαρι Φόρου δου

0.' πιο

υαι, ὅ) οιἱ; “, καταυοήσαι· δὲ αύτιου τ·ι)υ παυουργίαυ,

ΑΜΒ. " Πο ιιι·ιιοιπ ιι.ιρἱοἰοπο

οοο οιι.. οπο στο απο ἱιοο ι:μιοι1

ει:ι·ιρι.ιιιπ οιι. Βιιριοοιιι αποφ

τορι·οοιινοτιιπι ιιοιιιποιιπιοιι. πιο

(ποιοι οιι ἱιι οιιριιι ιιπι.ιιιΙι ?

" Οιππἱο σοι ωσπου παρτυ.

ἱἱἱι.ιπι ἱιιρἱι.ιοιπ οοποιιιιι.ι.ιιιοἰιιιι·ι

πορτα οποιο ιιιιιοπι οοοιιιοτιι..

ι:οιππιἱπι.ιοι Μαιο. " ΜΜΟ Ετ

ιιιιποι·οοππι ρι·ἰποἰροπ οποιοσ

ι.ιιιιι οι. καποιο ιπἱιιοι·ο ἱιι πιω

πιοιιιισ πιο ποιο.. οι ιἰιιιιιιιι·ιιπι

ροριιἱιιιπ : οοςπονοτιιπι οπιιιι

ποσο οι! ὶριοιι Δασιά: ιἱιιιἰΙἱι.ιι

ιιιποιπ Μαιο.

2" 09· ω Η. οοποιετιιπιοι ιπἰ

εοι·ιιπι ἱπεἰιΙἱιιιοτοει πια οι: Μαιου

οἱιπιι|ιιτοπι, οι οο.ροι·οπι οιιιπ

ιο ιοι·ιποπο οι. ιι·οι1οι·οπι ιΠιιιπ

ρι·ἰιιοἱροι.ιιἱ οι ροιοειιιιι ρι·ποιιἰ

Μο. "' Ει ιπιοττοι.πινοτιιπι. ἱἱ

Ιιιιπ ιΙἰοοπιοιι. Μιιαιει.οι·. ιιοἰπιι.ιιι

ποιο. τοπιο ιΙἱοὶι οι @οοο οι ποπ

Μαριε ροι·ιοπιιιπ. ιιοιΙ ιπ νοτι

απο νιιιιιι πιο ι1οοοι: 22Πιο:

ποοιο απο ιι·ιοιιιιιπι (Σιωπή οιι

ποπ? '9 Οοπιιι1οιιιπι ιιιιιοπι

ι1οἱιιιιι ιΠοι·ιιπι απο οι! οι”,

 

(τω. Ματ.) ' αυτους Δ. ] τους γιιυργους

88

19.αἱ:ι ἱπἱι.] πιω. ουχι Δι-ιιι.

- τουτους] οιπ. Β. ο. Μεπιρἱι. (ιιἱιι.

Η”. :οι 9.) ] ικιιυους Ι. 69. ἱειοο

νιι|ς. α.ι:.!¦:ο'. ἰΠοιι 19 Βάι.

- αλλως] λαλοις Δ στ.

- ακουσαυτις οι Β(.)ΩΒ.Β. τοι. | οἱ δι

ακουσαυτις ΑΒ. ο.

-- ιιπαυ ΒΒΩΒΒ. 88. Ο. ¦ :απου €.

. ΑΟ. το!.

17. τουτο] οπι. α.ο.

- γιιιυιας] γουιας Β.Γ(τιοιι Β). ' ιιοιἱἱἱἱ·

·. οϋ 8_γι·.Οι·ι.

18. πας] απο. γαρ δΙτ.0τι.

- ιπ'] ως Α.

- .η οπι. Δ.

- πιση] πισω 89.

19. ιζητησαυ ΛΒΒΒ. το!. α.ι. Βγτ.Ποἱ.

: 00ι.ἱι. | ιζητουυ (Η). νιιἱε.

8,τι·.Οτι.8ιΓιιι. Μοιπρἱι. Αι·πι. μια.

. Ματ. :οι 12.)

· - οἱ γραιιιιατιις και οἱ αρχιιριις @(0)

. Σ.. ι. 88. Μαιου. ι. $_γι·.Βοι. Μοιπριι.

Θ08ἱι. Μπι. /Ει.ἱι. (και οἱ φαρισαιοι

. Ο.) ] :οἱ αρχ. και οἱ γραμμ.. Ξ. ΒΒΔ.

Ιω. σου.) εγιΤ.Οι-ι.&Ρει. | οἱ αρχ.

και οἱ πρισβυτιροι και οἱ γραμμ. 89.

-· τας χιιρας] οπι. τας Ο. | τηυ χαρα

Κ.

19. ιυ αυτ. τ. ι¦ιρ.] οιπ. ο. | οιπ. ιυ Β. Βια.

(ποπ Ρα.) Πρι·ιιοιπ. και 88.

- και ιφοβηθησαυ] ιφοβ. δι Β. ο.

- και ιφοβ. τ. λαου] οιι (ἱιι. να. ΙιιιΙ›οι

Βγι·.Οι·ι.

- του λαου] οιπ. σου”.

- ιιπιυ ποιο τηυ παραβ. ταυτ. Β(Β ιι

ρηκιυ)Β.69. Ο. νιιις. α.ι:.σ./$ βια.

Πι. Μοπιριι. μια.) ] προ". ια. ΔΟ

Βυσιο. το!. 8_ντ.ΒοΙ. Οοι.Ιι. Απο. ]

οπι. τ. παραβ. ταυτ. ε)ι·.οι·ι.

20. παρατηρησαυτις ΜΟΒ. τω. νους.

8)·τ.Βοἱ. Μοιπρἱι. Δι·ιιι. | αποχωρη

σαυτις Β. α.ι:.κώ_πο'.ἰ.ἱ. Οοι.ἱι. .ΖΕιἱι.

] “ροοιοιι” ιιιπιιιιιι $)·ι·.Οι·ι. ' οπι. @για

Για μια. ορροτιιιπιιιπ απορια Β_γι·.

Πολ.

- απιστιιλαυ] πιω. ὶυιι καθ' ἱυα Λας.

ιπιιπ.ι·οο. ο.

- εγκαθιτους 8γι·.Βο!.ιπς.Οταιοι. ' ικ·

καθιτους 69. οπι. ο!ἰ.

-· ιιυαι] οπι. Β. ¦ (δικαιουσιιυ Δ.)

- ιπιλαβιουται] -βουται Β7]ἶΠΚ.Λ

77:

- αυτου] αυτους Β. | αυτου Ο.

- λογου Β.Βἱἱυ.ΟΚΓ. | που λογιιιυ Β.

α.ο.ε#ἰ.Ι. (Λι·ιπ.) ] λογους Β. ] Σλο

γου π. ΑΒ.ιναι. τοι. (Ποιοι.) ἱιι σοι·

ιποπο νιιις. 1:

- ώστε οσοι.. | :ως το εκ. Α. το!.

(ιις του 69 δισ.) | οι. Αρι. Πιτ. ι:.ο.|ῖβ

ί. Βγτι·.Οιι.8ιΓει. Ποιο.

20. αυτου] οιπ. Λ.

- τῇ αρχυ....ἡγιιιουος οιπ. ί. ' τιρ ήγι

ιιουι Β. ε. Βγι·.()ι·ι.

21. ορθως] ροει λιγιις Β. α.ο. ' ορθος

Β.

- και διδασκιις] οιπ. Κ. ί.

- ου] ουδιυος Β. (νἱιἱ. Μια. :ιιιϋ.16.

Μπι. ιιἰἰ. Η.)

- την ιἱιἱου] "κρασι 8)·ι·.()ι·ι.

- αλλ.] αλλα. Β.

99.ἡι.ιας ΑΒΕ. 88. 69. ¦ τἡιιιυ €. ΟΒΙ).

το!. Βια. 5)·ιτ.Οττ.Γει.8ιΠι:Ι. Μοιπρἱι.

οι!. (οιπ. Μοιπρἱι.ΜΒ. νἱιἱ. Μπιτ. :οιπ.

ιι.)

- Καισι·ιρι φορου δουυαι ΔΒ()Γ. το!. |

φορου διδουαι Καισαρι Β. νιιἱΒ.Οἱ. α.

] Και. φορους ιἱουυαι .κΛ(Τ_|ἶ) Ι Καισ.

φορου διι)ουαι Μ. διο. φορ. Κιιισ. Αι".

απ: 8).ιι'.(.)ι'Ε.1.,ει..διΠοΙ. (Καισαρος 69,

δοτ.) | «Μ. Καισ. φορ. ο.

23. καταυοησιις] ιπιγυους Β. ο.

- παυουργιαυ .ιιι02Η.. ΠΠ. 8)·τι.Ρει.

8ιΗοΙ.ικι. ' πουηριαυ στο. (οι. Μπιτ..

πιώ. 18.) ποσιιιιιιι α.(ο.)ἱ. 8)ιιτ.οιτ..Βι

ΠοΙ.ιπα.

18. κυρια· Ο!. ] Η). Μπι. παπα οι. ¦ 21. οιιιιι

οι. ιιιιιπ .ια ιιι 'οποιο Ο!. ¦ '29. πιο απο

οι. 23. ουι.ιιιι Δω.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧ. 24.

απισ›πτισπν.1.

Χι Δ.

1. 88. 69.

ΞθωσνΓΔ.

23. απ. [τί με στει

ράζετε;]

24. οὶ. οι “παν

Α| Π

βεσθαι αυτου

σαντετ ἐστὶ .

26. τοῦ βήματος

ΟΒΙ

' "Μι.απ:α3-88.

"Μ". ια: ι8-α7.

Το

Ο

# Βου- σε=σ ημῖν, 5'Εάν τινος αδελΦὁς αποθοΐ.νυ ἔχουν ιγυναῖκα,

` 'Κ ο! 8 .τα αν ν τ Μ ` ι α- κ

και ουτος ατειινος ο) , ινα λαβι) ο ελΦος αυτον την

ΖυναΪκα καὶ ἐξαναστήστη σπέρμα τῷ οϊδελώῷ αὐτοῦ.80. ἔλαβεν] ὁ

ειὶτ. [τήνγυ

ναῖκα και συ

τος αιτέθανεν

ιἱτεκ·νος.]

` ο·

εἶπεν πασα αυτουτ,

* 'ϊ # ι

ειπαν, καιο·αροτ.

ξΤοίνυν απ·όδοτε|| τα Καίσαρα·

τα τοῦ θεοῦ τῶ θεό.
δ .

επτα ουν άδελφσὶ ίδιων· καὶ 0

γυναῖκα οὶττέθανεν ἐίτεκνοτ·

|

ι ο

27 Οτι) αποκρι|σει αυτου, ἔσίγησαν. ,

1.27 ' Προσελθοντετ δε τινα των Σαδδουκαιων,
οὶ 2λίζοντ:ετΑν αναστασιυ μι) εἶναι, έττηρώτησαν αν·

| 4- || .ν

του·Ι λεγοντετ, Διδασκαλε, * Μωυσητ εγραψεν

. πρῶτοτ

δοκαὶ*

+ 24 Φ Δείξατέ|| μοι δηναριου·

| ν ' | ` , | ' | `

τινα· εχει εικονα και εττιγραφην; αποκριθεντετ δε
25 (Ο δε εί·ιτεν *πασα @τσιπ-,Ι|

τῷ" Καίσαρι, καὶ
26 ` Φ ο! ι

και ουκ ισχυσαν επιλα

' | το: εναντίον τοῦ λαοῦ καὶ θαυ 2
'

,

Π |

ο δευτεροτ

@πιο ασ ισπιτιιι.ἰε? Μ Οπω

ι1ιι.σ πιιιιι ιΙσπιιτιιιιπ: σπα.

ποσοι ιιπαι;ιπσιπ σι ακαρια

πειπ? ΙΙσειροπιὶσπισε ιΙἱιισι·ιιπι,

Οοσπαι·ιο. ” Ετ αι. Ηπα, Βσιὶ

άπο απο οποσ Οιισειιτιο σπα

οποια. σε. οποσ ιΙσὶ παπι οσο.

26 Ετ. ποπ ρσιιιστοπι "ποσα

απο τσρτσι:ισπιὶσισ σστιια Νώε,

σι παταει ιο τσαμπα. απο τα

σιιστππι.

2" Ασσσσοστππι ιιιιισα οιιιι:Ιιιιπ

ΒιιιΙαιισιισοτιια. ιιιιἱ παταω απο

ι·σειιττσσιιοπσα. οι ιπισττσι.ιιινσ

ι·ιιπι σπα 2' αισσπισε. Μιιι.;ιιιισι·,

Μσεσο εστἱρεἰι ποσα. οι ίτιιιστ

“απο” πατατα των απο”

ιικοτσα, οι πιο απο πιο αστα.,

οι. πσσιριπε σιιπι Για" απο

ιιιιοτσιπ οι. ειιιισιισι ιισασπ θα·

ιτι απο. 8 Βσριοτπ στεσ Ματσε

στοα.: σι. μια” ιισσσριι. πιεσ

τσιπ σε πιστευω σει. .ασ πιο.

" σε εσιιιισπο αι:σσριι Μπα. σε

ἰριισ πιστιιιιισ σει παο πιο.

λαβιὶιν

* 81 καὶ

 

28. προς] σα. Δ.

- .κι απ.] ααα. *τι με πειραξε" 9. οι:

ΒΕ'. το!. (να. Με”. »οι 18. Ματ. απ.

15.) ) σα. ΒΕ. 1. ο. Μσαρπ. Δια.

'μια. ι)ιτοκριται ο. Ι. (να. Μπιτ..)

24. ιδειξατε Δ.ΒΠΡΙ.. 38. 69. Μ. | :ιστι

δειξατε 9. 0. τα. (παπα. ΧΧἱἰ.Ι9.)

- δηναριον] το νομισμα 1). (νία. ΜΜΕ.)

πιιιππιπα Οτἰο.Ιιιι.ἱἱἱ.978.. Ποσα. οι

δε εδειξαν. και ειπεν Οι.. Ι. 88. 69. (ο.)

8,τ.ΠσΙ. Μσπιριι. Λτα. ' ποπ ιιιιοσπι

ΑΒΒΡ. τα. (Σπα.) 8τττ.οτε.Βο Ρα.

@οιπ. ασια

- και εστιγρασην] στο. Ρ. (την τα”

εντιγρ. 1).)

- αποκριθεντες δε Δον. το!. _|: 8ττ.Πσι.

ται. (ασια. ) ακοκριθεντες 1). Ι. Ι'. Ειπε.

) και αποκρύπτει; Ο. ' αποκριθιντος

δε 69. ' οι δι ΒΕ. 88. 87ττ.Ροε.ΒοΗσι.

πια. Βιίσπιρ!ι. (να. Ματ. επι. Η.) "σι

σεισπιιστππι ΠΠ σε @πιο οι, Οσσειιτισ

8,τ.Οτι.

- ειπαν ΒΟΙα. 88. ) :ειπαν 9. ΑΠΡ. το!.

25. ὁ δε ειπεν ε. | ειπεν δε 1). οι απ νιιΙα.

εεά «τα πω α. .οι Πιο πιο 1:

-. προς αυτους ΒΕ. 1. 69. ο. ' :αυτοις

9. ΛΟΒ].'. τσι. Η". (να). Μπα. ΠΠ.

21. Μπι. απ. 17.) ) οιπ. α. Μσπιριι.Μ8.

-- τοινιιν αποδοτε ΒΕ.. 69. Μσπ.ιρπ.

θοιὶι. (Λτιπ.) ) Σα·ιτοδοτε τσινυν 9.

ΔΟΕ'. τσ!. απο. .Με 57ττ.Ρει.8ιΠσΙ.

' αιτοδοτε Π. α.ε.ἰ.ἰ. απο” .ΖΕιὶι.

(να. Ματ.) ' απ·οδοτε ουν Γ. θα.

Μπιτ..)

25.τιμ Καια. Ο.ΒΙΔ. (του Καιοαρος του

Καιο. 1).) ' ι"σπα τιμ 9. ΜΟΗ). τα.

(νία. Μπιτ. σε Ματ.)

26. και ουκ ισχυααν] ουκ ειαχυααν δι 1).

- εττιλαβεσθαι] πωσ εναντιον Ι). νιιΙα.

α.ι:ώ (Οσπιτιι. ο.)

- αυτου βηματα: ΔΟΕ'. το). ) του σημα

τος ΒΕ. | αυτου σημα 1).

- εναντιον] -τισυ Μ.

27.οἱ λεγοντες ΒΟΠΕ. Ι. 83. σ. 8)·ττ.

Οι·ι.8ιΡει. ΜοιπρΙι. Οσα. που. ) :οι

αντιλεγοντες 9. ΔΡ. τσ!. α (σε πωπω

“πσιι”) 8ττ.ΗσΙ. (Λτα.) σαι πσειιπι

απο στο. ΣΠΠΕ. σ.|'.#Σο'.Ι.

·- ι·ιτηρωτησαν Α(Η)Ρ. το!. (νἱι!.Μπι.8.

:οιπ. 28.) | -των Β.ΒΙσ.Μαἰ. ο. θα.

πα (τιά. Ματ. απ. 18.) | -τουν 69.

28.Μοιυσης ΒΒΕ. (Η. 69. ΟΚΜντ.)

των." 9. Η. το!.

- εχουν γυναικα....ὶνα] ατεκνος εχων

γυναικα Ενα 1). σ. (8_γτ.οτι. ποπ Ια

ιισπα Μισο οι τσΙἰπ‹ιιισι ιιιιοισα.)

- ατικνος υ παπι. 1. 38. να. ο!.

οι!. (8τττ.Οτι.8ιΡιπ.) Μοιπριι. Ατιπ.

(απο.) | Σατανα αποθανο 9. ΑΔ.

το!. σφι. 8)ιτ.ΗσΙ. Ποια. (νἰιΙ.Βεα

ΡΜ
- εξαναστησπ ΒΠΕ. τσΙ. | -αει ΑΡΤ_/Ξ

σε. απανω. Λεια.

29.έιττα ουν αδελφοι ηταν] ησαν παρ'

ἡμειν επτα αδελφοι 1). (απο. ουσ. ουν).

υπὶ.Μιιιε. :ιαιιι.25. "ουν νιιΙε;. ο$ί.]

σα. α. απο". ιιιιισα συ. Παπά.

ορια ποπ ι:.ΒῖΙ. απο.

80. και απ επι.) σα. 69. Απο. (σα. νστ.

.Ζω

- ο δευτερος] ίπποι· σ_)ιι: Β_γτ.Οτι. "

τοπισιπ. ελαβεν 9. Η. τσΙ. @τιποτα

Ρει.8ιΕ.ἱσ1. απο. ¦ σαι!. νιιΙα. α.σφυ'·,·

ι. Μσαριι. Λτιπ. θα). Ματ. .οι 21.) |

σα. ελαβεν 1301.. ο. μια. 4[την γν

ναικα και αυτος α·ιτιθανεν ατικνος 9.

ΔΡ. το!. 8νττ.Οτι.Ρει.8ι πα ) οισ σοι!

στο τ. μια] αυτην απο. α.σ.|ἱο'·'·ἰ.

Λτιπ. (ατικνος απτο αιτιθανεν Η.) )

σα. ΒΙ)Ι.. ε.(υ'.) (Μσαρπ. απο.

“σιι.α.")

(Η.ελαβεν αυτην] οιπ. 1). α.ε. ΜσαρΙι.

Δια. απο. (τα. Μιιτ.1ἱἱ.21.) ) πιω.

σε ιπστιιιιιιι σει απο πω σ. Ι πιω. οι.

ποπ τιιΙἰιιιιστιιιιι Ματσε ισα.

- ιἱιααυτως] οι. ΛΙ.ἰΠ)ἴΓΛ. Ποιο. (ὡς

αυτος Δ..) ) παπα οι! εσριἱιπιππ ε.

-- δε και α. Μσαριι.5σΙιντ. στα. | σα.

1). (ποπ 88.) (Μσπιριι.)ν.) “σι" να.

σαι
- επτα) 'πασα. σιππσε ασε. σ.(ε.)_βἱ

μου. ασσορστιιπι σπα οι. 8_γτ.οι·ι. απο.

Μπα!. και Ε!:. 1"Τ_/ζ 1. 69. (ἱΚΜΙ'.

απο. α.οφ ενττ.(.:τι..Ρεπ.διΠσΙ. Ποια.

Απο. ) σα. δι. 3. ΑΒΒΙ"ιιιυΜ.Τ_£Ε

Δ. 88. ΕΠ8Ποιο.νΛ. ε#ἰ. Μσιπρο.

απο.

- ου κατελιιτον] (-λει·ιτον ΛΙ"Τ_/ΣΔ. 88.

ΕΚΠ). ' ουκ αφηκαν ΠΕΙ." π.Ι.]

  

24. Με. οι οι. )

αει οι. ) 20. τοοροππσ οι. ) 28. .πιο πιατα οι.

25. .απο (Σιωπή. οι. ) .απο
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ΧΧ. ΒΕ). ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ν · ι κ ε ε τ . . . ο .

8"%ΈΈ"· ὁ τριτοιτ ἔλαβεν αυτήν, ὡσαύτωσ δε και οι επτα 1 ου " αυτοι" σωστ>ΜΠοιο.στοτ

Η;" 1" ' ι τ ι ο ι 82 ο 1 , γ ( Ντιπ στ οτττοσει ιτοριοτττ. στ οσο

@κι Ρ · κατελιπον τεκνα, και απεθανον· υστερον και το1τσοστττοτ εοτοοο οι. τοσττοτ

. :ιι-ΕΒΕΝ!. ' 1 τ ι # 88 3 τ τ ε ' τ οιτοτ. πΝστ·τοεττοο σοτοττττο

88.απεθ. καὶ ἡ η γυνη απεθανεν. εν τη ουν αναστασει τινος ΜΜΜ 08. 0. ΜΗ... ..Η

38. #22), (Με' 9 αυτων γίνεται γυντέ; οἱ γιὶιρ επτα ἔσχον αυτην ;:$":;;::
- τ .ο , Α . , .ο τ 0 -

5 Β ''11 "Μπι γυναικα. 81" Καὶ 1 ειπεν αυτοιι` ο 1ησουτ, 9 Οι υιοὶ 1το1υιστιτοτ σποτ τυιστετο. "οι

.. . .. .. 81111151 'ΕΤ' το -

5 σ ἐστι αιωνστ τούτου γαμουσιν καὶ 2 γαμίσκονται,|| ΜΝ;"τ 1 τ τ τ·- ' ι '1 ` τοτε. :81111 ιιιτισιο στο Μαιο

“οι δε κατ:αξιωθεντες ,του αιωνια` .εκεινου τυχειν και ΜΜΜΗΜ ΜΜΟ “γο οι τω

Τη? αναστασεωσ ?7,9 εκ νεκρων ουτε γαμουσιν ουτε ε""ω"οπο 'Η "δω-11118 "αμεα

, , |) 86 8 , Η) ( , ,. ., δ , οττ1τιτοτ ττοιιιτσ ι1ττοττοτ αποκτα:

γαμιζονται· ουδε γαρ αποθανειν ετι υνανται, το οσιττιο οοιοτ ιι1ττο τοσττ οστε

. ε ι τ τ - ι τ ε ο ο ι τιτοτ. ττσιτττιτ1σιτ σττττττ σοςο1τι

ισα77€λω 76111: "σιν, Εβα: υιοι` “σιν θεου 7.779 αμα- 511111, στ τ1111ττττττι ι1ο1οιιττ1 στα

ι ` Η ! ε - " ' ' .17 '

στασεως υιοι οντα. οτι δε εγειρονται οι νεκροί Μ" Μ"1"κ"0""· . Ωω"

` 2 _ || , , . ` ” γ Η ' , , νοτστο8ιττοσ.11τττ10ττοτ.ο1 Μο

'ε ΒΧ. 8;6. και Μωυσης εμημυσςμ επι της· βα·τ°υ, ως λεγα οσο σιττσοι11τ εποε. τττ1τιττο. τοσοι

κύριου τὸν θεετν ,Αβραδιμ καὶ 1 θεὶιν Ίσαδικ καὶ 1 θεὶτν

Ίακόβ· 88 θεετι` δε οὐκ ἔστιν νεκριῦν, αλλα ζώντων·
| Οι Α

παντει` γαρ αύτερ ζωσιν.
89,

Αποκριθέντετ δέ τινα·

ι1το1τ ι1στοτοττοτ. ι1σιττττ Αυτο

1τιτ.το οι ι1σιττο Μοτο οι ι1οτττο

Ιιτοσ1ττ 11. άστα σωστο οσο στο

τοστττιστττοτ οσο ντνοτ·ιττο: στο·

οσε σοττττ τονισω οι. 11' Κοτρω

 

81. τεκνα] τα τεκνα ΒΠί. 1 -νον Β1'. (α.

2.) 8181111311. ¦ απερμα 1.). 77:

- και απεθανον] και απεθαναν Β.Ιεί.

Μια. (σου Β..) 1' στο. 1. ι:#ἰ.1. Αττο.¦

αοτο και ου κατελ. τεκνα 87ττ.οττ.διΡετ.

(ντο. Μοτο απο. 211.) 1 στο. ΒΒ1.. Ειστε.

8)ιττ.(.]ττ.8:11ετ. Μστοττ1τ.

88. και νεοι ετων θεου νιτ1ττ. 11 1 τιρ θεοι

1.οοτιτοτ 1). Βοἱ ιι.ι:.ε,πί.ί. (τοι.)

Β'ιτρτ.815.

 

88. στο. να. α.ε.

- ειιττερον] στο. ι.·.ἰ. 8γτ.Οττ. Αττο.Ζο1τ.

(Οσοττ·τι,11οσ.) Μισο. δι π. ΑΡΤ_|ῖΒ.

το1. 11 εγτ.Πσ1.. Μσοτττ1τ. (ν1ι1.Μοττ.

τετεἰ1.27.) 1 στο. ΒΒΔ. 69. ΒΠ8Λ. νους.

ι·#ο'.Ι. Οστ.1τ. Λτ·ιο.1.1εσ. (Στ τοσττιττι σετ

οι τοττ1ἱστ 8γτ.Οττ.) " τ οσο. σωστο. παν

των το. ΔΡ. τσ1. νττ18. τα. Βγτ.1.1σ1.

Ποιο. Λτοτ.Ποσ. απο. (το. Μιτττ.στ

Ματ. :61. 22.) 1 σοτ. ΒΒΒ. 1. ι.·Μἰ.1.

Βγττ.Οτι.5ιΡετ. Μστορ1τ. Ατοτ.Ζο1τ.

- και ή γυνη ιτ.οτο απεθανεν ΒΒΒ. 1.

88. (τ·τι1.Μοτ·.) 1 :τοσοι το. Α1). τσ1.

Μισο. ι:$(!')ρ'.ἰ. Βγττ.οττ.(Ρ51.)διΠσ1.

Μστοττ1τ. Οσοι. Απο. ΣΕΦ. (τ1ι1.

Μοτο)

88.ευ τη συν ανααταοει ΑΒΒτ/: τσ1.

(ντο. Μοτο οι Ματ.) στο. ουν εγτ·.Οτ·τ.

(αναεττ. ποτε ουν 1. νους. 11 (ἱστ1τ.)ι

ή γυνη συν εν τη αναιττ. ΒΒ. (ο.) 5ττ.

11σ1.οτα.

- γινεται ΑΒΕ τσ1. Εγτ.1ἱσ1. Οστ1τ. 1

εαται ΒΕ. 1.88. Οι. Ετσι. εγττ.()τ·τ.8τ

Ρετ. Μστορ1τ. Απο. ΣΕΦ. (νἱι1. Μοτι..

οι Ματ.) (στο. και. γυνη 8ττ.Οττ.)

·- εοχον] εχον Β. (στο. τοσοι γυναικα

8γι·τ.Οτι &1.1ετ.)

84. και 1..] μια. αποκριθεις €. ΒΤ):

11.. το1. εγτ.1·Ισ1. απο. Απο. ΖΕτ1τ.

81. αυτοις] προς αυτους Β. ε.

- ο Ποιους] στο. Β. ε.ἰ. | ττ.οτο ειπεν αυ

τοις 88. (218.11.)

- τουτου] Μι!. γεννωνται και γεννωοιν

Β. α.ι:.σ@ἰ.Ι. εγτ.οτι.. (8γτ·.11ο1. ἱο

τοα. 1τττοσ 1οσιτσοστο 1το1τστ. “ σκ σκοτο

ττ1τιττ ο.ττττιτιτο, οσο το ωστοσο οσο σιττ..")

γεννωαι και γεννωνται στο. 111. 8851.

Οιερτ. 815. 1 οσο 1τιτ1τσοτ ΑΒΒο11. τσ1.

.Βιι.τ. ο. Μσ1.158ι. (σοτ. ττσιτσιτ ετα 11ο.

ε.ο!ἰ.Ι.)

- γαμιοκονται ΒΤ.. 88. είσαι. 108. Οτο).

111. 8251. .Βιι.τ. ο. Μο1.158-. ¦ 2εκγαμι

οκονται 9. Ω11.Βο118.ινιΑ. (ει.·γα

ιιι.... 1.*Κιιίι.) 1 εκγαμιζονται ΑΒ['|1

Δ. 611. 1111111". ¦ γαιιιζονται 1. | γα·

μουνται Β. 1 στο. γαρ. και γαρ. ο.

στη". 815.

85.τυχειν στο. νττ1α. σκάβω. ¦ Οσο

ττο, α.

- γαμιζονται Βο111.Δ. 1. 88. είσαι. 551.

νἱι1.στ. 811. 1 γαμιακονται Β. 1 εκγαμι

ζονται Α1). 69. Β01.1ΚΜυνΓΛ. 1 :εκ

γαιιιιτκονται 9. 88.

811. ουδε ΑΒ.ΑΙαἰ.ΒΒ.1.. ¦ :ουτε €. 1111..

το!.

- γαρ] στο. 11.

- ετι] στο. 1. ε!ι. Βγτ.Οττ.

- δυνανται νττ18. _|ἶ δγττ.οττ.Βετ.&Ησ1.

τοι. (.ῖσι1τ. | μελλουοιν Β(?τ. ιι.(ο.)ε.

(1|ζ)(ι.)(Ι.) 8γτ.Ησ1.τος. Τσι. των. 4

Μοτο. ἱτ. 88.

- υ1οι] οἱ υἱοι Α.

- ιιοιν] στο. 1. Μ. στο”. 28111.

- θεου] ττττιτοιο. του τ. ΡΟΚ. τ·σ1.1

στο. ΑΕΠ..

87.δε στο. οι. 841.. 1 στο. Β. Μοτοττ1τ.

ΜΒ.

- νεκροι και νιτ18. 11 Οτίο.ἰτι. | στο.

και Β. α.σ.σ#ί. (Ώργο. 815.)

- Μωυσης ΒΒΡΤ_/10ΚΒ. 88. ΚΜ1.1.|

3Μιιιιτης Β'. Α. 118. τσ1. θείο. Η.

- εμηνυοιν στα). ιν. | εμηνηοεν Δ.1

εμνημονευσεν 1. | εδηλωσεν Β. ωστοσο

νους. στι”. ιΙστοσοσττο.τ·ἱτ ιι. τιτρο111

στη” ο. (Ο_υρτ.)

- επι της βατου] το” το τττ1›σ Ηταν.)

του σε τ·ττ1τσ α. 1 ρσιτ ως λεγει σου.

ἱν. οιιτο 1σστττττετ το στττο σο Βοιτο ο

ττ.τ1τσ δγτ.Οττ. (απο.)

- θεον Ισαακ] `Πτι-αστο. τον 5. Δυο.

το!. Βγτ.11σ1.τοΕ.Οταεοιε. (Οσοι.) 1 στττ.

ξ ΒΒ111.. Οι·ἰο. τν. στο. 111. 888..) 1 (1οακ

Β.)

! - θεον Ιακωβ] ·ττττ·ιτστο. τον το. ΔΡΟ.

1 το1.8γτ.11ο1.τοι.ς.(;τ. 1σιο.ΒΒΒΒ. στο.

. 1τι.(τιἰι1.ἰ1ἰ.88811.)

] 88.θεος δε ο. εεττ. νεκρων ΑΒΒο. το!.

' Οτο). (111. 1791.) τν. 82118. @για 88. 1

; θεοι: νεκρων ουκ εστιν Β. (ο.)

7 82. τισντεοιοτο Δια. 1 οι. στην." ειτοσττ1τ οι. 1 85.

τ111τοτσ Ο!. 1 σοφια ιτττ1.τστττ τ.τσιιττο Φακοι. Ο!. 1

80. σωστο”. οω.·

ΥΥ 84.5





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧ. 40.

Α Β ο (Ρ)(Ω) (Β).

1ιἴΧ]Δ. __ , |
1.83.89. αμδ ω ι Ουκξ·τι

Ι·.ἶθω$"ΓΛ.β

Ο!" αμε

' Μιιιι. ου: 46.

Βίοι: ια:8.ι.

40. οὐκέτι δὲ

Η Η Μπιτ. πα : οι -.ι5.

μια.. ια:35-87. μου,

4!. εῖναι Δ. υιον

42. αυτος γαρ

β Χριστώ υιον ; Δοιυεὶδ" εἶναι ;

λέγει έν βίβλτρ ψαλμῶν, " Εὶπεν * ιι'

Κάθου ἐκ δεξιών μου
σου υποστοΙδιον τῶν προιον σου.

τῶν γραμματέων =εἶ·ιταν,|| Διδάσκαλε, καλῶο εἶπατ.

=γαρ|| ἐτόλμων ἐπερωτιἱν αυτον ουδέν.

ι . ..
128 1 "' Βἶττεν δὲ ιτροι· αυτούτ, Ποιο λέγουσιν τον

42

48 '' ὅ ο.. `

εως αν θιο τους

ι καὶ αυτοι· ζΔαυεὶδ||

οριο; πρ

44' 2 Δαυεὶδ # ουν

@τινα ιιυιοττι οιιἰι!ιιττι εοτἱτιιι

ι·τιττι ‹Πκοτυτιι. Μιιαἱετιιτ. οσοι:

(Μιτου. ω(Μ·"·) Ει τιττηι!ἱι18

ποπ ιιιιιΙοοιιτιο αυτο φωτο”

ἰτιιοττοειιτο.

" Η”. ω Πἱιτἱι ιιιιιοττι οι! Με”.

ΩιιοτοοιΙο Μουτ" @πατατα

ΗΠιιττι Πανω 0580. '3 οι. υπο

που ιΠι:ἱι ἱιι "οτα ρειιΙττιο

τιιττι. Ποια Μαύροι ιΙοτιιιτιο

πωσ. δικιο ο ι1οιιιτιο Μαιο ” αο

κυρίου

ἐχθρους

.. Ρ 4 2 ο ` τ τι .. . .. Χ ι .. . Ι ο . πει: ροτιαττι ἰτιἰτιιἱοοε :οοο ικα

88·"0009)~'~ αυτον κυριον καλει, και που· αυτου υιοο εστιν; Μουν νωωωο”Μ "αν

-- 4.5 ο ι ι κ .- .. · ο .. τω οτιὅο ι1οιιιἰτιιιττι Μοτο "κατι

οι" Ακουοντοι· δε ποντοι· του λαου ειπεν πιο μαθη· οι ιιοτττοιλο του” αίτιο αει?

τβ ..

° Η Μαιτ.. α8:6. 7. ται9

"Η". ια:38. 89.

οφ. ιιι”.

Η απο.

5 κ
'Μ .ο Α

.Ι τι

ο·οτερον κριμα.

ΣΣΣ. ΟΔ'

Ρ "Μι". "μαι-.μμ

. 46 ο Προσέχετε απο τῶν γραμματέων τῶν

θελόντων περιπατεῖν έν απλά”, καὶ Φιλούντων

άσπασμουτ έν ται-ι· οἱγοραῖι` καὶ πρωτοκαθεδρίαο έν

τοιῖι` συναγωγαῖο καὶ 9 προοτοκλισίαο έν τοῖο δείπνοι9·

οι κατεσθίουσιν τα; οὶκίαο τῶν χηρῶν, καὶ προ

η φοραει μακρα προσεύχονται· οἶιτοι λήμψονται]

.

” Η ιι) Λιιι1ιοτιιο αυτ.οττι οττιτιἱ

ροριιΙο ιΙὶκἰι ιιἰει:ἱρυΙἰιι ειιἱο,

"5 ΑιΙτ.οτιι1ὶιο ιι καιει. αυτ ντο

Ιτιτιτ. οτττοιιΙατο ιιι "Μια οι

αττιατιτ. ε.·ιΙοιαιἱοτιοιι ἱτι απο οι

ρτιττιαο οιιιτιοιΙταε ἱτι αναφορα

οι ρι·ιτιιοιι ιὶἱει:υοἰιιιο το ι:οτινι

«Μο, '7 θα.» ουἱ ιιονοτατιι ιω

πιο. ιτἰοιιατατιι ιιιτιιιιΙατιιοο Ιστι

ραιο οταιἱοτιοαι: Μ ιιοοτριοτιτ.
περισ· . .

οατιιτιο.ιιοττετα τιιιιιοτοττι.

Δ

| ' 'Μ . . Η.129 1 Ρ -Αναβλέψαι· δε εἶδεν του;` βαλλονται· 8 αν ..Η "πιο". Μια" Π " 008

ι ττιἰιιοοατιι ττιιιτιοτα αυτι τα

 

39. των γραμματειον] Σαδουκαιων @Και

(Σαδοουκ τμ) | Οτο. αυτο αποκρ. δρ.

Οτι.

- ειπαν ΒΒΩΪυ. Ι :αυτον €~ ΑΡΒ.

το!.

- τιιτας] λεγεις Ι.

40. γαρ ΒΕ. 83. Μεττιρο. | ιο. ι;. ΑΠΡ

ΩΒ. το!. (Μια.) 8γτ.ΠοΙ. απο. Απο.

οι αιτημα” νυΙα. ι:|_βὶ ώρου. πιο.

οι. )ιιιτι ο. οοο αιτιρΙἰιιιι ο. 8γτ.Ρε.ι.

- ετολμων] -μουν 69. Η.

- επρωταν] "τερωτηαιτι Ι.

-· ουδιν] ουδε ἱν Ι.

Η. λεγουαιν] ααα. τινες ΑΚΜ. 8)·τ.Ηι:Ι..

|αἀά. οἱ γραμματεις 89. 8]τττ.οτι..8:

Ρετ. (ιτἰιἱ. Ματ. :ιὶἱ.35.) ' (ιιιιἰιΙ νοὶιἰιι

ι·ἰιὶοιιιτ Φο ΟΙιτἰετο ανια! οι". ιιοι?

Φωτ". “Η Βιινἰιὶ. Ι)ἰιἱι ιιιιιοττι ου

Νοε ιιυοττ10όο Βιινἱιὶ ιΙἰι:ἱι. οιο. ο.)

-- υιον Δαυ. ειναι ΑΡΤ_|ἱΟΚ. το!. Δια.

α.ι:ώ#1ἰ. 8)ιτ.ΗοΙ. Μοαιρὶι. (Μια. Απο.

Το". των. Μοτο. ιν. 88. | ειναι Δου.

υιον ΒΕ. Ι ειναι υὶον Δαυ. Ο. τἱΙἰυττι

οπο Βαν. νιιΙτ;.Ο!. 8τττ.Οττ.διΡει. υὶον

Δαιι. (σαι. ειναι Β.) ν1·:ιὶι. (ὁτι ο χρι

στο; υἱος Δαυ. εστιν 89.)

42. και αρ ἱτιἰι. Α1)ΡΩ. το!. τν. | στη. Β

ποια.. Ι. 88. Ι. Μοττηιτι. (ιτἱιἰ.Ματ.

ατἰἱ. 86.)

- αυτος] ατω. γαρ ΒΩΤἱ.ιἰο.Ϊ.. 1. 88. Ι.

Μοαιρτι. «το. Ματ.) ' (Ματια, το!.

- βιβλιρ] το βυβλιμ Π.

42. ψαλμων] οποια. των 1)!). 89. ' Οοο

ιι·ιι., ΔΒΩΒΒ. το!.

- ειπεν νται; ο.|ζ ' λιγα 1). ατά:

στο. Ματ.)

- κυριος] τρωω. ο €. ΑΡΤ_/ῖΟΚΕ.

το!. (νἱτ!. ΕΧΧ.) ' στο. Β!).

43. αν] στο. Π.

- θιιι] τιθιν Ι).

- υιι·ο·ιτοδιον να. 1”. Β,τ.ΠοΙ. Δτττι.

πιο. ' ἰιιτοκατω υ. α.ο.οΜί.Ι. ετι-τ.

Οτι.8:Ρει. Μοττιρτι. μια. Μπιτ. ν.Χἱἱ.44.)

44. ουν νιι!ε. .ρ 5)τι·.ΠοΙ. ' στο. Β. α.(ο.)

(ο.)(1)ἴ)ἰ. Οοιτι. να” ι:.ιι# (οι Μουτ

Βιιτὶι!. εγττ.οτι.8ιΡει. ΑΜ.)

- αυτον οριο κυριον ΜΜΜ. 88. ΚΜ

11./Ξ Μοαιρτι. (Μια. Απο. ' :απο τα.

ΠΙ'. το!. μια. (8ττ.Πο|.) Το". οι”.

Μοτο. ιν. 88.

- καλει Το". ' ποιο αυτον κυριον Β.

8γτ.Ριιι. Μοι:τιρΙι. ' Βοιωτια πιτ των"

οιιτιι @τιποτα | λεγα Ι) Οι. μια]

- και νιιΙα. ιιώ 8_ιττ.Ηο!. ' οτα. 1). τ.ο.

#1!. 81τττ.οτι.&Ρετ. Απο.

- αυτον τυπο ντο; ΑΒ. Ι. ΚΜ. Μοτο”. ¦

] Σροατ ε... Ι)ΓΟΚΕ. το!. Μια. (τω. .

Μιιιι. κκἱἰ. 4.3.)

4.3. λαου] οχλου 8.

- τοις μαθηταις] ωτα. αυτου ε... ΔΡ

ΒΕ. (οι. Μιιτι.:τκἰἱἰ.Ι.) | οτπ. αυτου

Β[). Ατττι. | ἱιιυτου τυπο μαθητας Ι'. Ι

"προς αυτουι· Ω. .

46. τι· τττολιτις] ιιι ροι·ιΜε @του ' :απο Ϊ

·ιτεριπατιιν ΔΙΠ.. Ι. 88. 89. Ο. Απο.

μια Ματ. .ιιι. 88.) ' 00Π[Μ ΒΒΡΩ.

το!.

46. πρωτοκαθιδριας] -ιαις 89.

- στρωτοκλιοιας] -ιτιαις 69. (-κληιτ. Αϊ'

ΒΙ.Χ. :κι 6ο. ΙΙΙ-Α.)

47. οι κατεσθιουιτιν ΛΒΩΠ.Ϊν. τοι. 87Π'.Ρ8!.

' ατω. | οἱ κατευθοντες υ. (87τ.οττ..)

(ΜοαιρΙ.ι.) νιι.Ι.Βιι.π.ΧΗ.40. | οἱ κατε

σθιοντες ΡΧ.

- τα; ουτως] μου” “ιιι.

-- και ·προο. ο. Βντ.ΠοΙ. Ι στο. και Η.

κοιτα. οι! 8)·ττ.Οτι.8ιΡιιι.

- μαυρα] μακραν Λ." 'οι. ΕΣ.

- προοτυχονται ΑΒοϊ... το'. Μοτορ!ι. '

ιτροοευχομενοι ΒΡΒ. 69. ε. (8γτ.Πι:ὶ.)

νἰιΙ. Ματ. :ιἱἱ. 40. ' εὶττιιιΙατιιο.ι ΙοτιΒιιτιι

οταιἰοτιοτιι νιιΙα. _|ῖ ῆτιαιιιιιοε Ιου”.

Ματ.. α.(τ:$Ι. Μι ἰτιἰτ.. νοτ.) τη ρι·οοιωτιυ.

φτου μαι-αουτ". οτο.ιἱοιιοο τυο. 5_γττ.

Οτι.8ιΡει.

Ι.δι] "οι ὁ Ιηοους Χ. τα. 8).τ.Ροι. [

Οοτιιττι. θα!). ἰι·. 280..

--ιιοεν] εις 8)'Ι'.Ρι58. Οιἱυ.ἱτ. (σαι. δε

νετ. ως.)

-ιις το γαζοφυλαιιιον απτο τα δωρα αυ

των ΒΙ)Ι.Χ. Ι. 83. 00. ο. @που

Οτίο.ἱν.288°. 290°·ω·) ' :μια 9.. Αν

ΩΧ. το!. (Μπι.) 8τττ.Οττ.&ΠοΙ. Μοτιιρο.

Απο. ΣΕΦ.

 

39. αινοτιιιιτ. οι Η. Ι 41. οι” Πανω οι.
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ΧΧΙ. Ο. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

8;:_':%· το ·ναζοΦυλάκιον τα δῶρα αὐτῶν|| πλουσίων 2 εἶδεν

Μπινε- δέ ' τινα χήραν πενιχριὶν βάλλουσαν ἐκεῖ.` ξλεπτα

ΜΔΠΠ.ΞΗΙ. τ ο 8 ι ο ο ν- τ ν ο ..ο Μ ε ι

ι. ..ά δ.:,ρ_ω,_._ δυο, και ειπεν, Αληθωε λεγω υμιν οτι η χηρα

'οτα. ιαϋ ι Πι λτ ε ·ιβλ . ·ι°"

.Ι 1, τη η πτωχη π ειον παντων ε οι εν απαντα·

8. ή ·ιττινχ.ιιντ.

4. πάντες

Μ
Ω ῇΜπι.ι.ο..ι:ι-7. β

“Η”. ι;;; ι-8.

το

β

08' ταῦτα γίνεσθαι ;

` Φ ο Α Ι ο Α ο! ι

γαρ ουτοι εκ του περιιτο·ευοντοε αυτοι; εβαλον εκ
λ λ σε 4- η

τα δωρα [του θεου,] αυτη δε έκ του υιττερήματοι·
. ..ο Ο | ` | Α .8 .Η

αυτη:: ' παντα τον βιον ον ειχεν εβαλεν.

5 .ο ο νε

130 η Καί τινων λεγόντων περι. του ιερου, ὅτι

λίθων καλοι-ι· και οίναθήμασιν κεκοσμηται, εἶπεν,
6 Η ο! ν. τ ο ι

Ταυτα α θεωρειτε, ελεύσονται ημέραι έν απ· ουκ

. Ι

αιρεθήιτεται λίθοι: ἐπὶ λίθοι, δι: ου καταλυθήσεται.

:επί 7Έπηρώτησαν δὲ αυτον λέ·νοντετ, Διδασκαλε, πότε

οιἶν ταῦτα έστω; και τί το σημεῖον ὅταν μέλλΠ

8 0Ο δε εἶπεν, Βλέπετε μὴ πλανη

θῆτε· πολλά. γαρ]Τ έλειίο·ονται ἐπὶ τῷ ονόματί μου,

λέγοντει· [ὅτι] 'Ενώ είμι, και .Ο κιιιροι~ ιἴγγικεν· μὴ *

ι;πι.ορΜιιιι:ιππι απο... ° των

ειιιι:ιπ ει ιιι.ιιιιιιιιιιπ ι·ιιιιιιιιπ

ριιιιροι·ι:πΙππι ππι.ιι:πι.οιπ ποιο

ιπιιιιιιιι δυο, ζ'οι οι”, ναι:

ιΙἰι:ο νου". που: νἰι!ιιπ ιιιιι:ι:

ριιπροι· μια οιιιιιπ οιππεο ιπιιιιι.

^ Νου: οιππι:: Μ ε:: ιιιιιιιιιιιιιιιι

ΗΜ ιπιεειιιπι ιιι ιπιιπι:ι·ιι δει:

ιιο.ι:ι: ιιιιιι:ιπ ι:κ ω ιιιιοι! Μαι.

ΠΠ, οπιπι:πι νιοιππι οιιιιπι ιιιιι:ιπ

ΜΜΜ ιπιειι:.

5 (Μιλ) Η ιμιΠ.ιιιοιὶπιπ οι·

ι:ι:πιιοπο οι: ιοιπρΙο. ηπα! Ιπρι

Μινι. !.ιοπἱε οι ιιοπιιι οι·πιιιιιιιι

Με". εποι. Ο Ηπα: ιιιιιι.0 πιο.

Με. νεπιι:πι Μου ιιι πωπω-ι ποπ

ι·εΠπιιιιι:ιιιι· Μπι: ευρω· Ιππι

Λεω ιιιιι ποπ ιιι:ειι·ιιπιπι·. '' Η”.

Μ Ιπιι:ττονιινι:ι·ιιπι πιιιι:ιπ ιι.

Ιππι ιΠι:ι:πιι:ε. Ρι·ιιι:ει:ρωι·.

ιιιιιιιιιι0 Ειπα: οι·ιιπι. οι. οπου

ιιιι;πιιπι ι:ιιιπ Ποιά ιιιι:ιριι:πι?

'δω που. νιιιι:ιι: πι: ποινι

ι:ιιιπιιιι: "που ι:ιιιπι νι:πιι:πι ιπ

ποπιιιιο απο. ιιιι:οπιι:ο ιιιιιο. οπο

ειιπι οι Μπρικ ιιρρι·οριπιιιιιινιιι

πορευθῆτε όπίο·ω αὐτῶν.

μου; και ακαταστασία, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γαρ ταῦτα

Ι. ·ιτλουιτιους] ρι·ιιι:πι. τους 1). Δι·ιιι. Ι

σουτ”. στο. ιν. 288...

2. δε] οιπ. 8. α. Μι:ιπρΙι.Μ8. Δι·ιπ. στο.

ιν. 2884.

- τινα] τιναν Λ. "τρι·ο.επι. και επ. 1)

Ρ. Με. ινα/υπ. 8)·τι·.Οιτ.Ρει.8ιΗοΙ.. ι

ΜοΠιριι. .Αι·ιιι. ¦ που. και ΑΔ. Ι. 69.

1τοιιευνι·τ_ω. | οιπ. ΒΙ.ΩΧ. 83. Κ

ΜΡ( Τι·9.) ι·.#.ἰ. 57ι·.Ηι:Ι.ικι. πιο..

Οτἰο. ιν.

- οτενιχρον Οι·ἰιι. ἱν.288°. 290'·~·|~ | οιιι.Χ.

- βαλλονοπν ()ι·ίο. Η. 288Δ.290°. ' βα

λουιιαν (177. 1. στον. 290°.(ι:ι!.)

- εκει! | οιπ. Ι). (Σαιν οι.) δικο".

δι1:'ει. ΕΦ. οτι!. ιν.

- δυο ροκ λεπτα ΒΩΤ..Χ. 88. του.. εν:

οι. 8_νττ.Οτι.8ιΡει. Μι:ιπρΙι. Οι·ἰο.ἰν.οἰο.

' τοπιο λεπτα π. ΑΒΕ'. το!. ιι.ε. 8".

Ηι:!.οι πιι;.6'ι·οεοε. Μάι!. ο εστιν κο

δραντης Ι). (ιιιδ.Μοτ.Χιι. 42.) ¦ σοι:

ιτα.. αν.. ιν.

3. αυτη ιιπι.ι: ή πτωχη ΒΠΟΤ.. 88. 6ο.

Με. ι: 1.ΙΙ.(ί.)Ι.ιπ. Δι·ιπ. (υιό. Μπι:

ιιἱὶ. 48.) (ιιπιο χηρα 87ιτ.Οιι.8ιΡει.

Μι:ιπριι.)¦ των 9. Δ!! ι·ι:Ι. ο. 8)”.

Πο!. Οτἰο.ἰν. 288:'.290°. (οιπ. ή πτωχη

ο. Οι|ρτ.2·Ω.)

-ιτλιιον ΑΒ. το!. οπου-.οιο. (πλιιο- .

νατι·οντων Ι.. ? πλειονι: ποντ. :. πλειον

ιὶπαντ.) | πλειω 1)()Χ.'

-ιβιιλεν θείο. πιο. ' εβιιλλεν Χ ;

την).

Ι

Ι

ι

.

ι

ι

ι

ι
ι

 

9 το Χ ι ν

οταν δε ακουιτητ

  

4. άπαντες ΔΟΕΣ. το!. ¦ παντες ΒΒΔ. :

οι·ίο. ιν. 2884. (πο. Μπι: οιπ. Μ.)

- αυτοι 69 δεν..

-ιτιριιτοευοντοι; Οτἰο. ιν. 288.. 200€ ¦

περιιτοευματος Ι.. Ι. 88. πιο. (οιπ. τοπικ.

του 80.)

-αντοις οποιο. σνρτ.2-ι2. ' ιιυ- Ξ

των 1.. 88. 89.

-εις Οτἰο.ἱν.οἰ.ι. Ονρτ.242. ' οιπ. Ι..

(ίπ Βιιιοριιυιιιι:ιπιπ ιιοιιιιιιπ εμαθα.)

- του θεου Α1)ΩΤ_|ἱ το!. Επι. τν. Οι·ἰο.

ἱν.οἰι. ()υρτ.242. | οιπ. ΒΕΧ. Ι. 8)·ι·.

Οτι. 8)·ι·.Πἰει·. Μοπιριι. ( ?(1.)

-υιττερημειτος Οτἰο. ιν. 288.'. (2904.) Ι

-ρησιιντος Δ.

-παντα ΒΒΩΕΧ. 38. 69. Οτίο. πιο. ;

' :άπαντα €. Α. το!. | άτων ν.

-εβαλεν] ιιατιβιιλεν ν.

-ιιιι θα] πιω. ταυτα λιγων φωνα. .Ο

εχιιιν ιοτι: ιικουειν ι·ικονετω 6ο. [ΡΟΗ Ι

Μπρικ

5. αναθημαιτιν ΠΟΤ] Ϊ.. το!. Βιι·.Ηι:ι. '

ιπο.σταει:ε. | ιιι·ιιθεμιιοιν ΑΗΚ. Ι.]ιινιιθυμιισι 09.

- ιεικοσμηται] ροει καλοι; Η. Ε

6. ταυτα ο ΛΒ(Ω.?) το!. νιιι8._|.9'. δν”.Γει.& Ηι:Ι. Μοιπριι. | οιπ. ο ΠΙ.. ιι.ι:.ε.

#10.) 8ιτι·.Οτι. Αι·ιπ. Επι. ' (Μαι:

Μια: @οποια .απο

-επι λιθιρ] "τι λιθον ΒΧ. Ι. 33. (39.

(Νο. Μιιιι. οπών. 2.) μου. Με ΒΕ.

69. Μι:ιπριι. ' ποπ. εν τοιχῳ Με Ι). ιι.

ποιιιι:ιιι·εο πι: ρω: ιΠοε. 9 Οιιιπ

ωπου: “Μαιου "...κι οι εο

πωπω, ποΙἱιο Μινι: οροι·ιοι.

ε πολέ

  

' «πωπω. ] αν» ιιιιΙ›ι:πι ιιπιι: λιθοι:

Χ. Ι. 3.3. ε. 8ττ.Οτι. Λι·ιπ. που. (οι.

'ο Μπιι..ι:ι Μιιι·.ιιιιι.2.) ' ποπ ΜΜΜ .λ

; Ω. το!. Με. 1. Βιιτι·.Γει.8Πι:ι.

] 0. ου] πιω. μη Ο.

¦ - καταλυθηοεται] οι·ιλευθηοετιιι πει.

7. αυτον] που. οι μαθητιιι Ι). (νἱιἱ. Μπι.

! Μήν. Β.)

] -ουν 87ι·.Ηι:Ι. ' οιπ. Π. Ι. μια. ΒΧ".

Ι Οιι.διΡει. Μοπιιιιι. Λι·ιπ. ΣΕΦ.

ι _ιἱτιι·ν] οτε Ι.

ί -όταν....γινιισθιιι] της στις ελειιιτειιις

· Ι). Ι.

-μελλν] -λει 1. 69. Γ. (ιπειριοπι Μι.

Οτι.)

- γινειτθπι] γενεο·θιιι 69.

: 8. επι] εν ΚΜ. Μια.

Ε -ὐτι Λ!). το!. Μοιπριι. ' οιπ. ΠΠΧ. ο.

.Ήι|ι. Τετ!. παν. Μοτο. ιν. 89. (τω.

Μιιιι..κιιιιι.5.) "ειμι] πιω. ο χριστο;

ι:.εβρ'.ἰ.Ι. 8›·ι·.Ι'ιιι. Το".

_μη] των!. ουν ζ. Α. το!. το... 1.

Βι·ι·.Πε!. ' οιπ. ΒΙ)Ι.Χ. ιι.ο.ε.!|.ί. 8".

θα. Μοιπρ!ι. Ατιπ. που. [8)·τ.Ροι.]

9. πτοηθητε 0.·ιο.Ιιιι.ιιι.85:ν. ι φοβη

θητε Η. (πτοθητε Δ.)

_δει] μελλει Βιιτι·.Οιι.Ι.Μ.&ΠεΙ.ιπ8.

-7πρ] οπι. Ποτέ. 191.!.

4. ιιιιιιιιιιππιιιι Δω.. ' 5. Μι. ποιών” οι.

ι 8. μονα σου ιι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧΙ. ΙΟ.

- Μιά “ή ω' τε καὶ σημεῖα απ οιἔρανοῦ μεγάλα ἔσται.

ΑΒΒ[ἔω[Β.]. 7εμέσθαι π.ρω.γ.ου, άλλ' οὐκ εὐθέω5. 7-2) ΤξΆο9· ω Τότε πι·ιιπιιιπ Μια: και. οια! ποπ

Δ· Μ , ,. . , ν ι , ..γ ' ` ειιιιιιπ πιο. Μ Τιιιιι: ιΠοοπιιι

1· 88. 89- ελεγεν αυτοιο, Εγερθησεται εθνοι· ° επ άνω, και πιο. Βιιταοι αι:πε απατα αοπ
20ωεσνΓΛ· β λ ι , ` β λ # _ 11 | |λ ; ` “επι οι. τοαπιππ πι!νοι·επιι τα·

Η .""ά τόπους- ασ`ι ξεα "Πλ ΣασΙ· εξαι. ` σεξἶμ;|οι Τε με:›|α ,οι κε: πιιιπ. " ιοιὶτιπ: πιοι.ιιο |ιιιιιι:πι

· ~ · τ οτιιπτ οι· οι:ιι οι: ιοοιιι:πιιπιι
και - κατα τουτο” λοιμοι και λιμοι εσονται, Φοἔηι9ρα οι ΜΜΕ] ωποκεφμ “ο "Μο

` . η .
" '- προ οι ειι;πιι Μαρια οτιιιιι.. '· (Μι

λ°“ωἱ α δ` ν : ν ν ο .. . ο ο .. ι τα ω όσοι! :απο ποια.: οπιπιπ πα

' "Μπα·9-μ 9· Ξ τουτων παΡΤωΙ| εντιβαλουσιν εφ υμα9 'ΝΒ' χω-- οἱοπτ απο. επιιπιιο ειπα οι. ροτ

`Μπα· ' Α ` | ' ι ' || οι:ηποπιιιτ. ιι·ιιι|ι:ιιιοε ἱιι ιππο

"Μ||·"· απο ρα;- αυΤα3μ, κει' διωξοιἰσιἔ| 'παραδιἔοιηῖ9 ' ?9 Τα9 παμπ! οι ι·ιικιπιιιιι:ι. ιτπιιοπι.οει

5 Ε και φυλακα9, ? απα70μξμου9 επ'. 9 βασι- ιιιι ?0208 (Η. Η!! '"'Μξ"ΙΡΗ. !ιΠηι

,. ` . . ., _ , . | Μ , ιοτποιποπ ιποιππ. ' (.οπιιπαοι.

λεω και ηγεμονατ ενεκεν του ονοματα· μου. απο- απι.οιπ ...να ἱπ ΒοοΠιποπἰιιιπ.

. Η ι κ τ -- ο | Η. | ν ο ι Ν ΗΠΑ) [ΜΜΜ 0820 Μ ειπα"

.αφ'Η'Η' °ἑα βησε'Γαι υμιν 6” μαρ.Γυριου. 8 8 θετε ουν 26" Με "απο ποπ ιπ·ποπιι:ιΠι.·ιτἰ

.- |/ τ ε- .ο ο ι·- . . ι. .. Ή.

:μια `καρ`δίαι9, υμων μὴ ·ιτρομελεταν απολογηθηναι· 2'::~'::]::"Η:Μ“%Β"="ά

. ο τ να ` Ι 'Ρ › Ι ἴ- . . .
Τ εγω δωσω υμιν σ·τομα και σοφια", ου δυμη- 8:ηΠω".ΗΠΠ. Ο!!! "Ο" υ0ι.0ΠΠΕ

. _ _ 2 ο - Α ο Α ν 8 α " . τοιιιοιοτοιει οιιπιτπιιιιιιιτοιιπππαι

Ι5·[φηΉπ€Μ η] σονται αντιστηναι [η αντει·ιτειν απαντεο οι ιιιινοτειιτΗνωπτι. Η·'ιΓι·πιΙοιππιἱ

αντιιττηπαι

 

.Μπα Η,... αντικείμενα ὑμῖν. 1” ι παραδοθήσεσθε δὲ καὶ οπογονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ ιτυγγενῶν καὶ φίλων, καὶ ΜΜΜ "ὅ "Μ ” " °*ΜΒ

γ ' φ _ Η ` ' | "πιο οιπιπιπιο 'πορεια πιπποπ

θανατωετουσιν εξ υμων· και εσεσθε μισουμενοι ιιιιιιιιιι: " οι οιιπιΝιιε "ο @πιο

ι κ ν ` κ ν ι ω ` ` ο - "απο ποπ ροτἰΜι: '” ια 'πι

υπο παντων δια Το ονομα μου° και 0( Τι” ιἰοπι.πι “απο 'ιαπωνια. ιππ

κει|›αλῆι` ὑμῶν οὐ μι) απόληται· 19 ἐν τῇ ὑπομονῇ "Μ "*'""'~

ὑμῶν 2κτήιτεο·θε|| ται· ψυχαι· ὑμῶν.

9. γενεσθαι] ποιο τιποτα Α1)Χ. ' απο”. ! Π.εαται] εσονται. 89.ν.. ιιἱἀοΒοπιιιτ 8)ιττ. αντιατηναι ιιιπιιιπι 1). ιι.οάἰ. 8)·ι·.

ΒΕ. το!. Το”. παν. Μοτο. ὶι·.39.| οποια (Οι·τ.)8ιΡει. ] πιω. οι τοιπροειαιοε ι.·#ἰ. Οτι. Μοιπρπ.Μ8. Οια". '60. 268.

ά Δ- Ι. 8ντ.ΗοΙ. απο. οι πιοιπεο α. θεια. Πι. άπαντες ΒΕ. ' :παντες σ. ΑΠΕ.

10. τοτε ελεγεν αυτοις Υπ!! ι:ώ 8)·ι·.ΙΙοΙ. Ιπι.ϋἱ. ] πιο. οι τοιπροειιιιοο πιιιαπιιο αν”. "οι". (ΜΜΜ-Ι- (αΙΙ"°· ''ω-'268

' οιιι. 1). α.ο#ἰ.Ι. Βγττ.Οι·ι.8ιΡει. (πο. παπι διττ.(Οιτ.)&Ρει.. (μια.) "πα πιι.] πιο. ΑΜΠ. ] οοιιιι·ιι. νιι!;;. ιν.

ΜΜΕ.Σκἰν.'ἴ. ΜΜ.Χἰἰἰ.8.) ("ἱπ "Πε" 12. παντων ΛΒ..,παί 1)Ι.ΧΔ. Ι. (Η. 89. ιθ.και οπο α.ο. | οιιι. και 69. νι.ιι..:. ο!

α#ἰ. Ιπιὶ›οπι σπιτι ποιο. οοπ].) ποιποιεπντπ.ι. ] 1ατταντων €. Μι:ιπρ!ι. ] Οοπιπι. υπο. ἱ.205°. "(γο·

- εγερθηοιται] πιω. γαρ 1). α.(ο.)ι·.“ῖ:) - επιβαλονοιν] -λλουσιν γαρ Ι'. νεων] ιικοι·οο 8·γι·.Ωτι.)

(ἰ.)Ι. 8γττ.Οπ.8:Ρα. απο. Μου. οι ' -- τας :απο ιτνναγ. Ηλία!). : ι"οιιι. τ. - και αδιλιρων] ποπ: φιλων ΔΕΠνΡΛ.

Ματ.) ] Οοπιτπ. να; 8γι·.Ηο!.πι:. ΑΙ.. αι. οια. ι. ] ποια αυγγενιιιν Χ. | οιιι. Η. ιι.

- επ' ΑΙ)Ι.Χ. Ι". 88. ¦ :επι €. Β. το!. - αιταγομινονς ΒΠΙ.. Ι. (επαγ. Β.Β|ι·.) -- ουγγινων στα. ι ' -νειον Λ. Ι. ' οιπ.

Η. τε] οιιι. ΑΕ. Δια. ¦ :αγομινοιις σ. Λ. τοΙ. ε. ] (και θαν. εΞ ὑμ. ιπ τα. κι'. ΑΜΠ.)

-- και "πιο κατα τοπους ΒΕ. 33. Μοιπριι. - "τι βασιλιις] ιει·ιβαλεις .Β.Π|. Η. δια το ονομα μου] ειπα: οπο κιππνι·

Απο. (Βάι.) ] :μια 9. ΑΠ. το!. - Μπεν] -κα Η. Α. δ)·τ.Πο!. | απατα. ΔΙΠΠΠ.Χ. !. Ο.

- λοιμοι και λιμοι Β. νιιΙ8. α.ι:.|:1|:ι.Ι. Η!. οι ΛΕΙΑ. το!. νιιὶα. ε$ τοι. ¦ οιιι. Β. | οιιι. Α8.

ΒΡΩ". (Τετε.οιΙν. Μοτι:.π·.89.) ] :λα 5 .να 1). οπιιιι ι·.Ι|ζι.[π.] 18. οιπ. να. 8)·ι·.()ι·ι. ι›ιπ. οι. Μακαμπι

μοι καιλοιμοι ε. ΔΙΠ.. το!. ο. Μπλακ. ἔ Μ. θετε ΛΒ.ΠΙ.Μαι.ΙΝΠ.Χ. :κι Μ. ] παω Πήρα | Ουιππι. απο. ι.
ιδι:Ποι. Μοιπρπ. Λται. ] λοιμοι Ιππιιιπι Δ 3:θεοθε σ. ΙΡ. το!. ()τἰρ.ἱ.205". - εκ (.)τἰιι.ἱ. ' απο 09.

69. ' λιμοι ι.ιιπιππι Χ. απο. ; - εν ταις ιεαρδιαις ΑΒι)Ι.Χ. Ι. 33. μια. - αιτοληται] απωλ. ΠΓ. ] απολυται σει.

- εαονται] στα. @τοι-Ε. ¦ Ρο" μεγαλα ] :εις ται; καρδιας 2. Η. τα. ΟΠΠ. ι. ] πιω. εις τον αιωνα Η.

8:τ.Ρετ. - ·ιτρομελιταν] .παντες Ι). (ιιελεταν Ι9.ιιτηοεαθε ΑΒ. 83. Μια. $)·ττ.Ωτι.|.'ει.

- φοβηθρα ΒΕ). ' τοοβητρα ια. ΔΕ. το!. αν'. ι.) &Ηι·Ι. Μι:πη›!ι.ΜΒ. Λι·ιιι. (μια. ι. 295...

(οοβοιτερα Λ.) "οτ οτιιπτ ιοττοτοε ο ι Ι5.ιῖωοω] ποια ιἄγιιν Ι). (3οπιτιι, (Μαι. ?ΕτΙ.ιιιΙν. Ματο.ιν.80. ' :κτηοασθε σ.

Οιι. ¦ πιω. οι ρτ0ριιὶ8ἰ0ποο 5Χτ.Γ58. - αντιατηι·αι η ‹ιντειπειν Β.|Παἰ.Ϊ.. 69 20. οπο στρατοετειῖων] μαι!. Ίιροιιααλημ

- α·ιι·'ουρανον μια! σημεια ΑΧΑ. Ι. τοι. (ε οοε·τ.'.) ο! Λτιπ. Οι·ἰιγ. ι. 295". ] Η. (Η)·ι·τ.Ωτι.Ροι.&Πι·Ι.) £να.Ι'.Ε.28ΩΡ.

?οτι-(Π. Ματο.ἱν.89. ¦ Μπι: σημεια Β. Σαντειπιιν ουδε αντιατηναι ?. Χ. 83. (ο: Πτίο.)ι·οι|ιΙ. ¦ Οοπιι°π. ()τἰμ. ι. 400".

Μπα: και σημεια 1). Μια. ασκ/Μμμμ το!. οιιι. ουδε “Η η) 8]°ι°.ΡαΙ.. που. ] Η. 8". Ειι.ι. Π.Ε. Πι. 7 (00). !'.Ε. 286”.

ι
ι

οιιοΙο, οι νΜοοιιπιπτ παπα ιπιιαπιι 8,4. ' - οι οι Τ.. ΠΙΠ.. το!.

Οτίο.Ιπι.ὶἱἱ.85ῦ°. ¦ Ρο” μεγαλα Ια. 33. α
  

αντιιττηναι οιιιῖε αντει·ιτειν .Β.ΒΙω.Βα|ι.

9· Μ Η. Α · · . ι ο . - Β '. · ιι. ι απ οι οι. ' Η. Ετ. ι ιδ που .) ( το) ' (Μπα "κι (69 ου) (νιιΙ8) Μπι· ι ]νιδιἶο" ι οι. ι Ει:ι:ὶι:π:οιὶΠ:.'Ι. ι ει πτποαΜιε:"ΣΡΓΙιοιπιποο οι Ματια ιππἔπα ι:τιιπτ απο..) αντιι·ιτιιν η αν·ι·ιατηναι Αμ. Ι. ΙΩΝ!. ] ποπ ι›οιοι·ιιοι. οι. ι ιο. Μπι μια. Δια.

848





ΧΧΙ.27. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

να.18.α.ο.ο.ῇ|:1

8τττ. Ο. Ρ. Ε. ι

Και”.

Δτια.Ει.1ι. __ , 8

20 γνώοιαθι ανγ μωσιο (ΜΗ-“179.

5 ο ο

1· Μαι.ι.ο..μ Μακη.

Ματ. ι8:1.ι.οοιι.

αφ. ι7:3ι.
20η τ

ΣΒ

ο μια·

- όρτὺ *

24 . παντα τα ἔθνη

να”, παντα τα γεγραμμένοι. °" οιὶαὶ | |
ι με ο . Α 0

εχουσαιτ και τοιιο θηλαζουσαιο εν εκειναιο ταιο ημε
ν , ” ”

εσται γαρ αναγκη μεγάλη επὶ τητ γιτι: καὶ
-. ` .

° και πεσουνται στοματι
2 τ || ` ' Ι 3 τ 1 ν

μαχαιρητ και αιχμαλωτισθησονται ειο τα εθνη
α | -'| Ε Ο Β

παντα , καὶ 'Ιερουσαλημ εσται πατουμένη υπο εθνων,

ν- τ- ρ

τω λαιρ τουτορ.

131 2” "Οταν δε ἴδητε κυκλουμένην υπο στρατο
Ιδ ' (Ι | | Α τι! Υ

πε ων ερουσαλημ, τοτε γνωτε οτι ηγγικεν

21 9 ιι | '
τοτε οι

_ Ι τ Ι Φ | ο το ο η

οτι ημεραι εκδικησεωο αυται εισιν του ·πλησθη
, ρ- '

ταιο εν γαστρὶ
σ.

1

'Ι . πα να ` ο στο

αχρι ου πληρωθωσιν καιροι εθνων.

···· 25 τ
αυξ

'1' Μα".με απ-85.ι.1

11 Ματ. η; : Μπιτ.

δ

ανη θα

β ησονται.

` 8 ο' ” στο τ τ τ κ Ι `

και εσονται σημεια εν ηλιιρ και σεληνη και
ν Α Α '1 Ώ Α '

αστροιο, καὶ επὶ τητ γηο συνοχη εθνων εν .απορία

Η

τΪχουι`|| θαλασσητ καὶ σάλου, °” άποψυχόντων αν·

θρώπων απο φόβου καὶ προσδοκίαο τῶν επερχομένων

τῇ οὶκουμένη· αἱ γαρ δυνιίμειο τῶν οι)ρανῶν σαλευ··

27 καὶ τότε ιἶψονται τον υὶον του ανθρώ

. -~ . η τή·
εν τη 1ουδαια φευγετω

σαν εὶτ τα ὅρη, καὶ οἱ ἐν μέσω αὐτητ εκχωρείτωσαν,

καὶ οἱ εν ταϊο χώραιο μη εὶσερχε|σθωσαν εὶο αυτήν.

ω (ΒΑΝ-1 ()ιιιπ ιιιιι.οιπ του:

απο οιτοιιιπι1ατι ιι.1ι οκοτοιιιι

11ἰοτιιοιι1οιπ. ιιιπο εο1ιοιο ποια

:ιρρτοριπηιιαν1ι ι1οεο1ιιιιο Μαι.

110·'··1·"·1'Γιιπο παι ια 1ιιι1ιιοα

ειιπι 1-ιιαὶαπι ιπ ιποπιου. οι πια

ιιι ιποι11ο ειπε ι1οευοι1απι. οι ιιιιἱ

ιιι τοριοπ111ιιιι ποπ ιιιιτοπι ία

οιιιπ. Ωιιιι1α Μου ιι1ιιοπιιι 1ιι

παπι. ιιι. 1ιπρ1οαπιιιτ οιππιπ παπα

κτιρια ειιιιι. " (Μιλ) νιιο

ιιαιοιπ ρταοαππιι1ιιιε οι πιιιτι

οιιι11›ιιε 1ιι 11118 Μαρια: (ΜΑ)

απ οιιἱιπ ρτοοειιτα ιπαιτπα αιι

ρτα ιοτταια οι ο.. ρομιι1ο 1ιιιιο.

"1 (Μι "Μ οι οιιι1οπι ιιι οτο οπι

ι11ἰοι ωραια ι1ιιοοπιιιτ ιπ οιπ

ιιο: 'καιω. οι 11ιοτιιιιιι1οιπ οια

οιιυιιιιτ ο ι;οιιι1οιιιι. ιΙοποο

1ιιιι›1οαιιιιιτ ιοιιιροτα παιιοπιιιπ.

τ 3

210.120 Ει οτιιπι εἰεπα ἱπ

εο1ο οι 1ιιπα οι πι ιιιο111ο. οι. ιπ

ιοττιο τιτοοεατα .καποια ρτιιο

οοπι”ιιεἰοπο ευιιἱιι15 Ματια οι

11ιιοιιιιιιπ. “ ατοιοοιιι1οιιο 1ιοπι1

παπα ρτιιο ιιιποιο οι οκροοια

ιιοπο παπι: ιιιιροτνοπἰοπι ποι

τοσο ι›τ1ι1: ποια νιτιιιιοα οπο

1οτιιιπ ιποι·ο1ιιιπιιιτ. 21' απ·

*·1 κι ιιιιιο νἱι1ι:1ιιιιιι 111ἱιιτπ 1ιο

 

(ο: Ηι·ἰη.)οι1. '1”1ιουρ1ι.1:10.18-1. Ή.·τι.

παν. Μοτο. Η. :30.

20. '1ηιουιταλημ] `1ρτιιοπ·ι. την τ... Α1..

"01. Μαι. 1. 4110". 11. Ειι.τ.11.1ζ.οι1. 1'.1ἱ.

(ο: Οριο.) Τ1ιοιηι1ι. ων. 1 οιιι. 111)11.

Οτἰη. 111. 042.'. 71 1'. Βια. 11.1ἱ. Μια.

- γνωτε Λ111.. τι;1. (Ιτἰη. 1. Ευα. 11.Ε.υι1.

Τ1ιοορ1ι.|ιἰ.ιι. 1 γνωσιαθι ΠΧ. ο. ινα.

11. £ιω. 1'.1ἱ.(ο.τ ινα.) 1 γινωαιτιται Η.

Ειιιτ.11.1ἰ.οιιι1. | γινιναιιιτε 1. Ευα. 11.!).

403.'.

- ηγγικιν ()τἰη.11. Ευ... 11.11. ΠΕ. 11.11.

40:12 Ί'1ιοιηι1ι.οιο. 1 -αιν Α. 1.

1.111.184". 711!.

21. τοπ] “ οι " 8)·τ.οι·ι.

-- "η £ιι.ιι..1.1ιοιηι1ι. 1:10. 1 "τι 11. (ευη.

τορη 11.. ιι Εισαι: ορια πι ιποιιι11ιιιο

- και οὶ....ικνιηιιιτιιιααι·] ατα. Α.

- αἱ] οι". 11.

- οι· μιιτιρ] ηιμιαιρ ΔΟΝ..

- αυτης] αυτη 11. ":ιι1ι1.ιιη 1). ' οοπ

1.τα. Ευα. Τ1ιο‹ηι1ι.

- ικχωριιτωσαι· .£ιι.τ.Τ1ιοορ1ι. 1 κανω

ριιτωαιιν 681. | απο. οκ υπ $ι·ι·.Οτι.

-- ειαιρχισθωααν] ιιαιρχιτωοαν 11. (ιατ

ιλ0ιτωσαν £ιι.ε. .Πα-ορο.)

22. αυτια Α11 .1Ιιιί.()11. το1. Εντ. '111ιι·ιηι1ι.

11111. 1 αυτα 11.|.1ιζιι.Βι·|ι. ¦ αυτην ?11.

- του πλη.-. γιγριηηιιι·α] οιιι. 1'. 1

(του] το 1..)

- πληα11ηναι

ί ναι.

ΑΒ1)111..113 7]1Π111ίΜΒ

1

ι

ι

ι

1

!

Μπι/π. Ειιιι.'1'1ιοομ1ι. 1 1πληρωθη

ναι τ. ΩΧ. 1.τ. 33ο. πληρω11ην 1111.

211.ουιιι] τιιι1ι1. οι ?. 11011. τω. νιι1:.

]1 Ητττ.11τι.1.'ει.&11ο1. το1. (τἰι1.Α1ιιιι.

απ”. 19. Ματ. πιο. 17.) Ιδια. '1'1ιουρ1ι.

180. 1 οιιι. 111)1.~ ...ι-...αι

-- θηλαζουααιο Ευα. Τ1ιο0ρ1ι. (0ελιιιτ.

Λου.) 1 θηλαζομιναις 1) Οι.. 1 ι>ι·θηλα· 1

ζουσαις 1..

- γαρ] πιω. τοτε 1. | (πιω: τας ημεραις

611 δισ.)

- οργη] ἱτα ιιπ11ι1ιι 8)·τ.Οτι.

- τιρ λαιρ] ·1ρταοιπ. ιν :. Δ. το1. (ο.) ο".

11ι:1. 4111.". Ειιιι.'Γ1ιουρ1ι. | οιιι. ΑΠΟ”

111.Κ. 1. (Η. 1111. 1ἱ11. 1.ιιιι. 111οιιιμ1ι.

Ατιπ. Ειπε. 11.1!. 111. 7 (1111). ο· Μαιου"

Η:ιττ.Οτι.&1'ει.)

- τουτιρ £ιια. 11 Η. Τ1ιοιηι1ι. 1 οιιι. 1..

2-1.ατοματι] ρτιιι:ιιι. ιν 1.)11. νιι1α. α.ι.·.ο.

ΑΜΠ. 8τττ.Ωτι.1.'ει.& 11υ1. £ιι.τ. 11.1ὶ.

111.? απο. 'Γ1ιοορ1ι. 1:10. 1 οιιι. .1110. τι·1.

- μαχαιρηι· Β...ιι"ι..ι. 1 1-ριιι· Τ. ΑΒ=

."αι.(311. το1. Ενα. 11.1ὶ. Τ1ιοορ1ι.]

ρομιραιας 11.

- τα ιθτη ιιιιιο παντα [1111.. ιι. 11οιιηι1ι.

ι :ροκ τ. που. τι:1. του. Μαιου. '

$>·ιτ.(.ἔτι.&11ι·1. Ατιιι.Ειι.ι.11.1ἱ.'Γ1ιουρ1ι. 1

(αι1 οιιιιιι:πι 1οι·ιιιιι $)·τ.1.'ει.)

··- αχρι ου 11011111. :13. (Η. Ευα. 11.15. ι

ι·ι1.οι ι:0ι1ι1. (-χρις 01111. 09.) 1 *οιιι. ¦

ου ?. .1. "1. Ειι.ι.11.1::. απο. Τ1ιι·ιηι1ι.

24.ιθνων 1"~] ιι1ι οπιπ11›ιιιι ι.τοιιιἰ1›ιια 8_γτ.

οτι.

- καιροι ιι1νων Βια. 11.11. '1”1ιουρ1ι. 1ιι

1.ιιιι.203. διττ.οτι.&1.1ια.Μ8. 1 οπι. .1).

11 ρτιιοιιι. και ισονται Β. | υτποιιι. καψω

και σαονται 1.. Ηττ.11ο1.ιπα.ΜΒ. Μι:ιιηι1ι.

] που Δανεια ΑΘΗ. τοΙ. τι.: Ι;ιι.τ.ω.τ.

25.ιαονται 111). 1 21:ιαται <τ. 21011. το1.

Βια. Τ1ιοορ1ι.188. (οτιιιιι πιιιοιπ 8]·τ.

Οτι.)

- αεληνης Β.

- και επι] οιπ. και Δ.

- ιν απορια Εκο. 1ιι 1.ιιο. 2011. (αποφ.

11.) 1 και απορια 1). 1 (οι οοιπρ1ουιο

ιιιιιιιιιιιιιι ;.;οιιιιιιπι $τττ.Οτι.(α Για.)

- ηχου; ΛΒΟ1Π.Χ. 1.88. ου. Μ. Σα”.

8)·ττ.1'ει.&11ο1. Μοιτηι1ι. Ατπι. Τε".

ιιι1τ.Μιιτο.ἰν.39. | ζηχιιιιιτης 2. 1).

τυ1. (.·1ῦι.1ι.) |ἰιικ. ιιι 1.ιιι:. "ιιι1ι1.ως

Λτιπ. (οι νοκ ιιιιιιηιιιιιιι πιατα 83ττ.(1τι.)

- και οπλου] και "πλανη Χ. Η”. 1ιι Πιο.

] και οπλου Βιτ.11ι:1.ιιι:.(ωραια. 1 οιιι.

8τττ.Ωτι.ιο1'ει.

26.αποψιιχοντων] αποψυχων των ου.

- ιινθρ.] ιιτιιυιιι. των 11.

_ των ιιυριινων νιι1α. .μ £ιι.τ.1ιι1'ε.

711'. 1ιι [πιο. 201. 7ο". ιιι1ν. 11:ιτο. Η.

:111. ι1ο 11οε.11:ιτ. 22. 1 μτιιι:πι. ιιὶ 1.. ] οι

ιη.) ιν τιμ υιιρανιρ 1). ιι.ι:.(ο.)".(ί.)1.

21. "τι πωπω: η 1 23. αιηιοτ Η. ] '1.1. οι.

<ιο111ιι οι.

οιο





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧΙ. 28.

Π | Ο | ` | ` |

ΔΒιοἑ)Ε]Β. που ερχομεμου Η) μεΦελΠ μετα δυμαμεω9 και δοξ·η9 πιἱιιἱε νοπἱοπτοπι ἱιι ιιιιοε ειιτπ

1 (88)69 λλ__ , , δχ . , θ . ιιοτοετατο ιπιιαπ:ι.- οι τπαιιιειπιε.

- - ΜΙ' πο 7,5'. αρχομενων Ε ΤΟΕ.Π'ωμ 'ΥΠΝΟ' αι ανα· Η Πιοιι.πτοιπ τιοτι ιπι:ιριοιιι.Πιιι5

[ ] Λ. κύψατε και ἐποι ατε ται· κεφαλδιτ υ ῶν διότι έ ίεἘι ΜΜΜΜΜΜΜΜΜ-Μπι'
5!. 0 ' | ρ · Α “9 ` "ξ 7 . ` ιιιιοπιιιιιι π.μρι·ιηιπιπιιπτ τοιιιιιιι

η απολυτρωο·ιι` υμων. “ Και ειπεν παραβολην [ΕΟ Πω!» Β ΜΜΜ" .Πω

6 › τι ν τ .. Χ Ι 9 . ) ειιπι!ιτποιιιοτπ. Σ "Μανικιο

'ἔι · αυτοια, Ιδετε την ο·υκην και παντα τα δενδρα. πικαπ οτοπιποε πτ!ιοτει.ι “τσιπ

80 ιν τ .ν τ . τ ‹ .. ρτοπιιι:ιιπι Μπι οι: ει: ττιιειιιιιι,

σταμ προβαλωσιμ ηδη, βλεποιηἘ9 αφ εαυΤωμ του. πιιοπιιιιιιιιτοπο ι:ετ πομπο:

` ___ τ ιν τα υ ι ι ν οι· . .:ιο.ι”υς [Μη] γινωσκετε οτι ηδη εγγυι` το θεροτ ἐστιν. 81 οϋτωι` ΗΜ* ':ολ::"Β8:::'δυ::ϊ

π

τ

88. ἰιμ. αἱ καρδ.

και ὑμεῖτ, οταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι
8 ! π 0 ν ..κ τα ' ` ν

εγγυτ εστιν η βασιλεια του θεου. αμην λεγω

ὑμῖν ὅτι ου μη παρεΆθη γενεδι αυτη ἔωι` αν πάντα

γένηται. ' `ο ουρανοι· και γῆ παρελεύσονται, οι
δι Ι τ Κ 8 Ι || 8'. Ι

ε λογοι μου ου μη παρελευιτονται. προσεχετε

|| 2 σ

οτι το;;ποπι οιι. ·“ .ιωω απο

@τα φπα ποπ τιται:τοτΠιἰτ πο

ποι·ιιτιο Μπα: ιιοποι: οιιιιιιιι πιο".

Ή Οπο!πιπ οι τι:ττιι ττπιιεΗιπιιι.

των" πιιιοιπ πιω ποπ τι·πιιεἰοπι.

Μ(ω."ω .ωωιωιω ιιιιτοιπ το.

Με πο τυπο μπινοπιιιτ οπτιιιι

τουτο ἱιι οτιιμιιιιι οι πωπω

οι Με! Με". ήπιο. οι. επιπτ

νοπιιιτ ἱιι του τομεπτἰπο Με.

δ` Ο .Η | 2 Α | ' Α ||

ε εαυτοιτ μη ποτε βαρηθωσ·ιν αι καρδιαι υμων

έ” κραιπάλ1η καὶ μέθΠ κα). μερίμυακ βιωτικαϊ9, καὶ π...==Μη.Μ..ι.......... ι:ιιιιιι

ειιμοτνοιιιοτ ἱιι οιιιιιο: πω ει:

34·32:ΐ"α:: 2 ,πιστη εφ. ὑμα.τ αιφνιδια·|| η ημέρα εκείνη 85δώτ

Η ΜΝ- παγίο· τ' ἔπειο·ελεύσεται γαρ|| επι πάντα; τουι~ καθη

 

Β 84. ἰαυτοις] αυτοιι· (Ριν. ."ι:Ι|ι.(ιιυ.7].)

- μηποτι] μη 8)·τ.(Σττ.

- βαρηθωαιν Λι50ιιΙ.Χα. Ι. 88. ΕΓΟ

27. "φιλη νιι1ε. α. Βγτ.Ηι:ι.τιιτ. Μιιπιριι.

Ε'ν.τ.ὶπ Ι.ιιο.202.203. ' νεφελαιι; 0. ο.

ε.|Σ!ἱἰ.Ι. Βγττ.οττ.Ρετ.&ΗεΙ.πι8.

80. μηνα-"Μι ΒΒ. ' πιω. ηδη Β..

- οτι] διοτι Α.

- ηδη 2.3. Με ΑΙΚ). τοι. ο. (ηδε Δ.) 1

- μετα δυναμεως και δοξης πολλη;; 8". οπι. ΧΚ. (βαττ.) 8)°ττ.Οττ. .τι Ρετ. κι15υντ.ι. | Σβαρυνθωαιν ι-Ξ. Η. οιι.

Πο!. (Ειι.τ.ιπΙ.ιιο.208.) Ι και δυναμιι Μοπιιιιι. Απο. ΕΜ. (τω. Μιι.ττ.ιιιιὶν. Ηπα.

πολλη και δοΞη Ι). (νιιΙε. αυτώ!) 82. Μιιτ.ιἱἱἱ. 28.) απο Βγτ.Ηι:Ι. Ι ροιιτ - αι καρδιαι απτο ἰιμων ΛΒΧ. Ο!). Μπι.

(8]τ.Οττ.) ΣΕΦ. ι:ιιιιι ροτειιιιιτε πιιιεπα εγγυς ΒΒΕ. 88. Ιων. 278. Ι :μια τ. ΟΠΙΠ.. το!.

Μοπιριι. .""Ιι.(πτι.7]:) ' τα'. ίπ ωσπου

αιτπιππ οι ἱπ ΕιἰΙιοπιΙο ι·Επιππ 81.·ιι.0ι·ι.

- επιστη ιο' ἰιμ. αιιιινιδιος ΒΙ)ἱΠ.. ΥπΙ:.

α.ο.ε.ε.Π). (Ηγτ.Οττ.) (ΣΕΦ.) (?ὶ·ι·ι.

που. Μοτο. ιν. 89.) Ρο" ἡ ἡμηια ιιτεινη

8υτ.()τι. ¦ "τι". πιο. το' υμ. Επι. ἱιι

Πιο. 20.3. “να” [κ οπι. αφ.) ι

Σπιφν. ιο' ὐμ. ιπιστη (Ξ. 0. το!. Η”.

ετ @οπο πιιιΙτιι 8γτ.Ρετ.

28. αρχομενων Πίμμ. Δπτ. 64 (82). Ενα.

ιπ μια. 202. Το". 8ο Και. Οιιτ. 22. |

ερχομενων 1) στ. (αρχομ. .. .. γενιαθαι]

οπι. 8γι·.Ηἱετ.)

-- ανα.κυψατε Είμαι. | αναι·υμψατε Μ. |

ανακαλυψα" Ι.

- ὑμων Η. Ηἰρμ. Οτἰη. [οι. ιν. 6588.

-- ιγγυς] ροετ το θερος 89. Μ. ε.

8!. ουτως] πιω. ουν Β.

-- ταυτα] πιω. παντα Δ. 69. (ο.) Λτιπ.

@μια 229. (ρτιιοπι. Το". οι: Μια οιπ.

22. ετ πάν. Μακ. ιν. 89. Η. οπι. 28.)

υιό. Μπιτ. Μήν. 88.

- γινομινα Τετ!. των. Μοτο. ἱιι; 88 το.

οι: Πο:.Οπτ.'..28. @μια 229. ι οιπ. Η.

Τετι.ι1ε Βιιο.οιιτ. 22. | οπι. Ι). ί. Τα”. α. (τω. Μπιτ.) Πο!. Ατιπ. ' εφνιδ. ιπιστ. ιο' ἰιμπς Λ.

π.ιιν.Ματο.ιν.89. - εστιν] οιπ. Δ. (πιω: του θεου] ...οι 8γτ.Γει. Μοιπριι. !ι·επ.278. Ποιπ.ιηι·

- διοτι] οτι Ισια. Ηἰρμ. (πό τιπ. κι] 8ττ.οττ.) ίιμας Χ. "αιφνιδιως (Η.) Ι.88.68. (Γ.)

οπι. ο.) 82. αμην] Με 69. ιφνιδιος ΔΟΕΣΔΕΗΜ. (ινιι)ινιος Η..

- εγγιζιι.] ηγγιι:εν Ι. πι. (ηγγισεν ι - οτι] οιπ. Ι. μηπως Η παπα.)

να...) ' - αυτη Ειι.ιι.ιτι πωπω. ι ταυτη ιι. - ἡ] οιπ.1)ν.

80. οταν] ότι. (τ:ι.ειίτιι) Ι. ¦ απο ἰποἱ- -- αν Επ..τ.ιπ Πιο. ' οιπ. 1). 88. "...τι 8-τ,85.ιικινη ὡς παμπ· ιπ.γαρ επι ΒΠΪ..

ριππτ ριιΠιιΙτιπτοε οι δοντια εγτ.Οττ. ' ταυτα Ι). 69. Ι. Βγτι·.Οι·τ. (δι Ρετ.) α.δ.ι:.ε.8ζἰ. Μοιπριι. (Τσι. παν. Μοτο.

- προβαλωσιν] προβαλλωσιν 69. [ Μοιπρ!ι. (Ατιιιι.) (ΑΜΠ.) τω. Μπιτ. Η. 89. ὡς παμπ σπιτι ιιιιιτ. Μαι.)

“που Μι". ΜΗ. 80. | Οοπττιι., τι:Ι.

8γτ.Πι:Ι. Ειι.τ.ἱπ μια.

88. ο ουρ.] οιπ. δ 69.

-- τταρτλευσονται Η. ΑΒΠΙΠ.. το!. |

.νει|ι.(ιιρ. 7].) Ι Σκεψη· ὡς παγις γιιμ

επιλ. ι.πι Τ. ΑΟΚ. το!. νων. 1. 5)·ττ.

ΦΠ.1.,8τ.&Πι:ι. ΛΗ". ]τι:τι. 278. Ιδια.

ἱιι Ι.ιιι:.205. [ΕΜΗ] Πιπιιοιλιυαετιιι

προαβαλ. ΔΤ! μια. τον .απ'τον

αυτων 1). στα!. δ.ι:.)ε.($$οι.ί.)

@των (Τσι. οι”. Μοτο. ιν. 89.)

- ηδη με] οπι. Ι)(Ιιἱι:). ο. Βγτ.Οττ. Απο.

Επι. -οιται Ο. Ι. Η. αν. (τω. Μπιτ. ππιτ. Η!). «με. ¦ .:εττελιυσιται ι:. ΛΟΙΠ... το!.

·- βλιτιιντιτ] σω- 1)- Σου. Βγττ.οττ.& 85.) Ενα. ἱιι μπε. ' ιλιπαιται ου.

Ρετ. - παριλιυαονται ΒΙ)ῖ.. 88. Μοτπριι. 1 Ε - παντα; Βια. ἱιι μια | ιιιιι. Η

 

- αφ. ἔαυτων] ΟΤΕ. 1). Βάι. 8)'ι'.0Π. Σπαρελθωσιν 8. ΛΟΒ. το!. (γιτι. · - καθημιμου!] κατοικουντπς 130.

.Στο ¦ απ' αυτων 1.. 69. δίδωμι. ¦ ο Μπιτ.) .

πωπω.Μπι $γι·.Η‹:Ι.πια. ' το' ἱαυτ. 84. δε] οπι. 1). 1. 69. Ι. ΣΕΦ. Ιι·επ.282. ' _

Ε. 278. | οι. ποπ ι.τιιπ:ιοπιιι. Η.

850





ΧΧΙΙ. 4.. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ιι . . ι. .. . · › ι - - - _
ο μεμου9 67" προσωπου πάσ175' 7-1” 7179- 86 ά)φ1.17Γνειτε ασια ευρω· Γιισισιπ σιππιε ισι

1ι. 6 Μ ' ` " ' τι ο ι ιι πιο. ΜΥπςι1εισ ἱπιιιπσ παπι

ἑἙ:1Ἑω ° δε εν τταντι καιρερ δεομ.ενοι ινα ° κατισχυσητε ΜΜΜ... ΜΜΜ.. .Η (Μπἰ Μ_

ο σε απο ν χ ν . . . Δ

:ιε.αγρυπ.....ι.. εκ‹ρυγειν ταυτα παντα τα μελλοντα γίνεσθαι, καὶ ὅ;;

- '“"““"'0'"' σταθῆναι ἔμπροσθεν του υἱοῦ τοῦ ανθρώπου. Βοιωτια·

8Τ.έν.τ. ἱἔποῖ δι
87 9Ημ τι)! -ήμέρα9 Σ διδάσκωμ έν επ;) ὶερῶι” ' "Ετσι ιι.ιιισπι ι1ἱσ1ιιιο ι1οσσπο

οιιοι:ων ` ` Ι _ Ι ' ' ' ` () ι ` ιιι ιστπιιἱο. πσσιι1πιενστο σκίσω

ΤΙΜ' δε νυκτατ εξερχομ.ενοο °17υλιέ27'0 05' ΤΟ 0ρ09 Το πιοι·ιι.ἱπιι.ιιι· ιιι.ιποπισ ποινικο

τ τ ·' επ ε ι . ε ι . ι . .

κα)ξουμενον Ελαιών. "8 καὶ παο ο λαοι· ιδρθριζεν :::.1,22.;.,.. 88:ΤΠρεέ);

Ίσα προ;` αυτον.Η ἐν τῷ ὶερῷ ακούειν αὐτοῦ. ΡΙΟ *ΜΗΝ Μια

ο.ει_ 1πτ# ι · ε ι Α ι τ τ ν Νασαι.) · . _ΠΙΠ- · 'Σε , Η77°ζ"ζ ἐξ η @τη ΜΚ αζυβωιζ η λξ7°μεν37 ι... Με ιΖΣ.ΐζο.Β::.ΐέΒΐ.ΐ τι..

ι·"Μιιι.πω.ε.-.€Ε πασχα, “ και εζητουν οι αρχιερειτ και οι γραμματα;- ι1ισιιιιτρπασππ.η=""·'·)σιηιιπσ

"Μπι η"... α κ .- . ν ο ι . ι στο ` κ ν "Μπι ιιιιιιι·ιρσε εποστι1οιιιπισι

- :τοστ ανελωσιν+αυτον ειροβουντο ·ναρ` τον λαον. καποια ηιισιπΒιἐι1σ σπα παππ

ι . τ · σσι·σπιι ιιτπσ ια. "το ο ισα.

ΞΗνωω6”*Πε3 εισΖηλθεν δε σα,τανατ .ειι· 1ουδαν τον 2καλου· :ι (πιωΙΜ.ω.“ΜΜΕΜΜ

"Μπι ι.ι:ιο, ι1.:- μενου Ισκαριο.ιτην, οντα εκ του αριθμου τῶν δώ- 11:13:28: €5πιἑι:Ηιἐ
. ε .- = Η' . ο

"έγ δεκα· ! καὶ απελθιὶιν συνελα:λησεν τοπ· αρχιερεῦσιν πιανει1οαπασασπανύω·

- . κ. κ .. κ ε- ν ι- το ι " -

ι. αυ:;Ἑ:°ῖ::°ρα°ω και * στρατηγοιο το πωσ * αυτοι: τταραδιρ αυτόν.|| Η::

--__________.______

85. προσωπον] -ττου 1. 88. ιιι1 τ1π.] ιιι.1ι1. Μια. 58.-·νὶἱἱ. 11. Με 8. εκ του αριθμου (α.)ε. θα). ιν. Ενα.

- πααης] ποπ: γης ΑΚΠ'. ) σπι. 1. Β. 89. Β.Β. ) εις τους αρωματα; Χ. ' ιππ.νιι1α.

8_ντ.()τι. Ιι·ειι.278. 1. ηγγιζεν ΛΒΟΠ. το!. Μπι. 8τττ.οτι.Ρει. αιώνων. "ιιι1ι1. ιι: Β. ) (ζ'οπετιι,

86.ι1ε πιο. ασ. Μσιπρἱι.Μ8. ' :ουν τ. απο. ' των οι.. να”. Οπου. "(41 11.)

ΛΟΒ[.. τσ!. νιιΙα. ο.ο.ῇ)7ῖιιι. @τιποτα - δε] οιπ. Η. 4. αρχιερευο·ιν] ιιι1ι1. και (ιιι1ι1. τοις Ο.)

1,πε.& Πιτ!. Μσιπμ1ι.)ν. δι Βάι. Δτιπ. - ή ἱορτη] ἡορτη Δ. γραμματευοιν (31,. α.ο.σ.ε.ι)ζί.Ι. ενια.

:Βια (τω. Ματ. και. 85.) 2. και εΖητουν οἱ αρχιεριις και οἱ γραμμα- 0"..Ρ5Κ.διΠι:1. Ατιπ. .και Επι. 11.11.

- κατισχυιτητε ΕΒΕΣ. 1. 88. Μσπηι1ι. πιο] οἱ δε αρχιιρ. και γραμμ. εζητουν "38"- "εκ (θα ''1119) ! 00111111· ΑΕΠ)

Παπ. ) :ιαιταΞιωθητε 9. 1101111. το!. 1). ο. 11. το!. να). _|ῖ Μσπιρ1ι.

Σπα.. $νττ.(.ῖτι.1'ει.8ι 11σ1. Ατα. Το". -το] στα. 1). -και "Μαννα ΛΒουΚ (του να”.

δει ..808. θα: 22. _ ανελωοιν] αττολεοωαιν Ι), 8)Ί'τ.ΡΩ.δι 1101. τσι. (οτἰο. ιν. 886€.)

- ταυτα Με ΒΒΙ.Χ. ι·σ1. απο. να! --εφοβ. γαρ τ. λαον.] οιπ. Ο. ' (εφο- Εντ. 11.13. Με. ) οιπ. Β. α.υ.ι·.αβἰ.Ι.

Με Το". ) οσα παντα ΛΟ.Μ. Με βουτο 1)..) απο". απο. (τω. Μπιτ.. πανι. 14.

Β_ντ.1ίσ1. ' οιπ. Ο°ΒΔΒΡΟΠΕ.8ΠνΓΔ. - γαρ α.σ.|: | δε Β. νπ18. ο.ι.·#ρι.ἰ. 11ἱιι.τ.πἱιι.10.) " και 1τοις” ιατρ. 9. Ο

Δια. ' (οιπ. παντα Βνττ.(1τι..διΡετ.) Λτπι. ΣΕΦ. 88Ι.ΙΔ. Επι. Β.Β.468Δ. (και τοις αρχου·

- γινεαθαι) γενεαθαι 69. 8. αιωνας] ΐρτασιπ.ὁ 9.(?11)11. Μστπρ1ι. αιν του λαου Απο.) | του". "019" Α

- σταθηναι νιι!;;. _/ζ | ατηαεσθε Β. αν. Εαν. Β.Β. 46811. ' οιπ. Λ11.11Ιαἰ.ΟΒΡ Β.υ!αἰ.Ρ1ἰ171ῖ8ἰ0Δ 1. 69- Ηο"Κ

σ.ε1]:ι.Ι.ιιι. Π.7]:Ι.ΧΔ. 1. σο. ατοπιαιενττ_ω. ΠΥΡ. οτι). Η. Ειπε. 1111. 479€ [Η. Ρ.)

87. διδασκων εν τ. ἱερ. ΒΚ. να. Ιι.σ.ε./: Οτι). ποιαν. Παω. του ἱερου (11,. 8)·ττ.1)ει..8ι 11σ1.

ινα-ιι. 8)·ιτ.0τι..8ι Ρετ.. (Επι.) να. -εις1ουι1αν Οτιι7.ἰν. Ειπε. 11.11. ) όπλου Εντ. 1).Β.οιτ. ) Οσπιτιι. οτα”.

χ)ω·Χ"-85· Ι :Εν 1”· Πρ· διδασκων ?· .τισ 69. ' εις τον 1ουδαν Β. ἱπ αν): -,'ο Μη] Μη· "ο υ· ΛΗΠ- ' όπως 69

21011111.. το!. α. Βιιτ.1·1σ1. Μσπιρἱι. .πιο Μαη” Δω( Οι·ΕΠ.ιν. Ειι.ι·. ΒΕ. 4191'. ) ἱνα Επι.

(να. σαρ. και. 4.7.) ) σα. ιΞιιΪαιτκιειν _ων @ΜΠΕ | Με( 0 Ο,.ἰ9_ιν_ 11.12.4081.

01· ·-καλουμενον ΒΒΒΧ. (19. Μσπιρ11. Δττπ. - ΜΜΜ: παραδΨ ΜΙ...» 110111) 773€ Ι

- τα; δε νυκται;....ορος] εις το ορος ι ῖκπικαλ°υμινον €_ ΔΟΠι κι· (ακα παραδοι αυτον 11. (απαντας) α.σ.(1)ζ)

ηυληξιτο 1). (-σετσ"). ι... 12.)... ΠΕ· ΙΙἰΙ·48ιτ. ' 0)". Ο. Η. ' Σαυτον παραδιρ αυτοις 9. Λἱ'Χ.

- πυλιζετο] διηλι:ιτο Λ. | ευλιζετο 60'. __ Ι"αρωην ΒΡΩ” ΕΜ. ΠΕ ' “κι” ' το!. να. να! (8).·ττ.0τι.Γει.&11σΙ.)

- το καλουμενον] οιπ. Και. 1. Γ. ε. Το”. ρωδ Βο,.. Ι"αρωθ 0,4!) ι... Βαν Λι·ιπ. στα. ιν. Βιι.ι. 1.1.1!. Με. (11 ιι. 1.

σὰν. Μπα. ιν. 811. Για). (2. ΣωρΜην (Μια @Δι-Μ). α 1ι.Ε`.) "παραδ. αυτον αυτοις Μσιπρ1ι.

- ελαιων] ρτιισιπ. των Χ. 1. Γ. ἱ Άπω). εεωο[Μ α μια εο)"Μοω8 ο· ) οιπ. αυτον απο.

88.ιορθριζιν] ορθρ. (09.) ΧΕ1:"'ΗΜΓΤμ ! (87Π.1›".&Η°ω  

 Λ. - οντα στα. Η. Επι. Β.1ῖ. ) ππιππ νιι1ε. ' - - -

._ πρ...] οριι θ.ι”στι.Π. (σστ. οι.) απαντω. 8ττ.11σ1.* (Μσιπρἱι.) οιπ. ._ .......Έ;.ξΉΣ.'.ΐΤἴἙὶΖωαπο...

- αιτουιιν αυτου] πιιισ εν τη» ἱιριρ 1). ο. ι ω ) παΕπιι.πτ1ποπτ1Μ.σ8 οι

1 851
1





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧΙΙ. 5.

ΔΒω)Ρω(Μ 5 και ἔχαρησαν, και συνέθεντο αὐτῷ οιρ·νύριον δοῦναι·

και ἐξωμολόγησεν, και. ἔζήτει έ ευκαιρίαν τοῦ παρα·

δοῦναι αυτον :ιιίτερ ὅχλου αὐτῶι.||

133 7 Υ 'Ηλθεν δε ἡ ήμερα τῶν οιζύμων * ἔδει

8 κ ι ι ε κ

και απεστειλεν Πετρον και
: . | '| Ω | | Ο | Γ ,- `

Ιωανην ειπων, Πορευθεντεο ετοιμασατε ημιν το

9 οἱ δὲ 3είπαν|| αὐτὸ, Ποῦ
` Έ , το '' ο `

δε ειπεν αυτοιο, Ιδου

1. Σ Δ.

1. 69.

ΗΟΜΜΙ'Δ.

€ 'Ποιο.
8. αυτ. ιἱτερ οχλ.

7 "Μο". αδ: ι7-3ο.

6

"Μπ-ι·ι="·96· θύεσθαι Τὸ πάσχα·

κ 'ο Ι

πασχα, ινα Φα·νωμεν.

θέλειο ετοιμάσωμεν ; ο
ο Ι Ο .- 0 Χ Ι Ι τ ε

εισελθοντων υμων ειι· την πολιν συναντησει υμιν

' | αν | 9 ,

ανθρωποι· κεραμιον υδατοο βασταζων· ακολουθη

σατε αὐτῷ εὶα τὴν οικίαν 2εἱι· τμ” εισπορεύεται·

ιἔρεῖτε τῷ οικοδεσπότι, τῆι· οἱκία99 Δένει

κατάλυμα

1!. `

σοι ο διδιίσκαλ09,
εν ` | ` Δεν επ |

οπου το πασχα μετα των μαθητων μου Φαγω:

ιο·- ‹

Η).

1 Χ

εστιν τοΠοῦ

Ποιοι οιο. 5 Οι αανίεἱ και". οι

μπαι οιιιιι γιοοιιιιιιιιιι "Η απτο:

“ οι ηιοροιιιΠι. οι. ηιιοει·οιιιιι

οροτιιιιιιιιιι.οπι οι ιι·ιιι.!οι·οι ἰΠιιιιι

ειπε ΜΜΜ.

7 να” οιιιοπι ι!ἰοε πικαπ)

ιιιιιι. ιιι ηπα ποναει: "οι οοι:ἰιὶἱ

'ι:ι.5ι:|ιιΙ.: - οι Με. Ι'οιι·ιιπι οι

ἱοιιιι.ιιιιοιι Μεσοι, Βιιιιι.οε οιι

ι·ιιι.ο Με. ιιιι.εο!ια οι. ιιιαιιιΙιιι:ε

ποιο. ι' Λι ΠΠ Ακουω. Πω

να ρωταω” ω Οι .και οι!

οσε. Βοοιι ιιιιτοοιιιιιΠιιιε "Με

ὶιι οἱνἰι.ιιιοπι ακοη". "Με οο

ιιιο ιιιιιριιοι·οπι ιιιιιιοο ροι·ιιιιιε:

εοιιιιιιιιιιιι απο ιιι ι|οιιιιιιιι ιιι

ααα Ματια. '' οι ιΠι:οιἱε ματι

ἴιιιιιιΠιιιι ιΙοιιιιιε.. Με" “οι πιο

;.:ἱειοι·. ΠΜ σει. ι!ἰνοτιεοι·ἱιιιιι "οι

μα.ει:!ια ι:ιιιιι ιΠε.οἰριι!ἰε "Με

ιιιιιιιι!ιιι:οιιι? " Οι. ιρεο νοοὶε

ΜΜΜ «εκπομπη ιιιοι:ιιιιιιι

ειι·ιιι.ιιιτι, οι. Με [ατακα. 'ε' Βιω

ε~ Ι 8 ο κ ΙΙ ε ι ε

κακεινοε· υμιν δειξει αναγαιον μεγα εστρωμε·

νον·

.- ο (

εκει ετοιμασατε.
13'

Απελθόντεο δε εδρον

 

5. και εχαρησαν ενο. 1).Β. 4684.479.:. |

οπι. Ι. Ιι.1)Π.Ι.

-αυτιρ] αυτοις Λ.

·-· αργυριο·ν Βοιωτια. το. Ενα. Β.Ε.

4684'. ¦ αργυρια ΔΟΣ. 69. ΚΟ. Β_γι·.

ΠοΙ. Ενα. Ι).Β. 479€ (νὶιὶ. Μαι. κατι.

ιι..) Ο.. :η

6. και εξωμολογησεν ΑΒΒ7].Ι.. το!. ε.|ῖ

] και ιἱιμολ. 1). ι και ομολ. Ρ. ¦ στο. Ο.

ιι.ἰι.ι:#ἰ.Ι. Ειι.ι.Β.Β. 468.'. (να. Μια.

κανι. 16.) ·

-του παραδουναι] ινα παραδῳ Ρ. (νἱιὶ.

Μο". Μινι. ιο.)

--ατερ οχλου] στο. 69.

-αυτοις μια: ατερ οχλου ΑΒΟΪα. οι'

τοπιο ε. 1.). τει. ι:ώβἱ 8)ιι·ι·.Οι·ι..Γει.8ι

Πο!. Μοαιριι. Απο. και.. Σια. Ι).Ε. |

οπι. Ι). νιιΙα. α.ε.Ι. (να. Μοιι. δι: Ματ.

Η'. 10.) [Β. ιι. Ι.]

?. δε] Μια. και Ο.

-ἡ ήμερα ΒΒΡΙ.. το!. ¦ οπι. ἡ ΔΟ

Δ. (Β ο. ι.)

-των αζυμων ναι. ι:./.9'·'· 8ττ.Ηι:Ι. ι

του πασχα 1). α.(ι.ε.#.ἰ.Ι. 5_γττ.Οει.8ε

Ρετ. "οπι. ροι·.ιοιι οι! Μι. κι. α.

-ῇ] (οποιο. εν 9. Αν. το!. Μια.

Επι. ι1ο Ποσο. ΜΒ. ' στο. Β.ΒΙο.ΔΙαἰ.

ΟΒΙ.. (Β. ιι. Ι.)

-εδει Ειι.ε.ιἰο Ι.)Μ.0Ι:ι. ι δει 89. ¦ εστιν

Η. ' ειδει 13. “(εδειουσθαι .τα Δ.)

8. Πετρον] μαθει. τον Ι).

--το πασχα] Ρο" ινα φαγωμεν 69.

9. κι] οπι. Γ.

-ειπαν ΒΟΒΕ. | :ειπαν #5. ΑΡΒ.

τα.

_θελεις] Μἱιἱ. ινα 69. ΒΪτε.Οει.Ρει..δε

Ηι:Ι. Απο.

-ετοιμασιομεν] ·σομεν Ι. κι. Οτίο.ἱἱἱ.

256». μια. σοι ΠΓ. οι. των. να».

Οτίο.ὶἱἱ. ' πιο. σοι φα·ιειν το πασχα

Β. ε_γι.Ηι:Ι.ιιιε.ι"δ. (νἰιΙ.Μιιι.ι.κκνἱ.

Η.) | πιω. σοι το πασχα θείο. οι.

Μι!. ιἰΙιἰ ε. ' ιιοιι ιιιι!ιοιιι ΔΟΣΗ.. το!.

(ΗΜ.) 8τττ.Οιι..Γει.8ιΠοΙ.ι.ι·ι. Μοιιιριι.

ΑΜ.

ΙΟ. αυτοις] στο. Η. ε.

-- εισελθοντων] εισερχομενων Ι).

- ἰιμιιιν] ·ι)μων κ.

- συναντησει ΑΒΡΠ. τοι. (-αη 69δοι·.)

( ἰιπαντησει Οϊ..Χ. | απαντησει Ι).

Οι·ἰο. ιιι. 2.56°. (ι·ἱι1. Ματ. κιν. Η.)

- βασταξιιιν] Μπι: κεραμιον υδατος 1).

ο. 8ντι·.Οιι.Ρει.8ιΠι:Ι. ΑΜΠ. | Οοιιιτα.

Οι·ἰ9. Πι. (βασταζοντος 60.)

- εις την οικιαν] στα. ΒΙΒΗ”.

- εις ήν ΒΟΕ. μια. 8_γτ.ΠοΙ. Λεια. '

ιν Χ. απο ο. ' οὐ εαν ΔΗΠἱΜ. '

:αν ισ. 1). το!. 8)·τι·.Οει.(ιιτ «αιωνα.

(οποιο. “ οι").

- εισπορευεται] -ηται 1). -ητε Χ.

ΙΙ.σοι ΑΒΟΡΙῖ.. το!. Μαιο. το!. ' οπι.

ΒΧ”. 8)(Π'.ΟΓΕ.διΡ52. (νἱιΙ.Μιιιι. Μινι.

18. Ματ. κιν. Η.)

- καταλυμα (-μμα 09.) ' και!. μου Ο.

ΤΙιοΙ›. Λεια. (ι·ἱιΙ.Μιιι·.) ...μια-03..."

πιο..

Η. κακεινος] ικανος 1). Με". ἱἰἱ. 250'.

(ριτσα. ιδου 8)·ι·.Οιτ.)

- υμιν] Οι". Κ 77:

- δειξει] υποδειεει κ.

- αναγαιον ΛΒΠΡΠΕΔΕΟ ΠΚΜΗιιιιι.

κι. ' αναγεον Ο. Π. ¦ ανιιιγαιον ΗΠΑ.

()ι·ἰο.ἰἰἱ. Η”. ¦ ανιιιγειον 69. ι :ανω

γεον 5'. Με. 0τἰ9.ἱἱἱ. 256€ ἱν.-ι02".

[ο. Γ.] (οοοιιιιοιιιιιιιι ιιιιιιιιι 8›·ιει·.Οι·ι.

8εΡει.) 'μισο. οικον Η. Ι σπιτια. σου.

Μια. ιν.

- μεγα ()ι·ἰα. “Νέα Η. ' οπι. Ι). ΤΜ”.

"ροι". εστρ. α.ο.ο.εΜι. ' Οοιιιι·ιι. νιι|ι;.

_κ

- εστρωμενον] πιω. έτοιμοι· Χ. 69.

(νιι|.Μιιτ.) | ιιι!ιΙ.κεκοσμημενον απο.

ἰἱἱ. Η". | Μι!. σεσαρωμινον ἰτι.ιιιιον

θείο. ἱἰἱ. 258.'.

- εκει οι·ίο. ἱἱἰ.256°. ' κακει ΒΧ. να..

τι. Ατομα!. ΑΜΠ. μια. Μπι.)

Η. απελθοντες] -0οτει: Ο..

·- ειρηκει ΒΟΠΕ. 89. α. ' Σειρηκεν (Τ.

ΑΡΗ. το!. (Ειπε.) ¦ ειπεν Χ. (ΝΑ. Μπι.

:‹ἱν. Η.)

- αυτοις] αυτος Η".

- ήτοιμασαν] πιω. αυτοι ο!).

 

10. πωπω. οι. Ι ὶιοιιιο φαω.. Η. ι 'ιι ηιιιιιιι

(.'δ.| Η. Δια". Δια. ' Η. οοι.οιιιιοι νοοιιι οι.

852





ΧΧΙΙ. .20. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

Υιι18.α_6.2.,. θι : ο τ ν τ -- ` ι· ι κ τ

87.... ο· 1. Η. κα ων ειρηκει αυτων, και ητοιμασαν το πα·

Ποιιιρ1ι.Ι'Πιεο.] 0- α.

Δ.ΠΠ.ΑΣ"1. 4 14 ` .ο ο ν τ τν 8 Ι ` τ

8 και οτε εγενετο η ωρα, ανεττεσεν και οι
ή: Ι ο το 'δ οσου Οάττοστολοι συν αυτερ. 15 και ειπεν πρι” αυτού9,

1 ο ..ο Α

τα Επιθυμία] έττεθύμησα τουτο το πασχα φαγειν μεθ'

`

π ὑμῶν προ τοῦ με παθει-ν· 16 λέγω γαρ ὑμῖν ὅτι

β [οὐκέτι] ού μὴ Φάγω *αυτο| ἔωε δτου πληρωθῇ ἐν

][ Ρ τῇ βασιλεία]Ι τοῦ θεοῦ. Η Και δεξαμενοε ττοτήριον

17' 0; ιζ! .ίο"“Γέι ευχαριστήσω· εἶπεν, Λάβετε τοῦτο και διαμερίσατε

'ο. Η”. ο .' τ ! .μ ι λ | κ τ ο- + ο Χ τ . ο `

οι: μπει” 0.... εκ· εαυτουε εγω γαρ υμιν ου μη πιω [απο
"ΕΕΣ · Α .- ν ι κ .. τ ο ··ν τ τ

.ΗΜ-Ωω” του νυν] απο του 2 γενηματοε την αμπελου ἔωτ

19 κ ` `αι λα ων
Μ ο | . ` )| Π 0- β |

αρτον ευχαριστησω εκλασεν και εδωκεν αυτοιε λε·

γων, Τοῦτό ἔστιν το σωμα μου το υπερ ὑμῶν διδό·

Ίο _ μενον· τοῦτο ποιει-τε εἰο τὴν.π έμτ)ν οινιίμνησιν.

οξξ νο ιι: κ ` ` ι ε τ υ κ ` 8 --κ

."ω0._".°8_%_β αι το ττοτηριον ωσαυτωο μετα το ειττνησαι

20. Ήσαἰιτ. κ. το

ιτοτ.

"δω·η:%·°ἔΐ 2οι)|| ή βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθρ.

ιεο ιιιιιειιι ιτινειιετιιιιι οἰειιι

.Με πιο., ει ριιτιινοτιιιιι μιο

ειιιι.

" Ετ ειιιιι Μετα εεεει Ιιοττι,

ιΠεειιοιιιι., ει οιιοοεειιτι τιμω

"οι ειιιιι ω. '6 ανια) Ετ :ιιι

ΜΒ. @δωσω ‹Ιεεωετιινὶ Με

ροοειιο. τιιιιτιιιιιειιτο νοοιοειιιτι

ιιτιιε φωτο τοπιο:: '6 (που οι

εο ειιιτιι νοοιε οιιιο. οι Με που

τικιιιιΙιιε:ιοο Μια! αυτια: ται·

ΡΙειιι.ιιτ ιιι τεΒιιο αει. " ΕΕ

ιιεεεριο ειιΙιεε μου” εεττ οι

.και Αεειριιε ει οινιιιιιε ιιιιοτ

νοοι '' ι1ιεο ετιἰιιι "Με ειναι

ιιοτι Με” οι: Βειιετοιιοιιε νιιἰιι

ιΙοτιεε τεἑτιιιιττι ἀεὶ νειιἱιιι.

"' (Με-'0 Ει ο.εεεριο μια ετο

τιιιο εεττ. οι Γτεεἱτ. οι αεκ ειιι

ιΙιεετιε. Πα: οι" εοτριτο ιτιειιιτι

(μου ρτο νοοἰο (Μπιτ: μου

ααα ιιι ττιετιιτι εοιοιτιοιτιοτιιιιο

ποιο. :ο (Μιλ) ΒιιιιιΠιετ οι εο

Ιἰεει:ιι ροοιιιιιιιιιι εοιτονιι, απο”,

 

14. ἡ ώρα] στο. ἡ Ι.. Μια!. νεοι: σαι"

ει απο.

- αποστολοι] τρτοειτι. δωδειτα ετ. Λο?

ΠΕΣ. το!. νιιιε. _/: Βνττ.Ρει.8ιΠει.

Μεττιριι. Απο. /Ει.Ιι. (για. Με". κανι.

20. Ποτ. κιν. 17.) | στο. 131). ο.ἰι.ο.ε$

Η. εντ.()τι.. 'Πιερ.

- αιτοοτολοι] οτιι. ΣΧ. Μετοριι.ορ.Μϋιπ.

τι. 52. (ναι. Μου.. οι Ματ.)

15. προς αυτους] αυτοις 1.. νιι1ε. υ.οώ

(ειτο,α.ο.)

- επιθυμητή -οαν ο!).

Ιθ.οτι ()τἰο. ΙΜ. ιιι. 8992. ¦ οιπ. ΒΧ.

ΗΡ.

- ουιατι ΟΒΙ'. το. (Με.) 8γττ.Οττ.

Γοι.8ιΠεΙ. Απο. (Βιμ.) στο). Ιιιι.ἱἰἰ.

ι οιιι. ΛΒ(ΡΙ.. Ι. Η. α. Μειιιιιιι. του..

(τω. νετ. 18.)

- ου μη] οττι. Ατττι. ¦ στο. ου 1).

- φαγιν] φαγομαι 1).

- αυτο 130' ιιι υἰιἰ.Ε. Ι. (Με.) @τα

(δτι.Ροι.8:ΠεΙ.τοι;. Μετιιριι. 'Που. αν).

ΙΜ. ιιι. ' αν' αυτου Ι). 89. | :εξ αυτου

Θ. ΔΟΕ το!. ): 8_ντ.ΠεΙ.ι:ει. Δτιτι.

του.

- ότου] ου Ι.

- ·πληρωθυ Οτίο.Ιτιι.ιιι. ] καινον βρωθο

Ι). ' ιιιΙἱττηιΙειιτ ο.

Π'.νω. οικω ιιοιιιιιιιιτ ραπ νετ. 20 ιΙε

οτιιιιιε ετε. τετιιιιιιιιι: .νἰυε Σιιειιο τρενο

ιιιιιιε ιΠειιι οιιιιι ο. Ποιτιιτιο μετ ειστε"

οτι.ιιιιιιι, οι” ιιι εοιΠειοιιε απο οιιιιιιιιιιο

οι νετεἱειιΠ ἰιιιετροΙοιιιιιτ ει ιΙο τιονο

οτι.Ιἱιιιιιιιιιτ.

νεα. Η' ει 18. μια οωμα μου νετ. Η). Ιω.

(τινι που ιιιιοετιι το!. νετ. ΙΟ.) Ρο." νετ. Ι

ιιι ει!. ΨΜιτιοοοιιιιΙι ει Μ88. (ο. 8.

1)οινΚ.ιιι. 8.: απο”. σου” οι εοι.Ι. Μάι.)

ιιι: νιι1.οουιοο: (οιιι. “ ιιι οτιιιιἱοιιο εοιΙἱ

εαυτο." ΔιΠετ.) στο. οι ιιι ΣυοτιοεΙιοτιο

ΟοιΙιουιο ειι]ιιο Ιεειἱοτιεο ριιΙ.ιΙιεἱ ]ιιτιο

ίεεἰτ Μιιτ.ι.ιιοοιιιο ο.τιτιο 1791 (αρ. Ποιοτι

Μου. Νο. 82.)

Π. ερημον] ρτοετο. το ΛΠΚΜΠ. (νἱιΙ.

νετ. 20. ι(.ἶοτ. Χι. 25.) ¦ στο. 130!... τει.

Μετιιριι. των

- τουτο] στη. ΥΜΕ. ο.

- και διαμ.] στο. και 00,. εντ.οτι.

8γτ.ΙΙιετ. Πανου. 'Νιου.

- τις ἱαυτους ιι.ιυ.ιε.ιιιι)...οιι. Ι. 69.

Μια. Ατπι. | τις αυτους Ε. | “αυτοις

:. ΑΙ). το!.

Ι8.υμιν] και. οτι 9. ΑΧ. το. (Με.)

8νττ.(.]τι.δι:Ηο!. $ντ.Πἰετ. Μειιιριι.

'Παω. Απο. ' οιπ. ΒΟΙ)Ιο. Ι. Ο. ο.

ΣΕΚ”.

- ου μη πιω] που. απο του νυν ΒΙ.ΙἱΜ.

ε.τιο(Μο ΜΜΜ.) 8)·τ.Πει. 8ντ.Πιετ.

Μεττηι!ι. των. ΖΕιιι. ' ρττιετιι. απο τον ι

νυν Ι). Ι. Ο. Δυο. 8)·τ.(3τι. Λτττι.] ι

'στο. εε. ΔΟΧ. το!. (ΕΔΩ.) Β_νι·.1Μ.

Ικα.

- γενηματος Διι..1Ιοι.ου1.Σ.Δ. 1. 69.

νν.

823..

ΕΕ0ΠΜυντ.ι. | :γεννηματος Ο.

Ποίο 8ο. (ρτοεττι. τουτου του εποε.)

18. ού 1301. 1. Γ. ' :ότου €. Δι). τει.

ι (οττι. Ο. ιιι υιό.)

Η) [τι. 8)·τ.()τι. ' οτα. Με νετ”. 8ντ.1.'οι.. ι - ελθο] που: ή βασιλεια Π. 8νττ.οτι.8ε

1'ει.(ειτα. πει.) ι (ιιονιιιτι Ι›ἰΙιετο ιιι τε;;ιιο

Βεἰ 5)·τ.Πει.ιιι;;. ΣΕΦ.)

Η. λιγων] και!. λαβιτι Α.

- το υπερ υμων οι! Πτι. νετ.] στο. 1). α.ο.

του. (ναι. 1 Ποτ. κι. 24.) ¦ Ουιιιττι, το!.

νιιΙο. ο). κιν.

τοῖς γενομένοις υπ' αὐτῶν απομνημο

νεύμαοιν ο καλιῖτιιι εἰιαγγέλια. ου

τοις τταρέδωιιαν ὶντετάλθαι αυτοις τον

'Ι ηοοῦν λαβοντα άρτου ευχαριοτήοο ντα

εἰπεῖν. 'Γοῦτο ποιεῖτι εἰς τὴν ανάμνη

σου μου. τοϋ. ἔστι το σώμα μου' καὶ

το ποτήρι” ι.ιμοιιΐις λαβόντα και ιἰιχα

ριοτἡοαντα εἰπεῖν, 'Γοϋτό ἐστι αιμα

μου. καὶ μόνοι; αὐτοῖς μεταδοῦναι.

.|ιι.". Δυο!. ι. 00.

- υμων] ήμουν Γ. | πολλων Απο. [

Μι!. ιιι τει!ειτηιιιοιιειτι τιιιιιιοτιιτιι του.

- διδομενου] οιιι. 8γτ.(.ῖτι.. (νἰιΙ. ιΟοτ.)

- εις την] υιιι. οι; Βται..υοι.(ω. 2).

20.οιιι. νετ. Ι). ιι.ἰι.ι·.ῇ.ἰ.ἰ. ενοσ". οι.

ιΟοτ.κι.25. ' Οοιιιτο. το!. απο. εν:

Σια. ιιι ()ιιιιοιιε.

(

Οι γάρ απόστολοι ἄν

να!. Οτίο. ιιι.

- ωοαυτως ρο5τ. ·ιτοτηριον ΒΕ. Μοιτηιιι.

(στο. '.Ι'Ιιευ.) | ]; οιιιε και τ. ντιπ. ·;. Α.

το. μια. Ι(.ἶοτ. το. 25.)

ΖΖ 853
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ΑΒΒέ(Ε[π λέγων, Τοῦτο το ποτήριον ή καινη διαθήκη ἐν τῷ

' _ 9 Α ι ο `ΠοΗΜΈύν;Ξβ αίματί μου. το υπερ υμων9 ;εκχυννομενον.|| 1 Β Πλην

Δ- ἰδου η χειρ τοῦ παραδιδόντοι` με μετ, ἐμοῦ ἐπὶ τη9

δ.: τ απέζ ο 22 * ὅτι!| ο ιυα” εν|| του ανθρώπου
ἔἔ8ιτ-°6:=ἐ: ρ ` η: 2 | Ι # Χ ι κ ^ ε

σε:: 23!- 3κατα το ωρισμενον πορευεται · πλην ουαι τω αν·

22. απο τα θρώπω έκείνω δι. ου παραδίδοται. (Η Και αυτοι

α να ι· ι

ή|ρξαντο ιτυνζητειν προτ εαυτονο το το ἄρα εἴη εξ

αυτων 6 τοῦτο μέλλων πραιτο·ειν.

ΟΖ' ιτο

Β ουρ. 9:46. β

'' Μπιτ. αο:ο5.

Ματ. ιοι.ιο.

 

0

Μι

135 Μ 0 .Βγένετο δε και

τ ο .ο ι·- 'ἱ ι

το: αυτων δοκει ειναι μειζων.

ά Οι. βασιλεῖτ των έθνιῖιν κυριειίουιτιν αυτων, και οι

έξουσιιίζοντετ αυτων ευεργέται καλοῦνται.
Χ , ιν Ι Ο 0 α τ ε ε- 3 : || α τ

δε ρυχ οντα·ζ αλλ' ο μειζων εν υμιν γινεΕτθω ωι: ο

Με νεωτεροτ. και ο ηγουμενοι: ωτ ο διακονων.

25 ο

ο

` | ' , | " ' ..ο - ` Έ

γαρ μειζων, ο ανακειμενοι:, η ο διακονων; ουχι ο

οινακείμενου; έγω δε 8έν 5 μέσω ὑμῶν εἱμι'| ινε: ο

| ' , .ο `

ιριλονεικια εν αυτοιτ, το

δε είπεν αὐτοῖτ,

αι·

Πιο οει οιιΙἱκ. ποι·ιιτπ ιοειιι

ιιιοπι.ιιιπ ιιι οιιπαιιιιιο ιιιοο. ιιιιοιι

μπι Μπι ιιιιιιιοιιιτ. Ή @να

Υοτιιιιι ιιιιιιοπ οοοο ιιιυιιιιε ιτα

ιιι:ΗΠΒ ΠΙΩ ιιιοι:ιιιιι Πα( Η! ιιιι.:ιιειι.

Ν Ν. ιιιιιιιοιιι ιιιιυ: πωπω. εο

ι·ιιιιιιιιιιι απου ιΙοιἱιιιιιιιπ οι:

του”. ι·ι:τυπι ιιιπιοιι του ΠΠ

Ιιωτπιπἱ να οποιο ιταιἰοιιιτ.

“θα '~) τα. που οοοροτιιιιι οπου

τοτο ιιιιι:τ ιο ουτε ι:εεοι. οτι οιιι

ιιιιι μου ιυι:ιιιτυει οντα. 2'' "κι

Μ Καπο. οιιι ιιιιιοιπ οι οοπιοπιιο

ιπιοτ οσε. απο: οοι·πιπ νιιΙοι·οιυτ

ι:ιιυο ιποιοτ. 28 Μπα πυιοιπ οἰε,

Κουα ι;ι:ιιιιιιιτι ιΙοπιιπυπτιιτ

οοτιιιιι. οι. ιιιιι ποιοοιιιιοτπ υα

ι›ι:πι ευρω οοε οποια τσουπ

ιιιτ: 2" του πιιιοπι που οιο. αου

"πι τιιιιιοτ ου: ιπ ιτοΙ›ἰε ιιιιι. Μουτ.

ιιιιιιοτ. οι ιιιιι ιιτυοιιοοιοτ ον.

εἰι·ιιι ιπιιιιυιτπιοτ. Τ' ΜΜΜ

δπιπ ηπα. ιππιοτ σι. ιιιιἰ το

ιτιιιιιιιιι ιιιι ηιιι ιιιἰπιειτιιι? ιιοιιιιο

“πι τοοιιιποιι? Εκο ιιιιι.οιπ ιπ

ιιιι:ιλιο τοιιιτιιιπ ιιυιιι ιιιουι πιο

υμει

27 τίτ

 

20. διαθηιτη] 20.00. εστιν Π. Μοιι:ιριι.

(των.) (Ατιιι.ι:ιι.) "τιονι ιεειο.ιποπι.ι

(3.92. Βάι. "0111. ιεαινη εγτ.Ρει..ΜΒ.

(80.0 Οτἰο. πι. 823.. ως έν τη: ειἄαγγε·

λιιμ γεγραπται, ποτἡριον καινῆς δια

ανετα).

- αιμα". μου] εμιρ αιματι ευ. (οι. Ι

θα.)

- του υπερ] (Μοτο.) Δ.

- εκχυννομενον ΑΒ' .ΛΙαἰ.Ι.ΔΕΠ. |

Σεαχυνομ. ε. Β°Τ.τΧ. τοι.

Πο οτιιιιιο ιιοτειιππι 17-20 απο Ρωσία:

ιἰοιιετιι ΒΙιιιιο:Ιοιιι ΟυιιιιιΙ›τἱ8ιπο 1850.

νιιΙιιι`: τιτοι:αι›ἱΙι: οει .να που νοτειουΙοιι

ιι: ι:οιιἱοιουε ι-οτο οιππι0υε ιπιι:τρο!πιοε

εεεο ο Ιοοιε ρο.τυΙΙι:Ιἱε (ι: Ιθοτ. αι. ρτιιο

ιιετιιιιι) οι οτιΙἰπο ιππιπιοιτ. τινι ιπ 8ι·τ.

Οτι. οι Ειι.ιἱπἱε ποππυΙΙἱε (οι ἰπ 1) οκ

ιιΙἰιιυιὶ οικω) τοιιιιιιπ τοι·ὶι:ιιιιπ ουκ: πο

ιιιοπιιο ροι:ιιΙἱ ἱιοτοιυτ. Βου ιπ ιοκιυ

τυΙΒιιτἱ Ρτιτπἰιπι 0ο ποπ ιιοτιιιτι οιιοπιιο

οι οἱοοπιΙο Ιοι:ιιιιιιιτ 1)οιιιιπυε ιΙοποι:

τοπιο: τοιέιιυπι 1)οἰ. οι ροετοιι ιΙο πιο

ιιιιιοπο ειιι:Ιπιτἰειἱιιο. ΒιιπιΙἰιοτ να

Ευι:ιια του μπαι: οι παω Ρετ ι:ἰιι.ι.ιε.ε

οτιιὶπιιι.

22.ὁ υιος μεν ΒΤΙν. Μοιιη;ιιι. 'ΠΚΦ. ι

:ὁ μεν υιος €. ΑΧ. το!. 0τἰη.ἰιι.

(να. ΜΜΕ. οι Ματ.) ' μεν ὁ υιος Ι)

στ.

- ττορευεται για” κατα το ιιιριιηι. ΒΠΤΕ.

69. Ο. (Σπα.) Απο. @απο ' τοπιο

π. ΑΧ. τοΙ. Σ 8γττ.Οττ.1°ει.&Ηι:Ι.

ΜοτπμΙι. των. Βάι. " (οσοι ώριιτμ.]

πιω. αυτιρ Οτιο. ιν. ιΙι: ι:ο 8)·τ.ι.)τι..

ΣΕΦ.)

- την ανθρωποι Οτἰ9.ἱν. ' οιπ. 1). ε.

Β_γτ.Οτι. Το". των. Μιιτο. Η. 8!.

23. και αυτοι] αυτοι δε Η. ι:./. 'ΠΚΦ.

- το] οιπ. ΙΧ.. (Τιιι:0.ιιι ναι.) Οτἰη.ἱτ.

μια!.

- αρα σου. Η. | οιπ. Ρ. των.

-- “η Οταν. | εστιν Ι.

- εξ αυτων νιιΙε. ο.|: 5)·ττ.Γει.8.:Ποι.

το!. Οι·ἰη.ἰν. ' οιπ. 1). ιι.ἰι.ε.Σ)ζἰ. @τα

οτι.

- μελλων] ποιο τουτο ΒΕ. Οι·ἰη. ιν. Ι

μου: ·ιτραοιτειν ο!).

24. και] οιπ. Ευα. (οκο. _/ἱ) στη. ἰἱἰ.

-σου

28.γινεοθω Π.."ιιί.υ'.ΓΙ.. Ι. | :γενεαθιο

τ. ΑΧ. το!. (Βνισθω Δ.)

- ο νιωτερος Δια. !ι.ι:$ιι'. Μοπ·ιμΙι.

Οτι-α. πιο". ' οπι. ο .1100. ' μικροτε

ρος 1). νυΙα.6'Ι. ιι.ι:.β.ί.Ι. Μοιπρἱι.ΜΒ.

ιιινιι1. Τ!ιοΙ:. (τω. Μιιιιιι:τ.)

- ύ διαιτονων] ο διαιιονος 1). (ο τοῖς

υπηριτουμενοις διακονούμενος οτι".

οι.)

- οι! ιὶπ.] πιω. οι ποπ ειι:υι ἰιι ιιυι πι:

ι:ιιιποιτ. $ι·τ.Οττ..

27. τις γαρ....αναιτειμενος 2°.] στο. Χ.¦

μαλλον η ο ανακιιμενος ι.ιιιιιιιιιι Η.

-· μιιζων] πιω. εστιν Ι.. 00. Έ. νων.

ιι.Ιι.ι.·.ι·. 8)·τ.Πι:Ι.ιπι.ς. (Μοιπριι. των.)

(Ατιπ.) .και

-- ονχι ο ιινιιιεειμενος] οιπ. 5)·τ.(:τι.. ιπ

μπαινω ιιιιιιιοιιι ιιιιι τοοιιιπιιιι.. ιπ "πιο

ιιιιιοιπ ποπ Μο κι! αυτ ιπιπιειται ιι.ο.ι:.

1).ἰ.Ι.

- ουχι] ουχ Ι. ΚΜ..

- ο ανιικ.] οιπ. ο 00. (αναιτιιμεινος 2".

Τι!!!)

- εγω δε ()τἰι).Ιιιι.ἰἰἰ. 888". | ιγω γαρ

1). οι οιπ. ροειοπ ειμι.

 

Ή. ιδου Οτἰ9. πιο” 442"·°· ¦ οιπ. (Η).

- μετ' ιμου Οτία.ιιι.ιετ. ' στο. Β. δια.

Ρετ.

22.ὁ·ι·ι ΒΒ στ.'.Π... Μοπη›ιι. ΤΙιοΒ. '

:και π. ΑΧ. το!. (Μια.) δι·ττ.οτι.

Ρει.8ιΗοΙ. Δτιπ. ΣΕΦ. ' οπι. α.ι|.ἰ. Οτἰη.

ιν. 435". απο. Μιιιι. ακι·ι. 24. Ματ. εάν.

οι.)

| -- ο

- ιν αυτοις] ιν εαυτοις Α'. 00. | αυτων

()ι·ἰη. πι. (ιιιοΧ μειζιιν 09.)

- αυτων δοκει ειναι] αν ειη 1). ο).

$ι·ττ.0τι.&ι.'ει. (Μοπη›!ι. ΤΙιι:Ι:ι.) | αυ

των η Οτἰο. ἱἰἰ.

25. ὁ οι] πιο. |ησους Λ. δι·τ.Ρει. Βοιώ

πιιε ποοιι:τ δι·τ.()ι·ι.

- ιτυριιυουαιν ()τία. πι. 7220. ¦ κατα

κυριιυουαιν Χ. 09. Π. Οτίο. ι. ΤΙ0'.

(τω. Ποια. κκ. 25. Ματ. Χ. 42.)

- ιιμι μια υμων Β.ΒΙΙη.ἱιιοοΠ..νιιί.ΤΙι.

για”. ομ||. Ειι.ι.ἰπ Ι.υο. Η!. ' :απτο

εν μεινω τ. Λ(Ωιιι. Ιἰιι.). το!.

-- εμμισιρ ΔΣ.. 0!).

για. Οτίη. ιν. ΗΡ.-- ως ο ιΐιακονων

00. πιο! ιιτο "Με οι. | 22. 1ιιιιιιιιιι ΠΠ Η.

¦ 20. ικα πιει". πιιιιιιτ οι.

354





ΧΧΠ. 35. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

οο·τ·υ"σκοποο····-τ··""Φωνπμ.ο···υποπιππωνυ»τουτο-κιτ*Μουρ-παντου·τα”Ντι··πο~τω-τα...

“πωσ-αι."-.·:-π··ῶη.αυτό

νπ.18. α. 6. ο. ο.

8]ττ. Ο. 1). Η.

Και”. Που.

Μπιτ. πιο..

Φ Μιπι.το:ο8. .Μ

80. κάθηοθε ε

- τα; Η». φυλ.

κρἰυουττς

οτι' τῇ:

..

πι

0

σοι

' Η ΜΜΕ. :6 : :το-354

"Ποπ ιι:οπ·;τι.

.Ιο!ι. ι8:36-88.

°'0ΐ

28 ὶΥμεῖι· δέ έστε οἱ διαμεμευηκότει· μετ.

ἐμοῦ έυ τοἶι· πειρασμοίο μου· 29 κώμα διατίθεμαι

υμῖυ, καθιὶ›ο διέθετό μοι ὁ πατήρ μου, βασιλείαυ,

Ϊυα ; ἔσθητε|| καὶ πίυητε ἐπὶ τῆι· τραπέζηι· μου ἐυ

τῇ βασιλεία μου, 0 καὶ 8καθήσεσθιε|| ἐπὶ θρόυωυ

κρίυουτει· του δώδεκα Φυλαι· τοῦ Ίσραήλ.

188 81[Εἶπευ δὲ 6 κύριοι·,] Σίμωυ Σίμωυ, ὶδου ὁ

σαταυᾶο ἐξΠτήσατο ύμαι· τοῦ σιυιάσαι απ· του σῖτου·

82 @το δὲ ἐδεήθηυ περὶ σοῦ ἶυα μὴ 8οἔκλίπρ|| ήπίστιο

σου· καὶ σύ ποτὲ έπιστρέψαι· =στήρισου|| τουι·

ἀδελ‹ρούι· σου. Γ ὁ δὲ εἶπευ αὐτῷ, Κύριε, μετα

σοῦ ἔτοιμόο εὶμι καὶ. άι· 5ύυλακτ)υ καὶ άι· θάυα

του πορεύεσθαι. 8" ὁ διἔ εἰπευ, Λιἔγω σοι, Πέτρε,

ου * Φωυήσει σήμερου άλέκτωρ 3ἔωι·|| τρίο δμε

ἀπαρυήσΖη * εἱδἔυαι.|| '35 Καὶ εἶπευ αὐτοῖι·, σΟτε απέ

στειλα ύμαι· ἄτερ 2βαλλαυτίου|| καὶ πήρα· καὶ υπο

διακουῶυ. τπἱπἱιπτο.τ. 28 νοε ιιπιοτπ οειἰε

πιιἱ ροτιπππιπειἱε τποοιιτπ ἰιι

τοπιι.ιιιιοτποπο Μοτο: "9 οι οπο

ιΠεροπο ΜΒΜ. Μπιτ. Φοροεπιτ

"πιο μποτ τποπε τοαπππι, σο τι:

οιὶπι.ἱε οι ΜΜΜ ευρα τποπεπιπ

τποπτιι ἰπ κοπο πιω, “πω οι

:<οιΙο.·ιι.ἱ8 ευρω· :πωπω ἱιιιΙἱοοπ

του ι1ιιοιΙοοὶιπ Μουτ. Ι.ετο.ποΙ.

" ΜΜΜ Απ πικαπ Μπή

ππο. Βἰτποπ Βιιποπ. οοοο επιπ

πιιιι οκτ›οιἱνἱι νο; οι. οτιπτιιτοτ

οἱοπι ιτιιἱοιππ. 8' ο8ο ο.ιιιοπι το

Επνἰ ρτο ιο οι. ποπ απο...

“που πιο: "πω οι. ιο ιιΙἱοπιιπιΙο

ι·οπνοτοπο οοπίὶττπα τη”. “τι”.

:1 (ΝΑ) Ωπἰ ιΙἰκἰι οἱ. 1)οτπἱπο,

ιοοπτπ ριιτιιιιιο οιιτπ οι ίπ οιιτοο

τοπι οι. πι πιοτιοιπ ἰτο. Μ κι:

Μο ΜΧ", Ι)ἱοο ΗΜ. Ροι.το. ποπ

οτιπιιιΜι Μοτο πωπω ιΙοποο ιοτ

Μπος" ποεεο πιο. “κι” Η:

που οι!. Β Ωιιυ.πιΙο πιἰεἱ τω

εἰπο ακουω οι μπα οι οιιΙοἰο.

 

(οττι. ο). Οι·ἰυ. Η!. ΗΕ. Ευ.τ.ἰπ [πιο. ¦

ηλθου ουχ ο, ο ιιυακτιμευος αλλ' ὡο ο

διακουωυ Η. Οριο. ιν. “04. (στο. Πι!.

Πλω". (τω. οι στο. ι. 39 Η. οι ἰν.:37".)

28.ι.τμιις δι “τη οι διττμη.ιυηκοτΉ: Η”.

ἰπ Πιο. Ι80. ' και ἰιμιις ηυξηθητε ιν τμ

διακουια μου ὡς ο διακουιου οἱ διαμιμ

,πρωτες Η.

29. διατιθιμι·ιι] Με: υμιν Κ. | Οοπιτπ,

£ιιο. ω [πιο. ΠΟ. "ιΪιατιθημι Λ. Ι.

(θηοομαι ΟΠΠ. τι. 025..)

- υμιν] πιω. διαθηισηυ Λ. (τω. Οτίο. ἰἰ.

025..) | (Μπαμ, Ιδια. ἱπ [πιο. 180 (πιο

Υπ!. 206.)

- πατηρ Επι. ἰπ Πιο. ¦ θεος Ο!).

- μου £ιι.τ.ἱιι Σποτ. | οττι. ΙΧ'. ο.

30. ιοθητι ΒΙ)'.Τ. ¦ :ξιοθιητι 9. ΛΙ),Ω[..

το!. Επι. πι Ι.ιιο. 180. ' ἱοθιἡ ·ι·ἐ 69.

(-ιι τι”.

-πινητι] πωπω Λ. Βιιο.ἱπ Πιο. ' πιυη

πιο 69'. την" πιο '. Η πιω. μετ' τμυυ 09.

8)·τ.Οττ. ΜοτπμΙιλν. 'Ι'ΙιοΙι.οιΙ. ι (ΜΜΜ,

Ειιυ.ιπ Πιο.

- τι' η; βασιλεια μου ΛΒ(1))ΩΤϊ.. το.

.Βιι.τ.ἰπ Πιο. | οπτ. πτοπεντ.ι. ''

οττι. μου 1). Απ. Γοτ. Το!. ι.·.Ι. 8".

Οτι. 'Ηιου.Μ5.

-- καθηοιο. (Λ)(Β"Μαί.ΠΙ.)Ω(Ε). Ι. 69

8". Ο. (·σθαι ΑΝΗΜΑ) Ι καθιιπιτθι

π.υιω.κπτκΜουτοι. ; καθιξησθε

]). ' καθηο0ι Β.|Π.ι"ιιί.Τ. καθηοθιιι

Δ. ¦ :καθιοποθι Γ. Η. το!.

-- θμουιου οπο πι 1'τον. πρ. Μπι. μ. 52.

¦ Ορουου;· 1). οι). (τω. ΜιΜ..ΧἱΧ.28.)

!

Ι

'' τιττιοτπ.δωδιιι·α 1)(ἄ)Χ. α.υ.|ζ 8τττ.Οττ..

ΚΛΙΠ.. 'ΓΙιοΙ›.ΜΒ. Λτιπ. ()ι·ἰυ. ἱπ Ρτον.

(τω. Μπιτ.) ' πιω. ω. σο. ο. ' ποπ Μι

Ιιοπι ΛΒΩΙ.. το!. νπ!ε. ο. 8_ττ.Ι.'ει.

ΜοτπρΙι. ΤΙιου.Μ58. πιο..

80.ιτριυου·"ς πιο Αυτοι.. το!. (Οτ·ἰο. ἱπ

1'τον.) ' μου: φυλο; Β.Βιῳ.Μπ.12 ¦

ποπ: Ισραηλ Β.Ι.ἰι:|ι.

- τας] οττι. 1).. | (πα Πιτ. νοτ. αιἰι!. ἰπ

εοοιιΙο. 8οοιιΙοτιιτπ ο.ο.)

81. “που δε ο κυριος ΛΙ.)(1.τοΙ. οι. ιΙἱκἱι δο

επε 8_γτ.Ι.'ει. | οττι. ΠΓΣ.. Μοιπρ|ι. '.ΓΙιοΙ›.

- Σιμωυ Η] 8ἱιποπἱ 5)·ττ.Οτι.8:Ρετ.

ΣΕΦ. ' ρτιιοτπ. ?οπο «μυθ-υ. ευρα

Η. (Πιο πιιιοιπ απο 1'οιτο ο.)

- υμας] οιιι. ο. ι Νο 5)·τ.Πιοτ. ΜοτπρΙι.

'.Πιοιι. ' οι Αττπ.οιΙ.

- οιυιαιται] πιω. οι Γ.

δλδ: ιιῖιηθηυ] δε διηθηυ Ι.. | δι ηθηυ

.τίοΔ.

-- ικλιππ Β."αἰ.1)ΤΕΧ. Ι.

ζιιιλιιττη ετ. Ας). το!.

- και συ ποτε] συ δε 1). ο. 'Νιου.

- ιπιστριψος] επιστριψου και 1). ο. |

ιπιστραψας Η.

- στηριοου ΛΒΩΤΕΧ7]: Ι. ΚΜ. '

:ο·τηριζου .3. 1). το!. ιπιστηριζου Χ.

(·ξου ευ6Μ. ·σου το

- αδελφουι·] οφθαλμους Δ στ. οι Ζω.

"πιο Πιτ. πω. οι "τοπιο πο ὶπιτοπτι ἰπ

ιοτπριτιτἱοποιπ (ιι.)υ.ο.ι·."ζί.(|.)

3δ.υ δε απευ] "που ιἶι Λ. ιι.υ.(ο.)(|.Π|:

Παω. Ροιτιιπ α.υ.|ἶ_0.ἰ. “είπω” πιο

Βιττ.Ρετ.

ΚΝΕ!. |

:33. ττοριυιοθαι] οττι. 8)·τ.Ρετ.

8-8.ἰι δι] πιω. Ιιμτους Χ. 8_γττ.οτι.8:Ρει.

- Πι·ι·ρι] οττι. όρκο". (8ἰπιοπ 6)·τ.].'υι.)

- ου] Μπι. μη Α!). το!. (ΜΙ. σου.

κϋἰ.88.) Ι οιιι. ΒΩ'Γ.[.Χ. (ποοιο υπο

ιιιιιοοπτιπι ι;ιιΠιιιι οιιιιιοι ο.)

- φωυηοιι] "το ντ. ' «ως Ι..

ιιλιπτιυμ] πιω. “ Ντι” Εγτ.Οτι.

- ὶιος Β(Ι))ΤΙ.(Χ). 60. (ΚΜ.) Ειπε.

Β)·ττ.Ρει.8:Πο!.πη.τ. Μοττηπι. '.Γ!ιου. '

έως ότου 1). ' έως οι) ΧΕΝ. (τἱιὶ.ιΪυ¦ι.)

":·τι·ριυ η Θ. Λ. Ι. το!. 8_ττ.ΗοΙ.ικι.

[ΕΠΙ. (τω. Ματ. Χἰν. 80.) ' πριυ(νἱιΙ. τοτ. οι. οο Μπιτ. Χκι·ἰ. 84.) [8)·τ.

Οτο]

- με ιιπιο απορυ. 1ΙΠΤΕ.09. (α.)υ.ι:.ο.

(8_γτ.Οττ.) (Μοτπρὶι.) (τυπο τρις ιι.)

[ΝΙΕΘ σιδιυττι Ω. Ι. (Μπιτ.) '

Ώροι. "δευτ" 5.. Αυ. το!. νιι|Β. 5)·ττ.

Γυι.&ΠοΙ. ΤΙιου. (Με ἰιιιΙ›οπι 1). Ντ.

Οτι.)

- απιτρυηση] -ο·ιι ΕΡ. "πιΙι!. του Η.

- "δινω ντου. 1: το!. ' οιιι. ιι.υ.ι· ω: ι

···ρτιιοπι. μη 9. Α!). το!. Νττ.Οτι.&

ΡΗ. 'ΠιοΙ›. Λττπ. ' οιιι. ΠΩΤ.!.Χ. Ι. Μ.

Μοτπμ|ι.

8.3.βαλλαυτιου Απποπτ.κοτ/.).ι. Ι.

60.ΕΕΠΠΚΜΘΈ"ΓΛ'. | Ξβαλουτ·ιου

π. ΩΙΩια.Τ.ι(Χ"'1%)$"Λ". Οτἰυ. ἱἰἱ.

(Πω.

- και υποδηματωυ ()τυ;. ἱἰἰ. ¦ οττι. Γ.

ΑΣΕΠ.

Η συκ

 

30. οτα. τπου πιο. ' 34. το. Μο Με". οι.

ιη·

000





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧ11. 811.

Α ο ο (61) 119.11'.

1. ο ο.

1. 159.

1-3ιειοο1ξ1ιιεοντ

86. εῖπεν οῦν

.Βοα.58:ια.

ιτοη

ι

1.11Μαιι.αθι 3ο.Π

"Ματ. ι.ι:ο6. α . Μ ..

.Το. ι8: ι.

π ι +_
111Μαιι. α6 : :ιο-βαδ μαθηΤαι

"Μ". οι : :ια-ια. αῦτοῖο,

35.υιττερηοατε Οι·ἰη. 111. 1 υστερηση" 1".

| ι1ιττερηθη 1.

- ειπαν Β1)1:.. 1 :ειπον Ξ. @Τα "11.

0.49. 111. (ειπεν Α.)

- ουθενοι; Α.ΒΜαἰ.ΩΧΔ. 69. ΒΕ1.1ΗΚ

Μενα . :ουδενοι; ὅ. ΌΤΙ.. 1ο. ΠΑ.

οποιο.

88. ειπεν δε ΒΤ.. 69. Μοτορ1ι. 'Πιερ. ὁ

δε ειπεν 1). ο. ι1ἰιε1ι 8τττ.Οτι.8ι1?ει.

οιι1.ἱιι1ι απο. 1 21:ειπεν ουν 3. Α(]ΤΧ.

τοΙ. Ποιοι.) 8γι·.Ηο1. Απο. Οι·ἰο. 111. 658'.

- αυτοις Μπα. ι:$ Οτίο. 111. 1 στο. 1).

1. α.ὐ.ε#ί. Απο.

- βαλλαντιον ΑΒΒΤ.ΧΔ. 1. 1311. 111113

ΕΚΜΠνΡΑ. 1 11:βαλαντιον ετ. @Και

Τ.ε8.τ. Οτίο. 111.

- αρατω οτιο. 111. ] αρει 1). 11 αρατω

ομοιως και πηραν] η πηραν αρατω

8ττ.Οτι.

-- εχων] ααα. 81αι1ἱοιο 8_γττ.Οτι.8ιΡει.

(οι αι1 11ο. τοι.)

- πωληιτατω ΠΟΤΕ. το1. Οτἰη. 111. 1

πωληιται 1). Ι πωληιτει Δ. 119. 120118)!

.Δ. Απο. [ΓΓ. ο. 1.] "αι1ι1. και Δ.

-- αυτου] εαυτον 1.1.

- αγορααατω ΑΒΩΤΕΔθι.το1. οτι!). 111.

' αγορασει 1). 69. ΕΕΗ8ΠνΓΑ. ΑΜ.

87. υμιν] οιο. Β. ο.

- τουτο] τρταοιο. ετι εἴ. ΤΑΚΑ το1.

το... α.ο.ε.ἰ. Βγττ.Οτι.1?ει.&Ηο1. Απο.

] οιο.ΑΒΒΩΤ/π.Χ. 1. Η. ια 111οιοο1ι.

'Πιερ. απο.

- τελειτθηναι] πληρωθηναι Λ.

- το. Και δυτ.Ηο1.ιο;. (το στ.) 2.1:1ι1ι.

1 οτι και Α. α.ο.ε.(_β)(ι.) οι οιιοι1 απο

_|ζ [$γτ.οτι. Μειορ1ι. Τ1ιο1ο. Ατιο.]

- ανομων] οταοιο. των 1). | (:οπιτιι.

Οτιο. 1. 42011.

δημοῖτων, μη τινοο ὑστερήσατε;

1ουθενόο.|| 36

101

1

οὶ δε 1εἶπαν,” Κύριε, ὶδοῦ μιίχαιραι ῶδε δύο. ὁ Μπι·

δε εἶπεν αύτοΐο, Ίκανόν εστιν.

187 89 Ι' Καὶ εξελθων ἐπορεύθη κατα το ἔθοι· εὶο

το ορο; των ,Ελαιῶν· ηκολούθησαν δἔ αὐτῷ καὶ οἱ

γενόμενοο δε επὶ τοῦ τόπου εἶπεν

Προσεύχεσθε μη εἱσελθεῖν εὶο πειρασμόν.

87. και γαρ ΑΒΒι1η.ιιι οο11.11!αί.11.. το1.

Βγτ.Ηο1. Μοιορ1ι. Τ1ιο1ι. (οτα. και ετι.

Ρα. Απο.)10ιο.γαρ ΒΒο1ι.1). (α.)ο.(11:)

(ο'.)ἰ. Βγτ.(.1τι. (οιιι.Τιι·ιι 1ιιι1ιοι ροει το).

- το περι Β1)ΩΤ_/1(Τ)1). 1. ο. 8)ιττ.()τι.

&Ηο1.ι.τι. 1110ιορ11. Τ1ιο1). 1 :τα περι

ετ. ΑΧ. τοΙ. (1.αιι.) 8)·ττ.Ρει.8ιΠο1.πιο.

88.ιιπαν ΒΒΩΤ1:Ια. 1 :ειπον 9. ΑΤε

Χ. τοΙ.

-- ιδου] ποιο κυριε Β. 1 αι1ι1. ειιοι πο`οἱε

8ττ.οτι. (απο)

- δυο] ποιο μαχαιραι Β. νο18.01. @το

(ΜΑΡΩ.

- αυτοις] οιο. 1. Τ1ιο1ι.1118.

- 1ιτανον εστιν] αρκει 1). (Μανος-επτα

Ο.) "ιιι1ι1. ιατροι: οαιπιιο 8)·τ.Οτι.

(τω. τα. 42 οι Μιιιι. απο. 46.)

:111. εΕελθων] στο. Ε.

- επορευθη] επορευετο 1).

- εθος] ειωθος 1?.

- των] πιο. Δ.

- και οἱ μαθ.] στο. και Β'11Ϊιιί. 139. ιι.

πιο..

- μαθηται] ·1ιιι1ι1. αυτου ετ. ΩΧ. το1.

(Μπι.) 8τττ.0τι.8ι1'οι. Τ1ιο1›.οι1. 21Σι.1ι.

]οιο. ΑΒ.Μαἰ.1)ΤΪ.. 1. 11117] νιι1ε.

8)·τ.11ο1. Μοιοο1ι. Τ1ιο1›.1118. Απο.

40. γενιιμενος] -νοις Τ. 1 -νης Ιω.

- δε] οπι. Τ.

- του τοπου] οιιι. του Ϊ).

- ειιτελθειν 0τἰη. 1. 198.. (οιο. [ΚΙΝ.

ι1Ϊιιἰ.) Ι ελθειν Δ(¦Ι'. 1 ειιτελθητε 1).

1..·ιιι. (τω. Μπα. ποιο. 41. Ματ. πιτ.

118.) 1 εμπιαειν 119.

-11.και αυτος] αυτοι; δε .1). (Μοιοο1ι.1ν.)

Τ1ιο1›.

- απεσπααθη] απειτταθη .1). ' απειττη

Ο. ο$1.

οἱ δε :εδο-αν.

εἶπεν ; δὲ" αυτοΐο, ,Αλλα νῦν ο ἔχων

3βαλλιἱντιον|| οὶρατω, ὁμοίωο καὶ πήραν· καὶ ὁ μη

- έχων πωλησιἱτω τὸ ὶμάτιον αὐτοῦ καὶ ο1γορασιἱτω

:ιζ μιίχαιραν. 87 λέγω γαρ ὑμῖν ὅτι

μένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν έμοί, το 11 Καὶ μετα άνομων

_ ε7.ογίσθη· καὶ [γαρ] δώ" περὶ ἐμοῦ τιἔλοο ἔχει.

τοῦτο το γεγραμ·

ιοοπιἰει. οιιτοιιπἱι1 ιι1ιηιιἰι1 .απο

τοπια? 111 Λι 1111 ι1ἱκι:τιιοι.

Ν11ιι1. Ποιο απο οι, πιο

πιιοο ιιιιι 1ιιι1ιοι ποοοιι1ποι ιο11οι.

ειιο111ιοτ οι ροτιιοι.οι πιο ποπ

1πι1›οι τοοι1ιιι ιιιιιιο:ιπι ιιπιιιο οι

οιιιιιι ρ;1ιιι1ιπιο : "1 11177· '0 απο

ιιιιιοοι τοπιο ιιιιοπιαιπ ιιι11ιιιο

1ιοο ιιιι0ι1 εοτιμιιιιο αει οιιοτιοι

1ιπρ1οτι 1ο ιοο. 15ι ιιιιοι1 οπιπ

1οιιιιιιε ι1οοιιιιιιοι 118!. πωπω.

οι απο ειιπι ι1ο ιοο οποιο οιι

11" 18"- "1~1 Αι 1111 ιππο

τιιοι, 11οιπἱοο. ι:οοο ι:1ιιι111 που

πιο. Αι. 111ο ι11Χ1ι οι., δια οιι.

1' 1111· 1·) Πι ο;τοιαιιο 11›ιιι

εοοιιπι1ιιιπ οοοειιοιιιι11οοοι ιο

οιι›πιοπι ο1ἱτιιτιιιο: εοοιιιι ειιοι

οπιοιο 111ιιοι οι ι11ιιο1οπ1ι. "1

(ΜΑ) Πι οπιπ οοτνοοιιιιοι ιιι1

1οοιιοι. απο πιο. Οτιιιο πο

1πιτοιπι1πιοιπιιιιιοποιο. "Η" 1-1

||

 

ι11. ιι1ιοει] ο. ή 1111.

- βολην] βουλην Δ.

- θειι·] Ιιτποιο. αταθεις Χ'.

- προαηυχετο] προιτευχετο 1). 1 προα

ευξατο Τ. 1 προοηυξατο 1".

42. πατερ Οι·ἰη. 1. 211211. 1 κυριε 11.

- ει βουλει....απ' ιμου] 'και μη το θελ.

....γινεσθω (οπι. πλην) 1). (α.)ι:.ε!

1 Οοιιιτ:ι. απο. Με.

- ει βουλα] στο. 1. α.

- ει] ...οι ου κ.

- βουλα ΑΒ1)ΩΤ. το1. Οτἰη. 1. 211211.

Πἰοπ. Λ1ε.ι.·. ι1ο Μπα. :11. οι αρ. Μαι. ο.

1115 ιοτ. 1 βουλη 11ΧΔΕ(1ΓΛ. (οινοπ

1ι110 οιι 8)·τ.1.1τι.)

- παρενεγκε 111)(ἴτ.Τ. 1. 1-.ιιιι.(οκο.ι.)

εγτ.11ο1. Ατιο. Οτἰη. 1. 1)ίοιι..τ11ι.·.τ. 1

παρενεγκαι 111.. 1111. ΚΜ. Μοιοο1ι.

πιο.. ιιτιιποοιιι πιο πιο οιι11οο Βια.

Οποιοι.) 1 :παρενεγκειν τι. Α(1.το1.

.Πίστα οι... οι οοιοιο. πρ. Μαι. τι. 16.5.

οο1. 1..

- τουτο ποιο το ποτηριον 111)ΩΤΤο.Ι τοσα. π. ΑΙΚ. τοΙ. νιι1ιτ. .ι.ι..ε.ι.ι.

δ)ιττ.(.1τι.1'ει.&11ο1. στη. 1. !)ιοπ..·11οκ.

(τοΙ. Μιιιι. κατι. 89. Ματ. οι”. 811.)

- μη] οπι. 159".

- γινεσθω Α1.1Ω11ΤΕΔ. 1. (1111011111

Γιιιυἰι1.ιιο.τ|1 (γινεο1.1αι Βιοιι. Α1ο.ι:.

πο.Μιι1.ι·1. 1136.) 1 (γειν. Α1.1Δ.) 1 $γε·

νεσθω ετ. 1)Χ. 1111. 1ὶ8Λ.

43. 4-1.. οιο. Α1111Τ. /: 111οιοο1ι.117.8ελ158.

Τ1ιο1›.ιιο.1νοἱι1ο. Ατιο.ο188. ιιοποιι111.

(8οι1 1ο οοι11οο Α ειιοι 1ιοτιιπι νοτιιοιιιο

ιιιοιιιιοιο ι·ι·.τιἰηια; ποιο οι.1 πλην τοι.

 

81'. ι11οο οπιιπ οι. 1 Η. οιιιο οποιοι πομπο·

ιιια 171. ' :18. απο @απο οι. 1 ποιοι Οι.

8511





ΧΚΠ. 48. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

Τακ. α. 6. ΜΒ 4-1 ι '

8γττ. Ο. Ρ. Ε. ιι

Μοτο”. πιο.

Δ.τιιι. απο.

..Μ '

α 0

..ή ° γινε,ο·θιο.'Ι

Α

'Η

οι. ὶπι της γω;

Ο'πο

β 7,3”.

80!

ραιτμόν.

.κι ο!

οὐρανοι?.Ξ ενισχύουν αυτόν.

νία έκτενέστερον προσηύχετο.

αὐτοῦ ὡιτει θρόμβοι αίματα· καταβαίνοντετ ἐπὶ την

Η και άναστδιο ἀπὸ τῆο προσευχῆο έλθιιιν

κοιμωμένουο αυτον”

απο τῆι` λύπητ, ω και εἶπεν`π αιιτοῖο, Τί καθεύδετε;

οιναστάντεο προο·εύχεσθε ινα μη εὶιτε|λθητε εἱο πει

` λ `

προο τονο μαθητατ

ι

` ' Α '

και αυτοι· απεσποιο·θη οιπ. αυτων ωσει λίθου βο
| .λην, και θειτ τα γόνατα προσηύχετο Η λέγων.

ν ι ο ο Η

Μι δ Πατερ, ει βούλα ° παρἔνεγκε|| ° τουτο τὸ ποτήριον'|

τ ο εκ Κ ! Κ ν ν ι ` Χ `

απ εμου· πλην μη το θελημα μου, αλλα το σου

Ωφθη δε αὐτῷ δίγγελοο :ἀπὸ τοπ|

Η και γενόμενοι· έν ἀγω

ἐγένετο δε ο ιδρῶο

ο

* εδρεν τ

Ετ ιτιεο ονιιιειιε οει οιι οι;

ηποπτππι ι:ιοτιιε οτι πρεπε, οι.

μοοιιιε αοπιιιιιο οτιιιιιτι "πι

οοπε, Γατα, τι το, "οποία

οπιιοοιπ Μοτο ο ιπο: "πω το·

τιιιιι ιιπποπ ποπ πιοιι νοιιιπιιιτι

τω τοπ οπι. " ανω) Αορτι

τιπι ιιπτιππ ιιιι Μπομπ ιιο οποιο

οοπίοτιιιπο οπιπ. Ετ. τιποτε οτι

ἱιι ιιι:οπιιτ οι τιτοιιιτιιιιι οτπιπιτ.

" Ετ Γιιι:τιιε οετ οποιοι· οιιιε ειοι.ιτ

=πτιπο ειιπαπιπιε ιιοοπττοπτι5

ιπ τοττιιπι. "°σ"·'·) Ετ οιιτπ

τιπ·τοκιτοοτ πο οτιιτιοπο οι νο

πιετοι οιι «πωπω εποε. ιπνο

πιτ οπο ιιοτπιιοπτοει 'παο πιο

τπτ. '6 οτ πιτ πιο. (πιο ιιοττπι

ιιε? οπταιτο. οι·ιιτο πο ιιιιτοτιο

ιπ τοπιιιιτιοποπι.

 

42 πιο εγ ι.ο. ποτοτιοτιοαι ιιοοτιοιιιιι

δι

288ιιαε ιπ πιο." ι.°αποπο Βιιτοιιι:ιπο. πιπιο

οπιπιο. απο ιηιοοιππτ.) ' ποπ Μπιτ. Σκτι.

89 ιπ (Ρως. 69. οππι ποιιτ ιπ ιπιιτι:ιπο.

ι οπι. τα. Η τοπτιιιπ οοιιιοοο Λττπ. ποπ

πιιιιι. | οιιοιιιι ποιοι Για. ' ιιιιικιπτ τοι!

.πωπω ποιο.πι Μπεν. 8)·τ.Ποι.τπι;.

ιπ οοο. Λεει. ιι. τω. Λιιιοτ. τι. 188. “Διι

πιο. ιπ τπιιτις·ιπο ππιπιιιιιτοτειοπο οτιτιοι.

Παει: “που” (νοι ροτιοοτιο) ποπ τοπο

τιτιιτ ιπ Ει·απηειιι.τ "πιο Λιι:.ταπιἰτἰποα.

οι γιτοριι·τεα μονοι (τόπο ποπ ροοιιιι)

Μπι :οποιον απο... ίπ |ιοπιιιία .πιο Η

οι! δοτοπιιππι? ιιπ Λτιιιπποοιι?" [Ποτ

νοτιοει ποπ πιο οττιιιπο ιπ Ποιπιιια

146”. ἱιι Ζιιι.·αιπ ππροτ 5)·τιο.οο ο Πο

ι›οτιο Γιι)·πο 8πιιιιι. Οκοπιι οιιιιιι.]

“Εποπε....επι›ιοοιτ ποπ πιπΙιο.πι Πο

τπιπι ιιτοοοπι ιιποοιιιπι “οποιοι οοπ

ιοττιιπτοιπ οπιπ απο πκιιιιιιοπιο οτπτο πιο

που: οοοιιοτιι. πο. πι ι.:πιιιε εππαιιιππιπ

οοτροτιο επιιοτ οιιιιιοτοτ." Πι!. των!.

“ Νοε ειιπο ιαποτππιιπιπ ιι ποι›ιε ο" οι

ιπ (ἱτιιοοιε οι ιπ Ι.ιπιπιο οοιιιοιι›πε οοπι

τιιπτιτπιιι, τοι 0ο ιιιιιιοπιοπτο ππιςοιο τοι

οι: πωπω οιιπαπιπιο πι! τοτιπιππι τορο

τιτι." τι". 1062!. ' ποδια" πιο.. καποιοι::

παοκ. ι. τοπιιΜιιιι. Υπο; α.ο.ο.ε.

[Μι. 8τττ.Οττ.Ρετ.8:Ποι. 8γι·,ΙΙιοι-_

Μοιππιι.ΜΒ. οι οιι. 8οιιιν. Τιιοιι.Μ8. οτι.

2οοι.το (τι. 204). Λτπι.οιι.οτ Μ$$. πιο.

Επι. ιπ ι.:οποπο. ιν γαρ τοις απομνη

μονιιιμααι ο φημι ὑπὸ τῶν αποστόλων

αὐτοῦ καὶ τῶν ιιιιινοιι; παρακολουθη

σάντων αυντιτάχθαι, ὅτι “ιδρὡς ιιιιτει

θρύμβοι" κατεχιῖτο αὐτοῦ ιι·χομένου

και λίγοντος κτλ. .πιο Τη. Ι08. ιδριιιαε

θριιμβους αιματος Ιτοπ.8Ι9. ιιγωνιιιιν

ιδροῖ, και υπ' αγγέλου ἱνδυναμοῦται ο

ὶνδυναμιῖιν του;; εις αυτον πιστεύοντες

το”. ο. Ποιοι. Η (ιι. 10.) Βιιπιιι:ι οιι

"πιο πιο Τιιοοιι. πιο. ιι. (πονγκ.)

ότε " .πιο θρόμβοι αΐματοη” είπών, οιι

θρύμβουη ιδρῶτος απειούνατο ιιΪματος°

οι) γὰρ αν και). ιιμοιότητα τούτων τι.

ρηκε γένειτθαι τους ιδρώτας ιοτλ. (ιι.89.)

και ιιιαπερ σαρκὶ τον θάνατον "ντομά

νας ἱκών. ὶν αὐτῇ την ιιφθαριτιαν ιού

τευαεν, οἴιτω και τὸ τῆς δουλείας βου

ληιτει προαηιτάμενος πάθος. αυτη το

θάραος και την ανδρειαν ὶνἐαπειρεν. ἐξ

η;; τοὺς πιστεύοντας εις αυτον προς

τους τοῦ μαρτυρίου μεγάλους ιῖθλους

ὶνειιριαε· ταύτη τοι και θριιμβοι ιδρώ

τοι; αὐτοῦ παραδόξως οια σταγόνες αϊ

ματος απειιμεον ?να τῆς ἡμετέρας φύ

σεως ιδοπερ ιἱναιῖηράνη και ὶΞοικίαη

την τῆς δειλείας πηγἡν....τοιοῦτιιν

ἔστι κατά” το ψημένο” ότι· αγγελος

ήν παρειττηκιιις τη? πωτῆρι και ἱνισχύων

και τοῦτο γαρ τῆς περι ἡμᾶς

ι·νεκεν οικονομίας ὶπράττετο. (τι. 40.)

Ι)ιοπ. .4Ιε.ι·. οι Μοττττιο. πρ. Νιοοιιιπι

ἱιι οιιτοιιιι. ἱφάνη αγγελος κυρίου ἱνι

οποιον αὐτόν. ότι έν αγωνία γιγονε και

ιδριιιαε, καὶ ὁ ἰδριῖις αυτοι? γιγονεν αν·

το ὡς θρύμβοι αιματοι;, ιν τιμ κατά

Λοιπον ειιαγγελιιμ. Λτιιι.τ πρ. Εριιιιι.

οι.. ιι. Τοτπ. ο. Μπι. π.7429. το!. οι οι..

ιι. Τοτιι. 2. πιο τι. 78.3". αλλά και

"διιλαυαε" ιτιῖται έν τιμ κατά Λουιτᾶν

αὐτόν.

ιιιαγγελἰιμ ἐν τοῖς ιιδιορθώτοις αντι

γραφοῖς και κἐχρηται τῇ μαρτυρία ο

δίμος Ηιρηναιος ἱιι τη? κατά αιμἑοιιιιν

προς τους δοκἡαει τον χριιττον πεφη

νἐναι λέγοντας. ορθόδοξοι οι ειιοιἱλοντο

το @που φοβηθέντες καὶ μὴ νοηπαντες

αὐτοῦ τὸ τέλος; και το ισχυρότατον·

και γενόμενοι: ιν αγωνία του... “τι

ἐγένιτο ο ιδρι¦ις αὐτοῦ διο οριιμβοι οι·

ματος, και άνθη άγγελος ινιαχύων

αυτόν. την”. Αποοτ. Μαι. (ιι. τι. 80%)

48. απο του ΠΩ. (89.) Η. Μοπιιιιι.Βοιιιν. ι

τοπ' τ. (ΟΠΕ. το!. | οιπ. απ' (8. απο

του) ουρανου εγτ.οττ. Ατἰιιε Εμιμ|ι. ι

τιτοοιπ. 1)οιπιπι $)·τ.Ποι. (Αττικ.)

- ενιαχυων Βιοπ. Δια. Αττικ Ερι)ι|ι. '

επηαχυων Ι..

Η. προευχετο Ι".

- εγενετο δε (01)ΠΩτα. το. Βγτ.Ποι. ι και

εγενετο Χ. ι.ν. ντιπ. α.δ.ε.ο.Μηι.ι. Βιιττ.

Οποιοι. Μοπιιιιι.8οιιιν. (Λττπ.) απο.

- ιιιαει (Ο.)()Τ.. τοι. Φωτ. Ι)ἰοπ.ΑΙιι.ι.·.

Δευτ: 28. ' οι; 1). Αττικ Η. των. ι

ώς αι Λ.

- καταβαινοντες Ρα. Με. | ·τος Χ.

νπι€. ιι.ι:.!|.σω· ;;πττοιιιπ απο Απο.

(οιπ. ι ΜΒ.)

- την γην (ΟΠΠ. το'. ' της γης οιι.

Δήμο 20.

45. ελθων προς] ελθιιιν επι Ι).

- μαθητας] πιω. αυτου Με. Πιο.

(Κατι.) 8)·ττ.()ττ.Ρει.&Ποι.. Μοτπριι.

'Νιου. που. | οιπ. δι. 8. ΑΒΒΩΚΤΕ

Χ.8. 09. ιιοιικιι5υντιι. Απο.

- ιι·οιμωμενους απτο αυτους ΒΠΤΙ.. 6ο.

ι :μια π. ΛΩΒ. το!. απο.) 8γττ.Οττ.

ΜΜΜ. (τω. Μπιτ. Μινι. 40. Ματ.

πιτ. 87.)

46. τι] οπι. Β.

- εισιλθητε] μια εις πειρασμον Π.

 

48. “πιο” πι Μποντ τιτοιιιτιπ.ο οι
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧΙΙ. 4.7.

ΑΒΒ(Β.)'1'.ἶῖτῖ

Ι. Σ Δ. α .

1. 89. ο

Σπιτιου"... : . ν

.τπτ 48 2 '

ΙΙΙΜοα.α6:.ι7-@βΙ Λ Α

απζ υιον του

[Ματ. “ΜΒ-δια

"ο... ΙΙΙ: ι-ιο.

ι _ ' | Β |

απο “ισ-:170 ΙΒΝ-012.

οι

νο 8 ο

επ εμε.

523'

188 47 ΝΕΤ” Ι αὐτοῦ λαλοί)ντοο, ἱδου ὅχλο9, καὶ

λε·νόμενο9 Ίούδα9 εὶο τῶν δώδεκα προήρχετο

αυτουο”, καὶ ή|γγισεν τῷ Ίησου φιλῆσαι αυτόν.

Ιησοῦο δἔ|| ειπεν αυτή), Ίούδα, Φιλήματι του

ανθρώπου παραδίδω9;

` ο ` κ ο | Σ 'θ ||+ Ι ' |

περι αυτον το εο·ομενον ειπαν , κυριο, ει παταξο

μεν έν Ι μαχαίρΠ||;

50-τωδώλα-άρκ- αὐτῶν *τοῦ αρχιερέωο τον δοἱ)λον,|| καὶ άφειλεν Μ.

οὐτ αὐτοῦ|| το δεξιόν.

ὁ;- '·ΐ , να ιν Ι ` τ | Α ο Ι 9

η ειπεν, Εατε αου τουτου· και αψαμενο9 του ωτιου

δὲ Ι Ίησοῦο προο του;` παρα

γενομένουο ἐπ' αυτον αρχιερεϊο καὶ ο··ηοατηγουι` τοῦ

ο ..ο χ Ι Ο τ ` ` ο ο Ι ||

ιερου και πρεσβυτερουο, Ωο επι λτ)στην ° εξηλθατε

μετα μαχαιρῶν καὶ ξύλων; 53 καθ, ήμε)›αν οντα·

μου μή, ὑμῶν ἐν τῷ ὶερῷ οὐκ ἐξετείνατ

$αλλιὶ# αυτη Σἐστιν ὑμῶν

50 ο

καὶ ἐποἰταξεν Με·

51 ἀποκριθεὶτ δὲ ὁ

ειπεν

ντα

, | Η Ι

εξουσια του ακου-0119.

“Η ἱδόντεο δὲ οι

, .το

Ιηο·ου9

ε τοκ χειρα9

η ωρα, καὶ

ΙΙ "πω ΛιΙΙιιιο ω Μουσικα.

οσοι: ιιιι·Ι›ο. οι ηιιἰ νοο:ιΙ›οιοτ

ΙιιιΙ.ιε "απο ιΙο ιΙοοιΙοοἰαι ουτο

υοιΙοΙ›τα οσε. οι ιιορτορΙοηιω.νΙτ

Και ο: οεοοΙατοιοτ αυτο. "

(ΜΑ) Ιονιο ιιιιιοπι «Ντόι οἱ.

Μου.. οεοπΙ0 Μοτο ΙιοπιΙοἰο

ττοιΙΙε? '9 “πιω νομου... :ιο

ιοιο ΙιΙ ‹μιΙ αυτο Ιρεοπι απο:

.μου Ι'οιοτοπι αυτ. ιΙΙαστυπι

οἱ. Ι)οτοἱπο, εἰ ροτοιιτΙαιοε Ια

ΒΙαιΙΙο? "Ι Η. μοτοιιοοΙτ. "Με

οκ ΙΙΙΙο οοτνοπι ρι·ἰοοΙρἱε οικοτ

‹Ιοιοπι οι. οταμοιονα οιιτΙοιιΙ.ιτο

οἱοο “απατα ·"ΙΙ.οοροιυ.Ιοαο

οιιιοπι “το” Με. ΒΙοἰιο ιιοοιιο

1...." Που...» οι αυτι ιοιἱυὶεεοι

αοτΙοοΙαπι οἱοε. ειιοονἱι οιιπι.

Η (πιω Ι)ἰκΙΙ. .οποιο Μαιο ΜΙ

σου ...ο νοοοτοοι οιΙ ου, 'κακή

ρω οαοοτιΙοτοπι οι πυιαἰοιτουιο

τυπερΙΙ οι: Μπουτικ. φαι” οι.Ι

Ιιατοποοι ΜΜΜ απο ακουω οι

πωπω. 8 απο ουΙ.ΜΙο ναυα

απο αυτο.. Ια ιοαψΙο, που ακ

ΜΜΜ. οποιο: Ια Πιο; δυο

“που 0ο". Ιιυτο κοιτα οι μοιοειοε

ιοοοΙ›τοτοπο.

τα· ἐξ

 

47.ιτι] μου δε τ. 1). τοΙ. (μια. ΤΙΜ).

(που.) Απο. Ι οιο. ΑΒΒιιι βουτια.

Ι. 69. ΟΙἱλΠ.ΤΑ. νου. ΜοαιρΙ1. ΤΙιοΙο.

[87ττ.Οτι.Ρει.8ι ΗοΙ.] Ι οι οιΙΙιι.ιο αφ

ΜοτορΙΙ.Ψ. που.

- οχλος] πιω. πολυ; 1). 87τ.ΟτΙ:. (νΙιΙ.

Μο". κοπή. 47. Ματ. τον. Η.)

·- ο λεγομενα] ο καλουμενος Ι). Ι.

-- Ιουὅας] πιω. Ιο·ιιαριωθ Ι). (Βααλ)

- προηρχιτο] προηγον Ι). Ι. 69. 5”.

Ρετ. Ι προοηρχετο ΙΙΙ'τ/:

-- αυτους ΑΒυΚΤΙ.ΧΔ. Ι. σο. Σεπ

Μουν. Ι αυτοις ΓΔ. Ι :αυτων 8.

-- η"·ιαον του Ιηαου φιληοαι αυτον να...

1: 8)·ττ.( Ροτ.)8.:ΙΙι:Ι. ΜοαιρΙι.οι.Ι. 'ΗιοΙ›.

Ι εγγιο·ας ιοιληοιν τον Ιηο·ουν Ι). αν.

ο.ο.ῇ'.ἰ. ενοσ". Μοπη›ΙΙ.Μ88. (Απο.

αυτον.) (ΣΕΦ.) Ι (αυτον] αυτῳ 09. Γ

μου. τουτο γαρ σημειον διιὶωκτι

αυτοις ον αν φιληαιν αυτος εστιν ΒΧ.

(69.) ΕΟ!). (ι.(ο.) $νττ.Γει.&ΙΙι:Ι. Απο.

(ΣΕΦ.) Νο. Μο". Χ::νΙ. 4.8. Ματ. :‹Ιν.

44. (διδωιαν 69. Η.) Ι που Μαιου: τοΙ.

να... ααα-.#1 εχασα. μου. μπασο.

κρατηοατι αυτον Χ. (2.6'. ΑΒΕ”.

μου. ΜΜΕ. 8; Ματ.)

48. Μιτου; οι ΒΤΙ.Χ. Ι το οι Ιηοους 9.

ΔΙΠ!. το. (ΜΙ. Ποπ. ακα. 50.)

- αυτοι, Ιουδα] τῳ Ιουδα 1). Ι (Μου-ο.,

Οτἰο.Ι›ιι. ΙΙΙ.907°. Μια ΙΙο.] 0.1.1. οσο

πιο οα:Ι‹ΙΙ Μάο! ΙΙΙιιαι ΑΜΙ.

49. το καμινον] το ·μυομενον Ι). (Μ)

εχττ.Για.8:ΠοΙ.ιοΕ. ΜοκτιρΙΙ. Αυτο.

49.απαν ΒΒΤΠ. Ι :απου 9. ΑΠ..

ΜΙ.

- κυριε (σαι. αυτοι) ΒΤΙ.Χ. 1)ἶἰ.Ι.

ΜοαιρΙ1. '131013. Ι τῳ κυριοι 1). Ι "αυ

τῳ" κυριε τ. ΑΠ. τοΙ. νοΙ8. α.(ι.ι:.ε.1.

8)·ττ.ΟτΙ:. Ρει. 8.:Η‹:Ι.

- παταξομον] -ωμιν Β".ΠΙ.(5ΙΙ.2"αἰ.)Ο

ΙΙΙ-'Λ. Αυτο. Η πιω. οι): 8_γττ.Οπ.8:ΠοΙ.·

Απο.

- μαχαιρυ 13.Μ..πω.υΤ1.. Ι :μαχαιρα

τ. ΔΙΡΙΙ. τοΙ.

.50. τις α.(ὐιιτ. τω.) 8]τ.ΠοΙ. Απο. Ι απο.

60. Γ. νιιΙα. ο.εαΜυ'·ΙΙ· $!ττ.0Π.δ:Ι.'ετ.

ΜοΠΙΡΙΙ. ΤΙΜ.. ΖΕΙ”. |¦(εις τις] ει'τις

ο.)

- του αρχαρσως ποιο τον δουλον ΒΕ.

69. (νΙιΙ..ΙυΙΙ.ΧνΙΙΙ. ΙΟ.) Ι Που." 3. Δ

1)Β.'.Ι.'. το!. Μα. (ΜΙ. Μο”. κατά 51.

Ματ. ΧΙν.47.)

-- αφειλεν] -λατο Ι).

- το ους αυτο αυτου ΒΤΪο. (Η). Πι". Ι

“και Θ. Λ(Ι))ΙΙ(Δ). τοΙ. (ΜΙ. Μου..

οτ Ματ. οι .ΪοΙΙ.) "τους Δ. Ι το ωτιον

ΠΚ. νΙΙΙΒ. (ι.ο/:1|:9ι.(. (ΟΠ. αυτου απ.)

51. ο. εντ.Ι)οι.Μ88. Ι στο. Δ. ΤΙιοΙ›.ΜΒ.

[8]·ττ.Οπ.Γα.ω.8.: Πι:Ι.] Η αποκρ.] οπο.

α.ο.

- ο Ιησους] οτα. ὁ Β.

- ειπεν] πιω. αυτοι Ι'.

- ιατο] τοσα” 00. ουκ: ΙΙ.((ι.)οΜἰ.

Αττο.υιΙ. εἰοΙιο νιιΙα. ο):

- ιΙψαμινος....ιασ.αυτον νου. να):

Ι ικτεινας την χαρα ,Μοτο αυτου και

αποκατεοταθη το ους· αυτου Ι). α.ι:.ΙΙὶ

ί αρ. ΒΙατι.Ιροοι νοτ. 58.

ΙΙΙ. του οιτιου] Ίπποι!. αυτου τ. ΑΧ. ΜΙ.

Μια. το!. Ι οιο. ΒΙΕΤ!. Ι. Απο. (ποιή

οοΙοπο οικω ροτοοοεο απο". 8)·τ.Ρα.)

52. Ιησους] τοπικα. ὁ τ. ΠΤΙ.. το!. οτι..

Ιν.880°. Ι οπο. ΑΠ. Ι οιο. |ηαους Ι). Ι.

6. Βαθιά. Απο. μια. .απο “ειμαι

Ιιοο; οι 6.

- προς τ. παραγ. επ' αυτον] "οι φωσ

ιμιο ΠΙΝ" καποιοι 8)·τ.(Μ.

- του] προς ΙΙ.αι·.ΔΟΠ. Ι (ΜΜΜ, οι...

Ι Ιν.

·- αρχαριις] ρτοοπι. οἱ Π..

- Ισρου Οτι!). Ιν. 88”. Ι λαου Ι).

- ιΞηλθατε ΝΙΜΙΤΣ.. (Η. Ι -θιτι Χ. Ι

ΚΜ. ()τίο.ἰν. Ι :εξιληλυθατε τ. Δ.

' τα

' - οι! Πα] ...οι ουλλαβαν με Χ. Ι. ΜτΙ:

Γ:ΙΙ.86ΠοΙ.' Δω.. (Μ. Μπα. κκι·Ι. 55.

Ματ. ΧΙν. 48.) Ι “ οοιιιτο πιο” ποιο μετα

μαχ. 8_γττ.Ωτι.&.ΡοΙ:. που Μι.. ()τἰυ.ἱν.

.58.καθ. ήμεραν οντος μου ...ο ἰιμων εν

τιμ Ώροι] το καθ ἡμ. οντος μου εν τιμ

Ι Ιιρῳ μιθ' ἰιμων Ι). 'ΓΙιοΙΙ.ΜΒ. (Μο. ...ο

ἰιμ. 'Ι.'Ιιι.:Ι›.αρ.ΙνοΙιΙο.) | οντ. μ. ι. τ. αρ.

μεθ' ἰιμ. καθ' ἡμ. Λου στα!. Μοπη›Ιι.

- οντος] οντως Λ.

- ουκ] Ρτοοπι. και Π.

- ιξιττινατι] ιἔιατινατι Η..

ἱ - τας χαρα] του. ταυ Ι.. Ι.
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ΧΧΙΙ. 61. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

πιο. α. ο. ι.·.ττ.ιτθ

87:ττ. Ο. Ρ.!!. α

καποιοι. τω..

Διοτι. του.. __

Μια

- "Μοτο Με : 57.58.α

Ι' Ματ. “τω-ού.

δα. οι: τα.

54. [καὶ εἰαἡγα

τον]

55. εεψι.ίντων

στο
1 Μπιτ.. α6 : οτι-πα

Ματ. ι.ι : οτι-7ο.

41ο. Μπιτ-οτ.

Β

δ?. γυν. ουκ οῖδ.

αυτ.

5» , , τ

189 '( Συλλαβόντει· δε αυτδν η|γαγον, και εισή
ο 6 Χ ο .τ τ ο

γαγον * ειι· · την οικίαν|| του αρχιερέωτ·· ο δὲ Πέτρα·
τ λ ιθ |θ 55 3 | ΙΙ τ - τ

ηκο ου ει μακρο εν. περιαψαντων δε πυρ εν
1 σε 8 οι τ ε ε

μεσω τιμ· αυλητ· και συγκαθισάντων |' εκαθητο 0
Π ε : ν μ ε Α 56 1 τ το τ ο Χ ι

ετροι· μεσω· αυτων. ιδουσα δε αυτον παιδι

Χ σε τ ε

σκη τα· καθήμενον.Ε προε· τὸ Φωτ· και. ατενισασα

`ταυ-Γ^ 'δ Κ Χ ἱ·` , τ '¦ 57 τ δ` τ ε

ω,+ειπιεν, αι αυτοι-ρ συν αυτερ αν. " 38 ε ·ι7ρνη

τ 9 κ `σατο λεγων, Σ ουκ οιδα αυτον γυναι. και μετα

` τ τ τ Α "

βραχυ ἔτεροτ· ιδων αὐτὸν ἔφη, Και συ εξ αυτων εἰ.

0 Χ Ι 3' ο ΐ

ο δε Πετροε· 8 ἔτρη,|| Ανθρωπε, ουκ ειμί. 09 και δια
| κ ή κι ο·

στασηι· ωσει ωραι· μιαι·, ἄλλοι· τα· διισχυρίζετο

τ ο ο ο η

λεγων, Επ άληθείαι· και ουτοε· μετ' αυτου δν· και.
λ σ-| Ο

γαρ Γαλιλαιοε· ἔστιν. 60 εἱπεν δε ὁ Πέτροι·, ,|Αν
, ,- λ πιο

θρωπε, ουκ ,οιἶδα , ο |λιἔγειτ·. , και παραγρημα, ἔτι

.- σ` Χ

λαλουντοτ· αυτου, ειρωνησεν * αλεκτωρ· και στρα
Ο | Β Α Π | ` . Ι 8

5· ο κυριοι· ενε εψεν τω ετρω, και υπεμνησ η

6· (Με '0 Ο0ιορτατιαοιΙαοταε

:οποιο αυτο ιιυκαττοιτ το οο

τουτο ρτιοαιτιτα ειιαατιΙοιυττιι

ανω 1)αιτιτα νετο εαουοοιιιιιτ

τι. Ιοο;;α. ω Αααετιεο ιιιιτατο τω

το τιιατ1ἱο απτο οι. αιταυτοεαιΙαο

Που: του απο ?απο το ττιαι1ιο

αοτοττι. 86 Ωτταττι αυτο νΜἰεται

αοαιΠα ττιτααιττιτ:τι κάτοικοι οι!

Ιιιιιιαο οι αυτο ίυἰεεατ. οποιοι.,

του”, Ετ. μια αυτο Πιο αται.

57 μπω Αι “Ια τιαατιντι αυτο

ιΠαατιο. ΜιτΙἱατ. οσο τιοτιτ Μοτο.

Μ' Ετ. μια μοιοΠιιτο αουτ ντιΙατιο

αυτο άουτ., Βτ. το οι: πιο εε.

Ι'αττοιτ νατο ατι.. Ο Ιιοττιο, οοο

ειιττι. 5” Ετ τοτατ·νοΠο Μαιο

ιιουεἰ Ιιοτοα υοἰιτε του” τμιιιιιι.το

ιιτοττοοοιι.τ. απο... νατα αι του

αυτο το.. απο; οτιτο οι Οο!ἱΙιταιιο

αει. ω Πι οτι Γατα". Ηοιτιο,

οαεαιο αυτι! Μαιο. Ετ. αοοτιοτιο

ιιι1Ιιτια του Ιοοιιαοτο αιτ.τιτ.ανιτ

των... 6' (Νου) αι αοονατευε

ιΙοττιτουε ταερα›τἰι Ραιτυιττ. ατι

τααοτιιιιτοε αει. Γαττιτε νατοἱ

τΙοτιιιτο, αουτ (του αυτο το”

61- τιιϋ βήματα· ο Πέτρα· τοῦ λόγου τοῦ κυρίου, ωι· εἶπεν αὐτῷ ὅτι

 

88. αλλα οτι.ιοτου.τττ (Β.τι.Ι.) ]

$αλλ' ετ. ΑΒ. τα!.

- εστιν αυτο ἰιμοιν ΒΒΒΤΒΧΟΧΜ.

(Σουτ.) Απο. ' του" ς. Δ. τα!. | στο.

εστιν Η.

·- ἡ εξουσια του σκοτουι·] εξουσια το ακο

τοι· 1). ' εξουσια] αυτ!. ὐμων 8_γτ.Οττ.

ταυτα.

84.ηγαγον] του!. αυτον 5γττ.Οττ.Βετ.8ι

Παω·

- και εισηγαγον ΑΒΒ'Ι'Β. τα!. ο. 8)·τ.

Πα!. Ματομ|ι. 'Ι'¦ιαΙι. ) ατο. Ι). 1. Γ.

του. α.ἰι.ι·].Π:ἰ.Ι. 8τττ.Οττ.&1'ια. ΑΒΕ.

Ετ". 1).Β. 209.. |¦ΐΜω. αυτον €. Χ.

ταΙ. 8)·τ.ΠαΙ.·τ· Μαιιηιο. τω.. του.. ]

στο. ΑΒΒΒΤΒ. Ι. ΗΜ. Ι.ιιι.ι. Απο.

Οτἰυ.ἱν.88?.. Ειι.τ.1).Β.

- την οικιαν ΒΤ.Β. Ι. ΚΜ. ()ι·ίο. ο.

Ειι.τ. 1).Β. ¦ :τον οικον σ. ΑΒΒ..

τα!.

- μακροθεν] τιταατο. αυτοι απο 1.). ου.

Ιι.ι·%11.ί.Ι. 8τττ.Οττ..Βι.τ..διΠαΙ.' Ματτηιτι.

('Ι.'|ιαΙι.) Ατιο. .·`Ειτι. (του. Μιτα.κκτι.

58.) ] Οοοιι·τι, Βια. 1).Ε. οποιοι. απο

Α.

5.5. περιαψαντιον ΒΤΙι. Ειτε. Β.Ε. 292".

| Σιιψαντιιιν ετ. ΑυΒ. τα!.

δε] ...τα αυτων Β. ] Οοοι.το, Ειι.τ.Β.Β.

πυρ Ειι.τ..Ι).Β. ' πυραν Ι.

εμμεσω ΑΒΒ.

συγκαθισαντιιιν ΑΒΒΤΒ. τα!. α. ]

περικαθισαντων Β. Ι. Ο. ΜΙΒ. (ι.(α.

ι·.)|ῖ1|.(ἰ.) Ατιο. ΜΜΜ. αυτων ισ. Α

Χ. τα!. τα. _/1 ¦ στο. ΒΒΒ.'.Π.ΧΔ.

ιι.Ιι.α]].Ι. Αττο. [ι.·.ἰ.]

55.εκαθητο] του!. και 1.). ὑ.ι·φἰ. (8)·ττ.

Οτι.&Βει.) Μαοηι!ι. Απο.

- μεσο; ΒΤ!... Ι. ' μετ' Η. ' :ιν μεσω

€. ΑΧ. τα!. (εμμεσω ΑΒ..)

·- αυτων] του. θερμαινομενος 1). στο.

Ματ. κιν. οι.)

56.ιδουσα] ιδου; 1)..

- τις] αυτο αυτον. παιδισκη Ι.. (στο.

ΑΜΒ.)

- καθ. πρ. τ. φως] οπι. α.

- ην] τι Β. (οιΙιΙ. εαττιρατ ουαι.)

57.ηρνησατο] μου. αυτον 9. ΑΒ".

νται. (αι.) Β)·τ.ΠαΙ. ] στο. ΒΒ"δι·.Τ

ΒΧ. Ι. ΙΩΝ. ι.ι.!ι.α$1|.Ι. 5)·ττ.Οττ.δ:Βετ.

Ματτιριι. 'Νιου. Ατοι. πιο..

- γυναι ματι αυτον ΒΤΒΧ. Ματοιιιι.

ΤΙΜ). Ατττι. μου..) ] ταυτα ουκ οιδα

<:. Α. το. Πιο.. 6)·τι·.Οττ.Γει.&1Ια1. ]

στο. Β.

58. έτερος] αι τιιτοιμια αουτ 8ττ.Οττ:.

- τιμη και συ εξ αυτων ει νυΙι;. ο. Βγττ.

Βει..διΠαι. (λίατομΙτ.) 'Ποιο. ' ειπεν το

αυτο Ι). (8)·τ.Οτι.) που, Ποοιο αι

ιο αυτο Πιο οι” ΜΗΠΡΩΓ; Μπι. Οτο

ταεροοιιιι Χοο απο αμα ορο. Μου,

νατα Μοτο αι. το αυτο "το αουτ ε. αι.

αι:ετα85ιτιο Μοτο οι! ]ιιοοιιτο .του το.. αι

τοι αι.--ἱιἱ "του, Βι Μα του αυτο Ποτ

Βοαιιταοο: οι τιιτιιιτε Μαιου: αυτο μιτο

]ιιτττοιΙο ιι.

;- .οι ΥΜΕ. τ ] στο. 1).

58.εοη ΒΤΒ. Ο!). Η”. ¦ ή; ειπεν 8. Α1).

τα!.

- ανθρωπε] οιο.ι:. 8τττ.Οττ.8:Ρετ. 'μου.

οι! οτι. τα. “οκ ατε" $ττ.Οι·ι.. Ατιο.

59. διαστηιται· Ι)(ἰο ατι.)

- δεσει] του. Α. δ)τττ.Οτι.ὰΒει. Μαιιιτι!ι_

του..

- διισχυριζετο] ισχυριζετο το. (τις οπι.

8)°ττ.Οττ:.δευοι.)

- λεγιι.ιν, Επ' αληθειας] επ' αληθειας,

λεγιιι 1).

-· Γαλιλαιος] στο. Δ. (ετιν ααα. Β..)

80.ι) λιγος] τι λεγειι· 1). Ποιοι..)

- ετι] στο. ν.

- λιιλσυντος] οσε: αυτου Ι. Ο. (ατο.

ετι λαλ. αυτ. δ)ιτ.Οττ.)

-- αυτου] Πετρου Κ. (ουδ. εγτ.Πα!..) ¦

του Πετρου Μ.

- αλεκτωρ] ·ι·ρττταττι. ο ς. του.. ] οπι.

ΑΒ..Παί.1)'ΓΙ.ΧΔ. 1. οτι. Βιιία(ΗΠἱΜ

ΒΙ.Τ)ἴΓΛ. Ματτιμιι. Απο.

8Ι.ιιαι στραφεις] στραιρεις δε Β. του..

- ο κυριος] ο Βρειτε; Η. Ι. Βγττ.!.'ιετ..&

Παλαι.. ¦ ο Πετροι· σαιτ: κυριος Τ..

- ενεβλεψεν] επιβλεψε ου.

- ο Πετρος] ατο. Η.

- λογου ΑΙ). τα!. Ι μηματοι· Β'Π.Χ.

μια. Μο". αυτή. 75. Ματ. κιτ. 72.)

α.(ι.ι:.ι:1).ἰ.

Ατοι.

 

- Πετρος τυο. ε.ι:ώ ] οτο.Β. (α.(ι:!):τ.) · 5.3. @το Η. ' ατο οι. ' οι. οιαυτ.ιΙι:τατ:ιτ. Π.

850
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61. πρὶνιι· ιι Μιιιι. ιιι : 67, οι.

“Μι”. η: 66·67.

 

'1 σο. 18ιο..ι. ιη?

οι”

` ' ν σε Ο κ !| ε ε

Πριν αλεκτορα Φωνησαι σημερον , απαρνηση με

τρίο. 622 και. ἐξελθων ἔξω 1 ἔκλαυσεν πικρία.
' ν τ κ ο ι ο

63 "1 και οι ἄνδρα· οι συνεχοντε9 ° αυτον||
τ Α Ι 61 κ ε ι κ

ζου αυτερ δεροντεε· και περικαλυψαντεε αυτον

επηρώτων 1 λέγονται, Προ‹ρήτευσον, τίε ἐστιν ο παί

σαι· σε ; 65 και. ἔτερα πολλοι βλασιρημοῦντετ ἔλεγον

εἱε αυτόν.
. . θ `

140 06 '' Και :σε ἔγένετο ημερα. συνηχθη το

πρ`εσβυτέρισν το;) λαοι) ἀργιερε`ῖε τε και. γραμμοιτεῖε2

και 2 απηγαγον αυτον ειε το συνεδριον 2αυτων

› ε

ενεπαι

τ

||

αποτο ι::ι11ιιε ειιοιει τετ τοε πε

μιιΜει ω οι ευτεεειιο ιστοε Γε

1τιι5 ι1ει·ιι ιιιιιιιτε.

Μ (Μι ω 1ἰι ι·ιτἰ πιο ιεπε1›ιιιιι

ειιιιι ἱιι1ιιι1ε1ιιιιιι ει ειιει1ειιιε8.

'51 τι νε1ιιι·ετιιπι ειιιπ ει μετεο

ιἱειιιιιιι ιιιειειιι ειπα. οι. Μουντο

κουμπι ειιιιι Μυστικα. Μπιμπε

ιιιιι. "πιο σει ιιιιι ιι: ιιετι:ιιειιιι?

ω Η: σου ιιιιι1ιιι 1ι1ιι.ιιρ1ιειοιιοι.ευ

ι1ιεε1ιιιιιι ιιι ειιτο.

ω (Μι 1·) Πι ιιι 6·ιειιιο επι πιει.

εσπνεοετιιιιι εειιιστειι απο ει

ιιτιτιειρει επεετιισιιιτπ οι. εετι1ιιιο

ει ι1ιικετιιιιι ι11ιιιιι ιιι εσιιει1ιιιιο

οποιο. ι1ιι·εοιειι. οι ιιι σε αυτο

1118. Με ιιιι1ιιιι. 117181· "0 κι. Με.

° Η Μιιιι. σο : 68-68. ι

" Ματ. ι.ιι6ι-66.

68 εαν δε1ἔρωτησω, συ μη αποκριθῆτιἔ [μοι],σε ι

επ ἀπολύσητε] .

ή" θεοῦ.
Το *1ἱἶπαν|| δε πάντεο, Συ οιἶν εἶ ο

67 λέγοντεο, ο Εἰ συ εἶ ο Χριστώ, 2 εὶπον

στο ο κι ο `

εἶπεν δε αυτοιε, 'που υμιν εἴπω, ου μη πιστεύσητε·

ε

ε ` κι

απο του

εκ . `|| ν

νυν δε εσται

.

ο υιοε τοῦ
τ κ ε ι σε τι Ι ιιι

ανθρωπου καθημενοι· εκ δεξιων τησ δυναμεωτ του

υιδε τοῦ

' Α

ημιν. 11118. οι “Με ι1ιιεετο. ιισο ετε

απο ιιιι1ιι: 1." οι οποιοι οι μπει·

τιι;;:ινοτιι. που τειιιιιιιιι|ι·1ιἱιιο

οιι|ιι ουσια: ι1ιιιιιιιειιυ. ω (Με Μ

το: Με ιιιιιστο στα “Και ποιοι

πιο ιιει1ιιιιε ιι ι1ειειτιιι νιτιιιιιιι ι1εἱ.

''0 “ΜΜΜ 1)ἰιεετιιιιι οιιιειο σιιι

ποπ. Το απο σε 1ι11ιιο πει? @οι

τοι. νου που, ιιιιιιι οπο ειιιο.

ο

θεοῦ; ὁ δὲ πρὸ; αυτοι): ἔφη, .Υμεΐο λέγετε, ὅτι εγώ

 

61. πριν] 8116.. η Β.

- σημερον] οσοι φωνηοαι Β'1'13ΧΚΑ1.

εντ.11ε1.. Μειορ1ι. '.1`1ιε1ι.ει1. 1 ποιο φω

νηιται 69. (νἱι1.νετ. 34.) 1 οσοι απαρν. ο.

121. .Σια | 'στο. ισ. Α1). τε1. (Μπι.)

8_νττ.οτι.8ιΡει. Τ1ιε1ι.ΜΒ. Απο. (νἱι1.

Μοιι.ει111ιιτ.) μια. Με “ Με " 5_ντ.Οτι.

-- απαρνηιη)] -οαι Χ. | -ιτει 1'. "οσοι

τρις με Με στα. 1). μια. 8ντ.0τι.

(ΑΜ)

- με] στο. Δ.

-- πα 1111.] οδό. μη ειδεναι με 1.). (ΑΜ.)

οι. νετ. :Η πο. ιι.ι1ι1. ισ πειτε α. 1ισι1ἱσ

ποιου ι. ' πιο. ποιοι: η.

82. στο. νετ. α.6.ε#ἰ.Ι.

- εξω] νουά. ο Πετρος π. Λ. τε1. νιι1ιε.

ι:./.9'. Βγττ.1)ει.8ιΠε1. ΖΕι.1ι. 1 στο. 1.1Π

τα. 1. ΚΑΙ. νιι18.ΜΒ.(ιιο.Οτιεο1ι.)

εντ.0τι. 1ι1ειοο1ι. του. Απο.

- εκλαυιτεν] εκλαυσαι 1).

68. και οἱ] οἱ δε 1). (ο.) 11101). | και (στο.

οἱ) 'ΓΔΜ

- αυτον ΒΒΤ1Ά1. 13ο". εγττ.Ρει.Μ8.

8ι11ε1.τιια. 111ειπρ1ι. 'Πιερ. Απο. 1 :τον

1ηασυν ετ. ΑΧ. τε1. 8γττ.Οτι.Ρει.ει1.8ι

11ε1.ε.τε. απο.

- δεροντες νιι1ε. 1: ενττ.οτι.&11ε1.1

στο. 1). 69. α.6.ε.#1ἰ.1. Β_ντ.1)ει. 1 οι ιι111

οποιοι ειιτο ειιει1ε1ιαπι (οιπ. και περι- '

καλ. οσεισιι) ο.

64. αυτον] μια. ετυπτον αυτου το προο

ιυπον και 9. ΑΧ. τε1. νου.ε)°ττ.Ρει.δι:Ηε1. (ετυπτουν Α..) | Μι!.

860

ι

¦

ἰ

αυτου το προσωπου 1. (οι στο. αυτον

$ντ.Οτι. ποιο.) νιι1. Μπα. :ε:ενἱ. 67. 1

αυτου το προσωπου ετυπτον αυτον

(στο. αυτον) 1). α. (Απο.) απο. 1 στο.

13114101.. 1ι.ε.ε@ἰ.Ι. Μετορ1ι. 1 στο.

ειἰο.ιο και περικαλ. αυτ. Ιι.ι:.ο. (οι $ντ.

Ρετ..)

64. επηριιιτων] ηρωτ. 69.

- επηρωτων λεγοντες] και ελεγαν 1).

- επηριιιτιον] μου. αυτον 2. Α. το.

τν. (ιπιεττσΒιιοιει ειιιπ ο. ι1ιεειιιεε. ι.

η: $νττ.Οτι.8ι1'ει. πιω. ει Β_ντ.οτι.)]

οιπ. 111).ιιιρτα '1.'1οΧ1ἱλ1. ο.

- προιρητευοσν] σου ΚΜ. 1 ιιι1ι1. ημιν

χριιττε Χ. Ί.Ίιι:1ι.ομ.1νσιι1ε. (νἰι1. Μιιιι.

κπνι. 68.) οσοι: ὐ.ι:.ο°.ἰ.Ι. Μειπρ1ι.

'1'|ιε1ι.118. ΖΕι1ι.

·- παντος] πτειιαας 1,..

65. ιι1ι ιιιιι.. 1:1ι ἱιετιιτο στο”.

- ἱτερα] αλλα 1).

- ελεγον] σοι. 1.1ικι. Με.

- εις αυτον] εις εαυτους 1.). Ι αυτιμ 8.

66. εγενετο] οσοι ημερα 1. (α.)ι:. Οι·ἰο.ἰν.

(18”.

- ημερα] πρωι 611.

- του λαου] στο. 8)·ττ.οτι.διΡ51.

- αρχιερεις τι] οιπ. ν. 1 στο. τε ΔΕΟ

11 .κουτι ιι. Λτιο. 1 Οσιιιτιι.Α111)Τ1.. 1

1.ιιι.·.τε1. απο. και αρχιερεις 1).

(μια.)

- απηγαγον Β.ΒΙσ.ινιιί.1)Τ. 61). Κ.

8νι·.11ε1.τοἔ. σου. 1 1ανηγαγον εε. '

ΑΕΧ. τε1.

66. αυτων 11..1ῆιἰ. 1)Τ1.Χ ιιοιικιιευν

Λ. ()τίο. ιν. 1 11αυτων σ. 111.11'. το!.

61'. ει ου] στο. ει ΠΙ..

- ειπαν 11'1'1... 1 :ειπε 9. ΑΧ. τε1. Ποιο.

ειπ. ημιν 1). (υμιν 1..)

- ειπεν δε] ι) δε ειπεν .1).

- μη] σοι. Α.

68. εαν δε] σιιι δε 11. αυτάκι. ΜΜΜ.

και τ. Λ'1“Χ. τω. γιου. 11 8ντ.11ι:1.

Μειιιιι1ι. 'Πιερ. 1 στο. 111”. ιι.6.Ι|ζί.

8)·ττ.Ωτι.δι1'ει. Λτιτι. .1·:ι.1ι. (οι οι ο.)

- ερωτηιτιο] επεριιιτησιιι ιιμας 1.19. διττ.

Ω1'1.8$1,81. (Λτιιι.)

- μοι Α1). τε1. (μια.) 'των. τεΙ. 1 στο.

1111.. ιι. Μειιιι›1ι.

ι - ειινι1ε....μη αποκρ. μ.] στο. ο.

- η ιιπολυιτητε Α1). το!. νν. (-αετε Χ.

1

69. -ιτητει ΙΡ.) ¦ 01ο. .11Τ12. 1. Για.

Μεπιιι1ι. 'Νιου.

(.'ι-ι.δι1.'ει.

69. νυν δε ΑΠ1)'1-1.Χ. 1,111=. α.υ.ιι$ι.Ι.

8)·τ.11ε1.. Μετπιι1ι.ει1. Ατιιι. (.1ἱι1ι.) 1

.οτπ. δι σ. Δ. τε1. 8νττ.1'ει.8:11ε1.ικι.

Μειπρ1ι.λ18. 'Νιου. γαρ ο. 8)·τ.(.1τι.

στη. ιιι. τ ι οι.

-· την δυναμεως] Ρο” του θεου 11. 611. 1

71.". ιιι.1ν. Μοτο. ιν.

11 που. “ πιο " 8νττ.

οσιιιτιι. στο). 111.

41. 1 στο. τ. θεου ο.

. το. ειπαν 11.11.. ' ζειπον τά. Α1). τι:1.

:- .η συν Α. 1. ου. Μι. [8]·τ.Ωτι.

] 21Σι1ι.]

1

1

 

63. ειιιιι Η. 1 61'. πεσει” Οι.





ΧΧΙΙΙ. Ο. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ΥΜΕ. α. ι. “Πο

8νττ. ο. ο. ο. ο

τι · ο
εἱιιι. οι 9 δε 8 είπαν;| Τί ἔτι 8ἔχορ.εν μ.αρτυρίαι·

,

Ν2:2Βέζω χρείανΗ αυτοι γαρ ήκούσαμεν απο του σωματα·

5 ιι. αυτοῦ.

__ 1 ή κ Α

ΠΕΠ. τ Ρ Και ανασταν απαν το πληθοο αυτων =ή|γαγον||

ν"Πιια.ο7:2.ιι-ι.ι. αυτον ἐπὶ Τὸν Πιλοἶτον.

2. αὐτὸν

ο ο! .- ..

141 Ηρξαντο δὲ κατηγορειν αυτου λέγοντεο,
Τοῦτον δευυ α ” δ | ` Ή . . λ "

ρ μεν ιαστρειροντα το ε να ημων
` ! ο Ι

και κωλυοντα ° Φορο” Καίσαρι|| διδόναι, . και.|| λε
+ σ ` ` '- οι

το γοντα εαυτον Χριστου βασιλέα είναι. 3 ὁ δὲ Πιλα

α * ο ι ν ο ` ι κ το ο ` οι

τοι· ηρωτησεν αυτον λεγα», Συ ει ο βασιλευτ των

. | · ` - , _

Ιουδαιων; ο δε αποκριθειο αυτοι ἔφη, Συ λέγειο.
_ 4. ι το τι ...

'297 ὁ δε Πιλατοι` εἰπεν ιτροο πιο άρχιερειο και τουο

- ὅχλουο, οὐδὲν ευρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ανθρώπιρ τούτῳ.

"3 5 οι δε επίσχυον λἔ·γοντεο ὅτι ,Απιστία τον λαον,

διδασκων καθ' ὅλητ τῆο Ίουδαίαο, .καν άρξάγιιενοο

απο τῆι· Γαλιλαίαι· ἔσω· τῇδε. 6 Πιλατοο δὲ άκουσα;

7' (Μι '0 Αι ΠΠ ιΙἰ::οτιιιιι.. ΩιιἱιΙ

ιιιΠιοο ιΙοεἰι.ὶοιοιιιοο ιοοιιιιιο

ιιἰιιιιι? φα οιιιιιι οιιι.Πνὶαιοε ι.Ιο

στο οι”.

' (Μου) Πι ειιτι;οιιο οιιιιιἱιι

ιιιοΙι.ιιοιΙο οοιοιιι ι!ιαοτιιυι 51

Ιιιιιι οι! ΓἰΙοι.ιιοι.

' Μ” "Ν οοοροτιιιιι ο.ιιτοια

Μαιο ιιοοιιιιοιο ιΠοοιιιοε. “απο

ἰιινοιιἰιαιιιι οιιονοτιοιιιοιο αοπ

ιοιιι ιιοιιιιιιιιι οι ριοιιἱοοιιι.οιιι

"Μαιο απτο ()οοοιι.ιἰ οι ιΠοοιι

τοιιι :ιο ΟΙιιἱειιιιιι ι·οι.;οιιι οοεο.

° (πω ΜΜΜ ιιιιιοιιι αποπο

μια οιιιιι ι1ιοοιιιι. Το οι το::

1ιιι|ιιοοιιιιιι? Λι πιο Νοτιοα

ιΙοιιο Μι. Το οιο.. ^ "και, Μι

ιιοιοιιι ΡΗαιιιιι ιιι1 ρι·ἰιιοιρο5 εο

οοιιΙοι.ιιιιι οι απο”. Μπι Πινο

ιιιο οιιιιοαο ἱιι οσο !ιοιιιιιιο.

5 (Μια) Αι ἰΠἱ ἰιινοΙοοοοΜιπ

ι1ἰοοιιιο8. Οοιιιιιιονοι. ρομιιιιιιιι

ιΙοοοιιο ροι ιιιιιιιοι:οιιι 1ιιιΙοοοιιι

οι ἱιιοιρὶοιιο ο. ι.ὲοΗΙοοο "οικω

ιιιιο. Π ΡΠιιιιι: οιιιοιιι “οι”.

70. ουν Το”. οι”. Μοτο. ια". | οιο. 1).

69. ΚΔ. ιι. 8ττ.οιτ. 'ΗιοΙ›.Μ8.

- ιι] οιπ. |'7:|.

- ο δι ιτρος....λιγιτε] Β'.ιιιρτα πιο.

- ὁ οι προς αυτους εφη] ο δε ιιιι·εν αιι

τοις Η. ιιιιἰ πιο νιιΙ;.ς. ιμιἱ Μι πιο ι.

ιιοἰιιιιιι οι: ο. :οι ιιιιιοιιι “Πο να!).

Μαι: :οποιο "Πε ο. οι Μο Μαι: οι:

1:

7Ι.ιιιιαν Ματια. ' :ειιτον .3. Α.

το!. ' οι δι ειιτ.] ιΠοοιιιοο 8]·τι.οιι..8:

Για

- εχο).ιιν μαρτυριας χρειαν [ΣΤΙΣ. |

Σχρειαν ιχ. ραρτ. ε... Αυ”. το!. (τω.

Μοι.ι.κκι·ι. 05. Μαι. κιν. 68.) ' (εχιιι·

μιν Χ. 00. ΒΠΙ'.) "μαρτυριας] μαρ

τυρων Ι). 69. 'Ηιοὶι. (τω. Μαι. οι

Ματ.)

- αυτοι γαρ ιμιουοαμιν νιιἰι.ς. _|ῖς'.'

ηπουσαμεν γαρ 1). ιι.!ι.ο.ε. ' οοοο οιιιιο

οιο. Βγι.0ιι. (ηιιοιιιιατι Κ.)

- απο] ιο Ι.

1. αναοταν] αναοταντις Ι). ερωτώ

Για. 'Νιου.

- οταν το πληθος αυτων] στο. 1).

_ιιιιαν] παν Η. ' ολον Ια.

-αυτων] οιο. ου. ιι.

-ηγαγον ΑΒ|)"ΤΙ.ΧΔ. 69. Ε0ΠΚΜ

δων!'7]..$7] Πι". 8)·ιτ.Οιι.Ρει.8ι

Πο!. Μοιιη›|ι. ΤΙιοΙ›. Αιιιι. :ηγιιγιν

τ. Ι.ι.

- επι τον] οι". Ο. ' οιο. τον Β. | προς

τον Ι..

2. λεγοντις] -τος 69.8".

- ιἰιραμιν Η.."ιιί.Ι.Χ. Ι. Ι :αφορα τ.

ΜΜΜ". το!. [Με. ἱιι Ρε. 80... | ιἰιριν

μιν Η. | ιἰιρον υ..

-το ιθνος Η”. οι Ρο. Ι οιο. Ι.

- ι))ιιιιν (ρων. Δθνος) ιιυπΝ.. (Η). ΜΜΕ.

Μια. @για 0ι:.1°ιι.8ι Πο!. Μοιιη›!ι.

'ΓΙιοΙ›. Λιιιι. ΣΕΦ. ' .οιο. ..7. Α. το!.

α(υἰιΙ. ΖΗΝ.) Ενα. ιιι Ρο.

-ιιαι κινλυοντα Ενα. Πι 1,5. ' στο. 1.α(αρ.

ΠΙΝ.) (οιο. ο.) Νικαια". οι $οινοιιιοια

Ιοοοιιι ιιοειιοιιι οι ρι·ομιιοι.ο.ε ο.(ο.)ε.Ω).)

Η. και κατιιλυοντα τον νομον και τους

προφητας βίαιο. αρ. πρωι.. Πο. ι. ποιο.

οι. Η. $οιιοΙ. 69 Ο. ρ. 816.) | Οι.›ιιιια.

καιω. ο). το!.

-·φορους καιιταρι ιδιιδοναι ΒΕ. ΜΜΜ.

Ζω.)". ¦ φορους διιῖοναι κιιιοαρι Η.

μια. (διο. φορ. Καιο. Μοιιηι!ι. 'Νιου.

Π·)ι.¦ι.) ] Καιοαρι ιρορον ιῖιιΐιιναι ΑΗΚ

Μ. 8]ιτ.Πι:Ι. Ειι.ι. ιιι ].'ε.(ριοοιιι. τιρ.)

ΥἰιΙ.κκ. 22. ¦ μια"... φορους διδυναι

Τ. ΤΣ το!. Απο.

φωτα τας γυναιιιας και τα ταινια

Αν". αρ. ΜΜΕ. 8οι.ιο!. 70. θα!. ναι.

|οοι. οι! να. 5.)

- 'καί' λιγοντα ΠΓΣ. Πιο. υ.οφ

$_γιι·.Οιι..Ρει.8ιΠοΙ. Απο. ' λιγοντα οι

Η. Ι λεγοντα (οιπ. και) τ. ΛΗ." Μι!.

ι·οΙ. ιι.ο. Μοιιη›!ι. 'Νιου. (λιγον 69

δοτ.)

-ἱαυτον ΑΠΙΠ.. το!. | αυτον ΒΤΟ. Η (080

πιο αιτίου” τοκ. Μοιιιι›Ιι. (Που.)

Η ιιι!ι!. και α·ιτοοτρε- -

 

ρ: 3. ηρωτηοεν ΒΙΕΤ. ¦ 1”τηριοτηοιν

' ΔΙΠ.. (για. Μο". κανα. Η. Μαι. αν.

2.4.)ΜιΙἰκἰι οἱ ΡἰΙοι.ιιιι $χι·.(.)ιτ.)]ριοοιιι.

' ιιιιιΙἰοιιο “οι”. ((.ῖοιιιτο. νιι!ις. α!)

. - ο βασιλευς] ιιιιι. ὁ 'Γ.

- αποκριθιις αυτιρ εφη (οιπ. αι.ιτιρ νιιις.

!ι.ο.ι:ώ 'Ποιο. οιο. απο-ρ. Β_γτι.(.ῖιι.8ι

Ρα.) ¦ αιτι.ι:ριθη αυτιρ 1.). Ι. α. "ιιιΙι1.

λεγι.ιν Ι).

ἱ 4. αιτιο·ν] αιτιαν οι). ροι:οιιιιιιιι 'Ποιο.

5. οι] οιο. Κ.. (6· 10.)

- επιιιχιιον] ι·ιι·ισχυνον Ι... ' ενιοχυον 1).

60. Η.

- ότι ο. Ι οιο. 1)Τ'ιιι υἰιὶ. νιιΙο. α.υ.ο$

π 8)·ι.(Στι. Μια.

- λαον Ειι.ι.ιιι .Ρε.80". ' οχλον Ϊ..

_διιδαιικων] οιο. ΙΜ: ο.ἰ.Ι. (()οιιι.το, δια.

ἱο Η.)

- Κωδικας] γης Π.

-ιται (ποιο αρΞ.) ΒΤ[.. Δια. Γιι|ι1.

εχττ.Οιι.Ι.Μ.&Πο!. Μοιιηι!ι "Δι Μ8. ¦

.οιο. €. ΑΒ”. το!.

- αρΕιιμενος . . . . Γαλιλαιας] οιπ. Ο!).

-ιο! ο...] Μι!. οι. πιο.. πωπω οι. Μοτο.

οκτώ ο ιιοΜε ποπ οιιἰιιι ιιοριιιιιιιιτ

ιιιοιιι ιιοε ο. εἰο ο. εοιΙ ΜΒΜ “Μιρα

ιοιπιιι·." οι “ εἰοιιι οι οσο” οικω. Μι!.

“Μο οι: ιιιιιιιιιιιιιι." (τω. ινα”. αρ.

Εμἱριι. οι! να. 2.)

Ο. Ηιλατος δι ακουιιας] ακουσεις δι ο

Πιιλατος 1). ο.

  

5. οιο. "οι" ιιιιιι ἰοοιριοοο οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧΙΠ. Τ.

ΔΒΒ1|Πἔ2)ω° Γαλιλαίαν ἐ·ιτηρώτησεν ει ο ἄνθρωποκ Γαλιλαῖό9

ι 7 ` › ι ιν , ο ο ν 0 ,|

ΜΒ)- εστιν, και Μπρουκ οτι εκ τοι` εξουσιακ Ηρωδου

ΠΠωλἶἔἶπΓ -στ|ν ,νοκ ινε Ιτο τ· ` (Η ώδ "ντα και
ι α ε αν ν ο ν ο6. [Γαλιλαιαν] ε , ` , , . μ μ. , "0.9 ρ.. η. 9 ,

αυτον εν Ιεροσολυμοιο εν ·ταυταιο ταιι· ηρ.εραιι~.

142 8.0 δἔ (Ηρώδηκ ιδιου τον Ίησουν έχοίρη

ι 9 Χ Ι· , ο κ· Ι | |/ ο ι- ' `

λιαν· ην γαρ ι εξ ικανων χρονων θελων ιδειν αυτον

(;ο!!!ιιοιιπι ἱοιοτι·‹ια:ιι·ιι κι !ιοπιο

Πιι!!!ιι€ι18 ι:εκοι. 7 οι ιιι (Μειω

ν!ι φαν! ι!ι: !!ι:τιιι!ἰιι υιι!ι:ο“πο

οσοι. τοιιιιε!ι ι:ιιιιι οι! !!οι·οι!οιιι.

«μή οι ινα: Πἰιποδο!ιιιιἰε οι”

ἱ!!ἰο αιώνιο.

' !!ι:ι·οι!οι ιιιιιοπι κακο Και

μονα” οκ: νουν:: "οι σου"

οιιρἰιιιιιι οκ ιιιιι!ιο ιιιιιηιοτο νι

@το οιιιιι. οο ιιιιοι! αιιώνα
` λ › Ι ο κ οι

δια το ακουειν
, κ . ' , ..Η | Χ , ` ,

ιδειν υπ αυτου ·νινομενον. επηρωτα δε αυτον εν

λό·νοικ Ϊ.κανοῖκ· αυτοι· δὲ οὐδὲν απεκρίνατο αυτο).

ἶ'·ι0 κ Ι

β

0ο' το

 

ἐκ

Μι.

περι αυτοι),
Ι 9 ο

ειιττηκεισαν δὲ οι άρχιερεῖι· και οι γραμματεῖκ

εὐτόνωκ κατηγοροῦντεκ αὐτοῦ.
ι ι ` ι ο ν 9 κ α! τ ο .ο κ

αυτον ο Ηρωδηκ συν πιο στρατευμασιν αυτου και
3 | ` › ` ι - ` ο ν

εμ·ιταιξακ, περιβαλων [αυτον] εσθητα λαμπραν ανε

πεμψεν!! αυτον τῷ Παλάτι». Η ένένοντο δἔ ψίλοι ὅ

*ΩΗ νδ ` ο Η λι- ., !| ο ο Α Α ι ν ο

τε ρω οι· και ο ι απο εν αυτο το ημερα μετ

, ..

και ηλπιζεν τι σημειον

Η ἐξουθενήσακ δὲ

πιιι!ι.ιι. ι!ι: !!!ο. οι κρατών". Μο.

ιιιιιιι ιι!!‹μιοι! ι·ν!ι:ι·ι: ιι!› ου Ποτ!.

ο !ιιι.οι°το;;:ι!ιιιι. ιιιιι.ι:ιιι ἰ!!ιιιιι

ιιιιι!ιἱο ει:ι·ιιιοιιἰ!ιιιο: οι Νικο ιι!

!ιι! !!!! τοηιοιιι!ο!ιιιτ. "'(Μ·"·λ

Βιιι!›ιιιιι ι:ιιιιιιι μι·ιιιι:ἰριιιι ΜΜΜ'

ι!ιιιιιιιι οι νι·ι·ι!ιιιι: ουιικιιιιιιοτ

“κοκκινα” σπιτι. " ο". "Η

Βια-ον” ποιοι" !!!ιιιιι !!ι·ι·οι!ω

οιιιιι σκατα." Μι". οι. !ιι!ιιε!ι Πι

ι!ιιιιιιιι ποιο ιι!!ι:ι.. οι των." οι!

!'ἱ!ιιιιιιο. Π κι Βια! και". ιιιιιιι:ι

Ποιοι!" οι !'ἰ!ιιιιικ ιι! ποιο .να

ναι" ιιιιιι:ο ιιιιιιι!ι:! οπου: οι!

ἱιιι·ἰι:οιιι.

ἀλλήλων· προϋπῆρχον γαρ ἐν ἔχθρα ὅντεο προκ

* ο ν #

αυτουκ.

,'2

8

Μ

6. Γαλιλαιαν ΑΒΒΧ. το!. τι'. (οποιο.

την 1).) (ιιιιοι! ι!!ι:ιιιιι ι!ο (ἱιι!!!ιιιιο

Βι·ι·.Οτι. Μαιου Οιι!!Ιοινιιι 8)·ι·.Ρει. ινε

θιι!ι!ιιιιο Απο.) ! στο. ΒΤΙ.. Μοπιρ!ι.

-ο ανθρωπος Γαλιλαιος νιι!8. 1: (στο.

ο Β''ΒΠ!Ιαί.οι!.2.) ! απο της Γαλιλα

ως ι ανθρ. Ι). α.ο.(ι·.)ο#ἰ. (εννοια.)
(Μοτορ!:. '.Γ!ιο!ι.) ! οιιι. ὁ ανθρ. διο. Α

Οτι.

7. και επιγνους] επιγνους οι 1).

- προς 'Πρωι!ην οντα και αυτον] στο. Χ.

! τιμ 'Ηρωιΐο οντι αυτιρ 1). (ἰι.ο.2.".ἱ.)

(Σιλ.) ! οι! οιιπι ηιιἰιι Μοτο Ποιοι!οο

ἱο διετιιειι!οπι ιπο.ι εικονι. οι! οιιιιι οι!

Ηιετοι!οπι οια Αν.. Μάι!. τον ποιο

'Πρωι!ην Β.

--ταυταιο α. 'Νιου. ! Ρο" ἡιιιραις Ι. !

πανια;; 1). (Σολτ.) !!ἴοιπρ!ι.λν.διει:!ι.

νι ΠΠ: ι!ἱε!›ιιε Ριιοι:!ιοο @των

8. λιαν] λιγων 69.

--εΞ ικανων χρονων ΒΠΤΕ. ο. Τ!ιο!).

Απο. (ιιο8ι ιδιιν αυτον Ι). Ικα/Π.

8:«π.('ι·ι.8:Ρει.) | ιξ!ιι·ανου χρονου Χ.

1. 69. ΗΜ. νιι!α. Ιι.ι·.|ἶἰ.Ι. 5)·τι·.οι·ι.

Ρει.8.:Ηο!. Μοπιρ!ι. ι με !κανου ο. !

ΑΒ. το!. | οιιι. α.

- θελουν ροει ιξ !καν. χι). ΒΤΧ. 69. ο. !

οιιι. 1.. ! :μια ην γαρ €. ΑΗΚ. το!.

(μια.) (Μοτορ!ι. των.) Απο. απο..) '

- ακουιιν] Μι!. αυτον πολλα Η. ! °¦°αι!ι!.

148 Η Πιλιῖιτοκ δὲ συ·νκαλεσοιμενοκ τσοκ αρχιε

νικ `

ρεικ και τουκ ἄρχοντακ και τον λαον
“- 'ϊ

πολλα ε. Δ`ΒΤΧ.ιι:!. Μια. 8ι·τι·.(Ρει.)

διΠι:!. (Απο.) !'οιοοπι ΣΕΦ. ! οιιι. Β!)

Β. Ι. ΚΜ. @οποια Μαιου. ΤΜ!»

(πολλα ροει πιρι αυτου 69.)

8. ηλπιζιν] ελπιζιιν Ί'.

-ιϋπ'] υπο Β. ! παρ' Ι..

: -γινομινον] οιιι. ΧΟ. 8)·ι·.Ριπ. (7ινομ.

ανευ.)

9. επηρωτα οι] ιπηρωτηοιν Ο.

-αυτον] οιιι. 'Γ. και!! λιγων Ι'.

_ουιῖιν οποιοι». αυτοι] 'ποιον. .λουκ

εκττ.οτι.&!'ν!. (απικρινιτυ Β.) ! ουκ

αποφ. αυτοι οιιιἶιν Η. 2. "αυτῳ] αν

τον Γ. Νιν! Η". Μι!. οικω! ινιιι οια!!

Οι” ο. απο!! "τι" Η»! οπιι Ηι·ι·.(ἶι·ι.

ΙΟ. οι] στο. Η. 'Γ!ιο!›. 0ι·ἰο. Η. 88”.

-- ο! γραμμ. Οτίο. ιν. ! οιιι. ο! Α.

!!.ιἔουθινηοας] -νωοτιις Χ. (φωτος ΠΟ.)

- ὁ 'Πρωι*ηι·] μουνι. και ΣΧ. 00. ο.

Μοπιρ!ι.ΜΒΒ.

- πιριιβαλων Ϊ..

- αυτον (οσοι πιριβ.) Λ!)Χ. το!. ο." ι·.|.

λ!οιιηι!ι. Τ!ιο!ι. το!. ! οιιι. ΠΤΙ..

! ΣΠΠΕ. ιι. ! αντιρ Π. Ο!). Η”.

ττ£μψαι Πολ!.

. - τιρ Πιλατιρ] οιιι. τιρ Αλ!.

! Η. εἰι: ἱιι Η. οντες οι ιν ανια ὁ Πιλιιτος

και ο !!!ρωδηι· ηινοντο φιλοι ιν αυτο

το ,Μερα οι ο(ιιιιἰ “απο” !ιιι!›ι:ι οι

ειπεν τρικ

-· ανεπσμινιν] ιπιμψιν κι.. ο. ! ανι- Ι

Η θα” Ρἰ!ιιι.ιιιι ιιιιιοπι @οιι

κοοιιιιιι ιιτιοι:ἰμι!ιιιο ειιι:οι·ι!οιιιιιι

οι πιιιαιειτοι!!ιιιο οι Μονο Η ι!ικιι

προυπ. . . . . Μπους.) (Οοιιιτο, οι. 0”.

ὶἰ!. 5! Η.)

! !'.2.ηινοντο] εγενετο !.

- ο το '!!ρωιἶης και ο !`!ιλατος ΒΤ!"

νιι!;;. ιι.ο.ο.ῇ||ζ Μοτο". '!'!ιι:!ι. Σ!ῦι!ι.

! :ο το !!ιλ‹ιτοι: και ο '!!ρινιῖης :-. Α.

το!. ο. 5ιι·ι·.!'›ι.&!!ι·!. λ!οιιιυ!ι. Αννι.

(οιιι. ο ιιιιιι: 'Πρ. ου. !!!.ἴ.)

! -- ιιιτ' ιιλληλων] :υπο ιν αυτο !.

! (λ!ι·ιιηι!ι.) '!”!ιο!ι. | οιιι. !'. νιι!α. ιι.|ι.κ.

! και!. $ι·ι·.!!ι·ι. Αννι.

- "ντουκ !!.."ιιἰ.Τ!.. ! ;¦ἱιιυτους Τ. Α.

Το!. Πλ] !

Η!. !!ιλιιτος (Ο ο Μ !!ιιλιιτος Η.

- ονγκαλιοομινος] οννκιιλιοας Η.

- τον λαον] 'ποσοι. παντα Η. ο. Η”.

Οτι. | (μορει!! Ηχου”. '.!!!ιι:!.ι. .·!·ζι!ι.)

Η. (Εντ-ουκ] ἑαυτους !`.

' - προο·ηνιγκιιτι] κατηνιγκατε !).!προο

ηνιγκα !.

Π - ὡς] ιιιιι:ιιι ι!ἱι·ἰ-ιἰκ ιιι!!ιἱ ει·ι·.οτι..

3 - ιιποοτοεφοντιι] διαπτριψοντα !. ΠΠ.

' - τον λαον] νομιι!ιιιιι ιιιι`ιτιιιιι Η)·ν.ΩΝ..

! - και κι... εγω] κανω οι !). ! οι". ην:

!. !!!'~ '!'!ιι·!». Αννι.

- ανακοινος! Μπι· ινωπιον ἰγιων Η.

ι δι·ι·τ.!ἶτι.ὰ!'ιι.

- ου!!ιν !!. !. ! @ινών 2. Αυ!. τι!.

7. οι! σπιτι Ανν· Ι 'Ε ιΙο ου οι. ! ιι. οιιι·ιι Η. !

10. ειπαν". :οποιο ο!.
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.ΧΧΙΙΙ.23. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ΎαΙα. α. 6. ο. ο.

εστι. Ο. Ρ. Ε.

Μειωσα. 'Πιερ.

Απο. Βια.

,Ή

ι

] 5. ἀυέττιμψουγιΙρ

αυτου πρὸς

αμα· -

τθ

ο " Ματια: :ιο-οσα

Η Ματ. ι5:·;-ιῦ. τι

"40. ιΙΙ:.ιο. α

18. άυέτραἔαυ

19. βιβλημιἐως

- Ιἱα.αιΙιΙ. ΙΤ [Ά

υτιγκηυ ιἶὶ ήχου

κατά ἱορτἡυ ιι

ττολυιιυ αὐτοῖς

ἔυα.]
τια

5 τ _

.ΙΙ 1· τιβ

5 ιι· Ί ο· 9

τη

α

28. οιιι. ιι. τ. αρχ.

' | | Ι ` Π Α (

αυτο”, Προσηυεγκατε μοι του αυθριοττου τουτου, ωο
' |

, . .

αποστρεψουτα του λαου· και ιδου ἐγώ ευα3ττιου υι.ιωυ

αυαιιρίυαι` =οι)θἔυ|Ι εὑρου ἐυ τῷ οἱυθρώπιρ τούτῳ

αἴτιου ὡυ κατηγορεῖτε κατ' αὐτοῦ· 10 άλλ, οὐδὲ

' Ι ι υ ` τ .- Χ ο | κ ι `

Ηρωδηα· αυεπεμψα γαρ υματ πρ” αυτου, και ιδου

οιΙδιἔυ οἴ ιου θαυάτου ἐστιυ πεπραγμέυου αὐτῷ.

10 7ταιδεύσατ οι» αυτου απολύσω. 1” Μ 'Ι Ιοἱυἔκρα

|| δ` Χ | 3 οι Ο Ι

·υου ε παμπληθει λεγουτεε·, Αιρε τουτου, αττολυσου

` ο Α ` Α Α

δε ημιυ του Βαραββαυ· 19 διττιι` ήυ δια στάσιυ τιυιὶ

τ › ·- Ι ` τ ο ` Η 2 Φ Α

γευομευηυ ευ τι; πολει και Φουου ° βληθεια ευ η,

ιρυλακῇ.”

. ω -144 ( Πάλιυ ξδἔ|| ὁ 9 Πιλατοι· στροσειρώυηο·ευ

θέλωυ άπολῦο·αι του.π Ίησοῦυ. 21 οι δἐ έττειρώυουυ

υ τ τ υ ο ι π 22 ι κ

λεγουτεο, Σταυρου σταυρου αυτου. ο δε

τρίτου εἱττευ προο αυτούι·, Τί γαρ κακδυ ἐ·ποίηο·ευ

οὑτοτ; ουδἔυ αἶτιου θαυιἱτου ώρου ιἔυ αὐτῷ· παι

δώσω οδυ αυτδυ οιττολύσιο. 28 οἱ δὲ έττιἔκειυτο

ιρωυαἶι` μεγάλαιο αἱτούμευοι αυτου ο·ταυριοθῆυαι> και

| 0 Χ Ι Α ` Α , |

κατιο·χυου αι ιρωυαι αυτιου [και που αρχιερεο›υ.]

ΜΙ ΙΙΙοε. ΟριαΙἱειἰο ιαΙΙιΙ Ιιααα

ΙιοιαΙααα1 ιιαιαιΙ αναπααιατα ρο

ραΙαια. οι αααα ααα αοι·ιιια νουαι

ἰαιαττοαααο ααΙΙαια αααεαια Ια

ι·ααΙ Ια Ιιοταἱαα Ιοιο οκ Με Ια

ι·ιαΙΙιαε ααια ααααεια.Ιο. Η μου ''0

δια! ααιιαα Ηαι·οιΙαοι Μια τα·

Μαι νικ ο.ιΙ ΙΙΙαια, οι αααο αΙΙιΙΙ

ιΙΙαααια αιοι·ιο ααιααι αει αἱ.

"Π""ο·ω ΒαιααιΙαιαια ατι” ΙΙ

Ιαια ιΙΙιαΙιιατα. Η Νικαια: αα

ιααι ΙιαΙ›αΙαιι ι:ΙἱιαΙιιατα αΙιι ρω·

ιΙΙαια Ιαειαια ααατα. Παω”

ΕκαΙαιαανιι ααιαια εἰιααΙ ααι

ναι·ια ται-Μα ιΙΙι:οαο. 'ΓοΙΙο Ιιααα.

αι ιΙΙιαΙιια οσοι: Βαι·ιιαοαα:

"Ι φα ατι". ατοριατ εαιΙΙιΙοααια

ιιαααιΙαια ΙΙιαιαια Ια αΙνΙιαιο οι

ΙιοπιΙαΙιΙΙααι οποια: Ια αποα

ταια.

5" (Μι' ) Ιιαταια :απατα ΡΙΙα

ιαε Ιοααιαο αει αιΙ ΙΙΙι›ο νοΙααο

ιΙΙιαἱιιατα Ιοοααι. 2' Λι. ΙΙΙΙ ααα

αΙαιααΙ›ααι ιΙΙαααιαα. ΟτααιΙΙαα,

ατααΙΙΙιτα ΙΙΙαια. Η θα” ΙΙΙο

ααι.ααι ιατιἱο ιΙΙκΙι αιΙ ΙΙΙοο. φαω

ααΙια ιαιιΙἱ Μαι.: απο? ααΙΙατα

αααοιιαι ιαοτιΙο ΙανααΙ Ια αοι

αοττΙρἱαια ια·ι;ο ΙΙΙαια αο ιΙΙιαΙι

ααα. 2” (παω Δι ΙΙΙΙ ΙαοιαΙιααι

νοιαΙιαιι ιααι.ταἱιι ροειαΙααιαιι οι

αι·ααΙαααι·αιατ. οι ΙανοΙαοααΙιοαι

 

14. ου τιρ αυθρωποι τουτιρ αιτιου] αιτιου

ευ αυτοι Ι). ('Ι'ΙιαΙ›.) αιτιου αιιια ιυ τ.

αυθρ. Μα. ΜαταρΙΙ. υ`Ι·ἱιΙι. ] συ αυτα.

αιτιου 09. | “ροοι ααια"ιααιαια @να

με] γαρ Δτια. ] α·ιτολυτιυ αυτοις] οσοι

κατα ἱορτηυ Ι). | αυτοις] ααα: αττολυ- Ι

ιιυ ου. "οι αι›αοααναται ΙΙΙΙαιαε. ατα. Ι

Ι

Ι
μια ναι. 10 Ι). @και υΙἱιΙι.Ιιαρτ. ] αι "Ικα ΙΙΙἰιι 8]·τ.Οιι. (ναΙιΙιιαα αι. ιατ

νααι ι·οΙαιι .ιΕιΙι.)

20. του Ιηοουυ] αυτου Ι. Η.

:ΞΙ.ι·ιτιιρωυουυ] ειιραξαυ Ι). ο.

Ο". ] αααεαπι Ιαι·ι:αι Ια ΙιοαιΙαα Μο

ναΙ;;. (υ.]|ῖ Ηια·.Ι'οι. Ι ιΙΙαααια Ια Ιιο

"ααα Ιιοα ο.

- ιυ] "τι Λ.

- αιτιου] στα. Ι. ¦ αιτιαυ ΕΙ?(Ρ.

- ιΙου κατηγορει" κατ' αυτου ΒΤ. τοΙ. ]

8]·τ.οτι.. | κατα ἱορτηυ] κατ' ἱορτ. Δ.

εααααιΙατα αοαοααιαιΙΙααια ο. ] ἱυα] αιΙιΙ.

νΙααιαια ο. 8.νι·.ΒαΙ." ] ααια κατα ὶορτ.

Απο.

Ι8. αυιιτραγου .ΒΤΙα α. Ι :]:αυτπραξαυ 5'.

ΑΠΧ. τοΙ.

- δι] οιιι. Τ.. 69.

- λιγουτες] οια. 1.).

- οταυρου αταυρου ΒΙΒΗ. Οτἰο.ἰ.725°.

ΙΙΙ. ΒΙ6°. ΜΒ'. 755”. Ιν. οι». 43”. Ευ...

Βια. Ρα ΙΙΙ. 5Ι. Ι 3:ο·ταυριιιοου σταυρω

ιτου ε. ΑΡΕ.. τοΙ. (νἱιΙ. Ματ. αν. ΙΙΙ.

.ΙοΙι. Χαι. ο, Ι5.) "ποιου Η. αιμα/ά.

Απο. απο. Ι Οοαιι·α, γαΙα. ο.οιιι. Ι). | οιιι. κατ' ΑΙ.. Ι. Α. Μα.

15. αυιψιμψα γαρ ἰ·μας προς· αυτου ΑΙ)

Χ. Ι. τα!. 8)·ι·τ.(Οτι.8;Γοι.)&ΙΙαΙ.ι:‹ι.

(ΑΙΜ.) (ΣΕΦ.) (αυ"τιμψιυ ΙΙ.) ωρας]

αυτου $αιττ.οτι.& Ι.'ει. Απο.) Ι οιιι

·τηιψευ γαρ αυτου προς ἡμαι; Β.Ι.Ί..

69. κα. ((.Ιαι.ι"υι. 8ττ.ΙΙαΙ.αι;,:.)

-- απαυπληθει Τ.

- αιρι τουτου] οι. ΙΙ).

- του Βαρ. ΒΙ)'.Ι.'Ι.Χ. Ι. 69. 8.9. Οτἰο.ΙΙΙ.

7556. | στα. του ΛΑΒΕΟΙΙΚΜΠνΓΔ.

' ΙΙΙ. τιυα του. ευ το ττολιι] στα. 87120".

ι -- βληθιις ΠΙΝ.. | Σβιβλημιυος ε'. Α

ΒΧ. τοΙ. (-υου 69 δατ.) νἰιΙ. ναι. 25.

- αυτου] του 1)..

22.ουδευ αιτιου ΑΒΙ.,. τοΙ. ναΙΒ. |

ουδιμιαυ αιτιαυ Ι). Ι ουιΙιυ αξιου ι..

α.ι·. εμαθα(Ι.'ει.)&ΙΙαΙ.ιαι.ι. ] ουδ”

γαρ αιτιου Ι. 89. (1.21. δ)ιτ.ΟΓΕ.

-- ώρου Δου. α. Βιιττ.Ι.Ι.ιι.&.ΙΙι:Ι. Ι ιι)

ριοιιω 1). ταιρι. υ.ι·.ι·.Μ|.Ι. Β_ι·ι·.Ωτι.ΜαταμΙι. ΤΙΜ».

Βου. (αιωνια. 8)·τ.ΙΙι:Ι.αη.τ.)

- ιδου] ααα. Ι). @τοπ (υυυ Δτια.)

ττιπραγρευου] ττιπραγμιυουεστιν

:στα Ι).

- αυτσρ] ρτααια. ευ ΠΧ. 60. Γ. ο.

ΙΤ. <Ιαυαγκηυ δι ιιχευ απολυιιυ *αυτοις

ωρας] υμας Β.ΒΙἰυ.

- ευ το φυλακυ Β(Τ)Ι.Χ. (0111. το

Τ.) ] :ως φυλαιτηυ 2. Α1). τοΙ. (τω.

νατ.25.) Ι εις τηυ ουλαιι·ηυ Ι.

20.δι ΛΒ.ιΙΙαἰ.Ι)'.Ι'Ι.. Ι..αι.ι. 8υττ.(Οιι.)ΙΙι

Ρόι. Μακη-Ια ΤΙΜ). (Βια.) ] :Ιουυ ὅ.

Χ. τοΙ. 8]·τ.ΙΙι:Ι. Ι σαι. Το!. ΜεαιρΙι.

δω. ΤΙιαΙ›.ΜΒ. Αι·αι.

ΤΙΜΗ.)

- αυτου] μαι αιτολυιτιο Ι).

28. ιτταυρωθηυαι ΛΙ)(ααιι: αυτου) Ι.). τοΙ.

|οταυρωοαι Β. (ατααΙΙΙ8α ΙΙΙαια ιι.α.

- κατιοχυυου ΙΙΙ-ια!.

- και το” αρχιιριιιιυ ΑΠΡ. τοΙ. ι:./Ι

(.`ΙῖιΙι. στα.κατα ἑορτηυ ὶυα 9.] στα. να. ΑΒ

'ΠΚ. ΓιΙΙιΙ. ο. ΜαιαρΙι.ΜΒ. 'ΓΙιαΙ›.Ι

ΙιαΙ›ααι. Με ΚΔ. ταΙ. ναΙα. Ιι.ι:.ι:ώ 8]·ττ.

1'αι.&ΙΙι:Ι. ΜααηιΙι.]ν. (Λται.) -`Ι·:ιΙι.ιι.

Ευα. Οοο. οαι Μο οιιι. οιιι. (τω. Μακ.

:ι:ιι·ΙΙ. Η. Ματ. αν. 6. .ΙοΙι. και. 89.) ]

- προοφωυηο·ιυ] αιΙιΙ. αυτοις ΠΙ.. α.

Μια". λΙαιαμΙι. ΤΙιαΙ›. ι`Ιῖ.ιΙι. ] αιΙιΙ.

αυτους Ι). Ι αιΙιΙ. προς αυτους 69.

και. υ.ο.ι·./:1)ζυ'.Ι. Ι ααα αιΙιΙααι ΑΙ?

'ΓΣ τοΙ. Βιιτ.Ι'=ι.διΗαΙ. Δτια. Μαιο!.

διττ.Οτι.Ι.Μ.&.ΙΙαΙ. Απο.

και τωυ). ] οιιι. ΒΕ. ναι. α.υ.ι·.πω.Ι.

λΙααιρΙι. ΤΙΜ».

1ο. ηιιι.ιιιΙ.ιαι Δια. ] 20. οιΙ ι:08 Η. ΜΙ. ααια

22. Ιανααιο ιι.

368





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧΙΠ. 24.

Α3το] υ (Ρ) το1ῖιῖ

Ισ Σ Δ. ι:

1. [33.] 89.

ΜπιιιεΙΝτ

5ο

τῶν· 25

""Μιιπ:. ·η:8α. τα

"Μι". ι5:αι. α

Μο. ιπ:ι7.

26. άπῆγον

5 88

. πιο

γυναικῶν,

| Χ , ` ` | Ο 4- ' ` ν

κλαιετε και επι τα τεκνα απο». οτι ιδου ερχονται

αι εκόπτοντο και ἐθρήνουν αυτον.

@πιο δἔ προτ αυτο”` 9 Ίησοῦι` εἰπεν, θυγατέρα· .Ιε
ι ι Χ τ κ

ρουσαλήμ, μὴ κλαίετε επ, εμέ, πλην ή), ιεαυτα9

24' *και'| Πιλᾶτοτ έπἔκρινεν γενέσθαι το αἴτημα αιι

οἰπέλυσεν δὲ * τον δια στάσιν και

Δ- βεβλημένον 9 εἰ; * Φυλακήν, ον ῇτοῦντο·

Α Α | ' .

Ίησουν παρέδωκεν τῳ θεληματι αυτων.

145 26 'Κ ` ' 'π, α ον αυτόν έιἔτι·ιλαβό ενοι
αι α 7 | , , μ' |

| | , ι ι η

* Σίιιωνα τινα κυρηναιον ερχομενον απ αγρου, επε

θηκαν αὐτῷ τον σταυρον φέραν ὅπισθεν τοῦ Ίησοῦ.

Π. Μ 27 τ)κολούθει δὲ αυτό πολυ πλῆθοο τοῦ λαοῦ και~ .
6 28 ιιιιπ ιπιιιιιι ιιιτιιιι ιιιηιιι!ι οι. ιππ

|

29.''

"και οοι·ιιιπ. Β" Οι” ω οι ΡΠιιιιιε

πιιἱιιιΙἰι:ιιι·ιι πιο τιοιιιιοποπι οο
Ι

ΦΟΡΟΡ ι·ιιπι: " οποιοι ιιιιιοιιι Μι: οιιπι

` δι ιιιιι μπηκα· ιιιιιιιιοιι|ιιιιπ οι εο

ΤΟΡ ε
ιΠιιοποπι ιιιἰπειιιι Γιιοι·ιιι οι επι·

οοιιιιιιι. ιιιιοπι ποπ-Μπι. Ιιιειιπι

πιο πωπω ι·οιιιιιιιιιι οοι·ιιιπ.

Μ (Μι '~) κι οιιιιι ι!ιιοοι·οπι

οιιπι. πιηιιοιιοπιιοτιιπι Βιιιιοποιπ

ιιιιοπιιιιπι Πυτι:ποιι›οιπ ι·οιιιοπ

ιοπι οι: ΗΜ.. οι ιπιιιιιιιιιοτιιπι

ΠΠ οι·ιιοι:πι ιιοπιιι·ο μαι Ιοειιπι.

2' (Μι "Μ δυιιιιιιιιιιιιιι· ιιιιιι:ιπ ιι

στρα- Πι:ι·ιιιπ. ιιιι:ιιι ιι!ιιιιι;ουιιπι. οι.

Ιιιπιοιιιιιιιιιιιιιιτ οιιπι. *' σου·

ι·υτκιιε ιιιιιοπι πι! "πιο Μαιο

Μπα. Με” Ηἰοι·ιικιιιιιιπ. πωπω

Ποιο αιμα πιο. ιιοιΙ ευρω· του

ιρι<πε "πιο οι ευρω· που. νοο

ιτοε: "9 ιμιοιιιπιιι 0000 ι·οιιιιιπι

ήμέραι ἐν αἶτ ἐροῦσιν, Μακάριαι αι στεῖραι, και . απ οι” πι ηιιιιιιι5 .πι-οιι. πωπω
ι Α › ι ι ` .κ ι ι ν καπου. οι τοπικα ιιιιι που αι:

.ΠαΜο 8 κοιλιαι αι ουκ εγεννησαν, και μαστοι οι ουκ εθρε- ΜΜΜ· οι πιο... η"... Μ.
Η”. 6 ιό. || 80 . Ι '| 9' " '“ Σ' Σ |_ Ιιιι:ιιινοτιιιιι. ω'Γιιιιοιποιιιιιιιιι

5 α ψαν. τοτε αρξονται ιατροι του; ορεσιν, Πε “πω ΜΜΜωΦω ωρα

 

2-ιι.και Πιλατος οπικρινιν ΒΕ νιιΙ8. α.

Με!. 87ι·.Οτι:. Μοιπρ!ι. Επι. | :ο δι

Πιλατος επικρινιν €. Η. το!. /.

5:'Η.Ρει.&.Βο1. που. Απο. ¦ επικρι

νιν δι ο Πιιλατος 1). ο.

25.απιλυσεν οι] τσάι!. αυτοις ετ. 1. 69.

ΚΜ. Η". 87ιτ.οτι.Ρει.8ιΠοΙ.ΐ Ατιπ.

Ξι.ιι. | οιπ. ΑΒ.Μοί.ΒΡΕΧΔΒἙθιΗΒ

@τι ιι. Μοιπριι. που. μια. ποι

Δ. ' οι. Β(ΣΠΙ.Χ. 88. 69. Η. που ιιπιιοπι

απ.

26. ιτε!). οι! Πτι. κι] οι ίπποι συκωτι οι.

πει ροιιι .Το.<πιπι @και

- απ'] απο Ι).

-- οπισθεν] οπιιιτοθιν 1).

- του Μουν] αυτου Ι. 6.

Με.

ΜοπιρΙι.

ερχονται ΩΧ. ΤΙΜ» ' ιλιυιτονται ήμι

ραι 1). 69. Μια.

29. ιρουοιν] οποια δικο".

- αι κοιλια. Β(.:Χ. Ι. 6!). Μυπηιιι. '.Πιιιιι.

ι "οπι. οι 9. ΔΙΠ'. το!. Λι·ιπ.

- ιγεννηο·ον] εγενηοαν 039". Α.

- μαοτοι] νιωθω 1)'ΡΟΓ πω για.)

¦ ιιαζοι Ο.

ωιι τον Βαραββαν Ι. (89.) (τω. Μπι!.

::ινἰἰ. 28. Ματ. ισ. Ι5.)

- ιδια σταοιν και φονον Οτίο. ἱ.420(. ι

ινιιια ιρονου 1). “ποιοι” Ιιοπ:ιἱι:ἰιΙἰπ οι

παταει 8χι·.Οι·ι.)

- βιβληιιινον] οπι. Δ. Βυι·.Οι·ι.

-- Φιλιπ-ην] ···Ι:ιι·οοπι. την π. ΛΟΓΕ.

"ο Μιιιπρο. 'Που. | οιπ. ΙΙΙ). 69. Με

:Χι-πι. Οτἰς.ἱ. 4200.

- ·ςτονντο] ςτιιιντο Μ. | (οιπ. ον ητ. ο.

ασ!)

- ¦ηιτουν] πιω. φραγγιλλωσας ο!). Μο.

Μιιιι.οι Ματ.) " οιι ιὶπ. που. Βιιεοορο

"οι απο .Τι:επιπ οι ρωταω οι·ιιι:οιπ

οποιο ι.·.(17.)(Ι.) (πω ι:ι·ιιι:οπι 'Η. οι.

Μι!. άυοουιπιπ.)

28. και ὡς] ὡς δι 1).

-- απτηιαγον] απηγον Β.

-- Σιιιιιινα τινα Κυρηνιιιον ιρχοιιινον

Β(ΟΙ))(Ι.)Χ. 88. (09.) (τινα] απτο

Σιιιωνα (Η). | οπι. Ε. ε)'Π.0"..&Ρπ.)

(ιρχοιιινον] ιρχομενου ΜΜΜ.) ' :Σι

27. αυτῳ πολυ πληθος] το πληθος αυτιρ

1). ¦ αυτοι πληθος πολυ 69. α. (οπι.

πολυ οστά!. Απο.)

- γυναικων] γυναιιιις Ι). ι:$ ειΠ.0Π.

8:Ρει.. (Νιου. ΑΜΒ. [Μοιπιιιι. οπ

αερα]

- οι] οιπ. 00. ΜΜΜ. και τ. (.ΡΡΔ.

Ι. ι·οΙ. Βι·ι·.Ποι. ¦ οπι. Λ1ιο·υι.Χ. :33.

μια. 8)·τι·.Οτι.&Γει. Μιιιπρ!ι. 'Νιου.

Λππ. πιο.

- ικοπ.] ιιοπ. Ϊ..

- αυτον οιπ. Ιω!. ' ρω: ιιιοπτοντο 1).

νιιιις. ο! 8)·ι·.()ι·ι.

28. Ιηοους] οιπ. Γ. "·¦·ιιτιιοιπ. υ ετ. Λ

(Ο)!)!.'. το!. . οιπ. ΙΙΙ.. | ὁ ιηοους ππιο

προς αυτας Ο. Βυι·τ.Ωτι.8ιΓει.ΜΒ.

- ιιπιν] οιιιο προς αυτος Ι). ΑΜ.

(ιιι1ιΙ."ἱΠἰε" Βιι·.Οτι. που. ιιιλιΙ.ιιι

απο Με: Ποπ. ι..)

-- ιπ.ιιιι] πιο, ιιηι.ΐι πινθιιτι Ι). (οπι.

ιπ' οι πιοκ οιπ. ιο' οι ιπι.)

- πλην] αλλ' Η.

-· ιο' ἐαυταις 5. | ιο' αυτος Δ.

μονος τινος Κυρηναιου τον ιρχοιιινου '29. ιδου νων. ιν. το!. ¦ οπι. Η. 69. α.!ι.ι.ι.

9. (ΑΕ). τοι.) (Κηρυν. Λ. ιρχοιιινον ι

Η.) ι οιπ. του Δια. ι. ιποκιιιευνι· ι

'Η. $ι·ι·.()τι. .Λι·ιιι. Σκι”.

- ιρχονται ἡμεριιι ΑΒΕ. το!. ¦ ήμιραι

- ιθριψαν ποπ.. Ηι·ι·.Πι:Ι.ιπα.(οιπρ.

Βιιτ.Πι:ιπ.) | ιξιθριψαν οπι. Ι. ¦ Ώθη

λαο·ιιν 2. Αν. το!. δι·τι·.Ωτι.Γει.δι

Παλαι. !ιιυιιιι·οι·ιιιιι Με. 2. που.

οιιιιοιιι·ι·τιιιιιιι. ιιιιιι·ἱοι·ιιιιι ι..ινι. ιιιι

τι·ιοιινοτιιιιι ο.

.30. αρΕιινται] -Ειυντιιι Λ ι'7].Δ. 83.

- πιοατι β'ΩΙ.ΧΔ. ' :πισιτι 07. Α

ιι..ιιιιι.οιι›ι·π το!.

3Ι.ιι] οπι. 1.. 8)·ι·.(.)τι.

και.)

- ην ιιγριιι Μπα.. το!. ¦ οπι. τιμ Β

Ο.

-- ταυτα] τουτο Ο.

- τι] ποιου Λ.

- ·,ινηται Αιώνα. το!. ¦ ·μνηοιται Ϊ)

Κ.Δ7]. Μιιιιιιιιι. 'Νιου. ¦ γιι·ιται ΕΙ:Έ.

82. ηγοντο οι] που. ουν το: Μιτου οι. 83.

09. Ε..

- και] οιπ. δι·τι·.Οτι.&Ρει.

- δυο] μοι". καιιουργοι Π. πωπω. 'Νιου.

' οοιιιι·ιι, ΛΩ!)Ι'Ω. το!.

- συν αυτοι] οιπ. Ω". :πωπω | μου:

ΖΕΙ". (οι Β

30. σπάνιο .Ι οι.

384





ΧΧΙΙΙ. 87. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

νομ. α. 6. ο. ο).

8,". Ο. Ρ. Χ.

Ποτ-ου. του..

Απο. Στο.

."Άίοιι.·η:83. τα

"ΣΒ". πω”. τι

'Πο. τυπο. π

Ί Ρ α

τιθ

."ΜΜι.27:38-37.α

" ΠΙΝ.η : ο·:-οιῇ

βίο. ι9:1710. ι

π.

84. πλήρους· τι

τη!

β

85. του θεου ο

έκλικτός.

τη

86. “έπαιξαν β

Ί τ

ηγουτο οι 8)·ττ.0τι.αΡα. ΑΜΙ.

Ιοτιι|ιαε οι Μιιιημιιταο Ι.

83. ηλοου ΒΟ(Ι))ΩΪ.. 33. 09. Σεπτ.. ετ”.

Οτι.Ρει.8:ΠοΙ.τπα. (ηλθαυ Η.) ' :Μηλ

Θου ς. ΑΧ. το!.

- καλουμτυου ΛΒΠΟΕ. το!. ¦ λιγομι

νου ΠΧΟΛ. (τω. Μο". κτινἱἰ. 88.)

-· ιαταυρωοαυ] 'του. αυτου (Η). | ιστου·

ρου Δ..

- κακουργους] ...τι ὁμου 1). | ΜΗ. Φτου

ο. 'Νιου. οιανἱἱ. 85. Ματ. κτ. 24.)

- μυ α. ¦ στα. ΡΜ τω. τα. Ιι.ι:.σώπ - κληρου ΒΟΠΟΙ.. το!. ο... (νἱ(Ι. Μου.

- "Ο οιπ. Ο!). Ματ. δυο. [ο Ρο. οι:ιἱἱ. 19.] Μα. 24.) '

- αριιττφιου .8110311 το'. ' ευωυυμωυ

@στο| ἐ‹¦›' ἡμᾶς, καὶ τοῖ; βουνοϊς, Καλύψατε ἡμᾶς·

ι οτι εἰ σἔυ ιὶγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιουσ·ιυ, σἔυ τῷ

ξηρῷ τί γἔυηται;

146 82"Ηγουτο δὲ καὶ ἔτεροι δύο κακοῦργοι

σου αὐτῷ ἀυαιρεθῆυαι. 33 " καὶ ὅτε'Ϊ *ῆλθου" ἐπὶ

του τόπου του καλούμευου Κραυίου. ἐκεῖ ἐσταύρωσαυ

αυτου καὶ τοῦ; κακούργουτ, ου μἑυ έκ δεξιῶυ, ου δἔ

ἐξ άριστερῶυ. 84' 6 ἑ Ίησοῦτ ἔλε·χευ. Πάτερ, ἄΦε9

αὐτοὶ;ν ου γαρ οἴδαιτιυ τί ττοιοἱὶο·ιυ. Διαμεριζόμε·

υοι δἔ τα ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλου κλῆρου. 36καὶ

εἱστήκει ο λαοτ θεωρῶυ. ἐξεμυκτήριζου δὲ καὶ οἱ

οἶοχουτετ ' λέγουτεο, “Αλλο” ἔσωσευ σωο·άτω ἑαυ
ν Φ › ` λ σκ

του, ει ουτότ εστω ὁ Χριστου ο του θεου ἐκλεκτότ.
86 ο υ `π ο το χ τ υ` τ

ευετταιζου δε Π.υ'Γφ και ΟΙ. στρατιωται προσερχο·

μευοι, * ὅξοτ προσφέρουτετ αὐτῷ, 87 καὶ λέγουτεο,

Π:ιιΝ. 34. Ιηαους] κυριος Ω. 87τ.Πο!.πι€.

- ιλιγιυ 8τττ.Ρει.διΠοι. . "που ΑΚΜ.

8ττ.Οττ.

8)·τ.ΠοΙ.ικι.

- διαμιριζομτυοι οι] διιμεριζουτο δι 1).

- ιβαλου ντου. ¦ ·λλου Χ. 1.

88. Γ. ο. ι βαλουτις 1). ο. (ναι. Μου..

-ρους ΑΧ. Ι. 88. νιιὶ8. οι!! 8),τ.

πω. οι οοΠἱοοε, Οροτἰιο πω:

Η αυτο οἱ ἱπ νἱτἱοἰ Παω 'απο

Γο.οιιιπι, Πι ιιτἰιἰο φαι! Μι?

3' ο", '0 Βοοοοιιουιτ Ματια

οι ο.ΙΝ απο τιοοαοττι αυτο «το οι

ἰιιιοτΒοοτοτπατ. " ο". Μ Ε:

ροειοιιαπι νοττοτυαι ια Ιοουττι

φα νοοιιιυτ οιιΙνοτἰιιο. Μ οποι

Β:‹οττιιιι απο [Μι '0 οι Ιο.ττοποε.

απατα :ι ιΙοκιτὶο οι οιιοτιιπι ιι

εἰιιἱειτἱε. '' (Μ·.°-) Μουτ ιτα

ιοττι ι.Ποουοι.. ΡΜοτ.‹1ἰπιἱιιοἰΠἱω

που οιιἰπι εοἰιιτπ .μου “τουτου

“πω Ι)ἰνΜοτιιοο νι·το νοτια

ττιοτπο. οἰιιε ττιἰεοτιιτπ οοτιου.

Β Πι ετ.ο.υοι ρομυΙοο προσωπο,

(32,20 οι Δοτἰοουοτιι Μαιο ραπ

ώρου απο οἱ: οἱοοιποο. Μισο

πουτσο ίοι:ἰι:. εε οιιΙνοπι οτο.", τα

Μο οει @Μαιου ιΙοἰ Μαιου.

80η” 1Πωω›τωι Μισο οι

οι πιἱΙἱιοε 'ακουω. οι οοοιιιτυ

τοϋ-οποια ΠΠ, η ιΠοοαιοε, 83 ια

 

85.τοωαιυ Ειι.τ.Π.Β. [ ατακα;; 1). 6.'

αιοωκιυ Κ.Μ.'.

- σωοατω ἑαυτου Ειι.τ.Π.Π. ' οιαυτου

οικου Π. ο. (ο·ωοατω αυτου Ι..)

- ιι οί·τος ιατιυ ο χριατος Λ(Β)οατ..

το!. 15.... ΠΕ.

8τττ.οτι.&Γοι.) | ιι υὶος τι του θιου τι

ο χριστος τι 1). ο το σε ΟΙιτἰοιιιο ο.

- ο του θεου ικλικτος ΑΟΚ). το!. | του

θιου ὁ ικλικτος Β.Β“υ.Βο|ι.Μαἰ.0ιΙ.2.

Ι.. Ι. (σαι. ο Β.Μαί.οιΙ. Ι.) | ο ιιιλικτος

του θιου 0'. ο! | ο υἱος του θιου ο

ικλικτος 69. 8),τ.Ηι:1. Μοταρὶι. (Ηπα)

(ουτος] υἱος Β. ¦ στο.

σου 88. 69. (τω. Μο". Χκτἰί. 88.

Ματ. κτ. 27.) "Μ Η". ενω. Ματια

ιοταυρωοαυ 8)·τ.ΠοΙ. Απο. ΣΕΦ.

84. στο. ο οι οι! ·ιτοιουαιυ ΜΥ.. α.ἰι. Μοτου!ι.

ΜΒ. ΤΙΜ». ' ΜΜΜ ΛΟ!)πια.πτου.οιπ.

@ΕΧΑ 1. @του 60. (Εστω ται.) τοΙ.

να. ...τα 8)·ττ.οτι.Γετ.8: Πο!.

Μοκτηιἰι.Μ88. Απο. Δω.. “ ιμιοιΙ Ποιοι

που Ευ ττιιι:ο ‹Ιικοτἱι. Παοκ· τοπιἰιιο ου.

που "ΗΜ οοἱυπιτμιἱι| Πιοἰιιιτι." Που. Μο.

Οτο). Ια!. ἱἱ. Η”. Παρακαλιἴι κύριε

0ιὶ ττατιρ. αρη αὐτοῖς· ου γὰρ οῖιὶαιτι

τί ·ιτοιοϋπιυ. οικου” .ΜΜΜ αρ. Πο;;ἱ

οἱτηιιιιτι. [Πιτ. Π.Ε.. Η. 28 (80).

γαρ ο διἶιἰαιταλος προοηλωθιὶς ηυχιτο

τι τιτου

τῷ πατρἱ τοῖς αυτου ‹ἱυαιροῦοιυ ήτοι·

θῆυαι το αμάρτημα· Ποτών. Πάτιρ.

όριο· αὐτοῖς ται· ιὶμαρτίου αὐτῶν, οι"

γάρ οῖι`ιιαιυ ἰὶ ττοιοῦοιυ. Πουι.(υ'|.χι. 20.

"τι του. £α.τ. Μουτ”. τα Οιιιιοιιο.

- ·ιτατιρ [του. ΙΜ. στο. Δ. ¦ πατα: 1)

τη.

- ττοιουοιυ] ·ιτοιοιοιυ 88.

1

1
ὶ

ὶ

ὅ

ΙΙοΙ.τυι;. Απο. [$_γτ.Οιτ.. Μεταρι1.

Τιτου.] “ιατο” ιὶἰοοτιοο εστι”. ρωτο

και υτο οἰπειιΙο.τἰ αιιτυοτο ροεοτι....

οποιον” τιοατιιιΠἰ οοιὶἱοοε ιοτιετιι τομι

τἰοιπιιτ ΙιαΙ›οτο, που οοτιο.ο." Δυο. ἱιι ὅσα.

Ττ. οκνἱἰἰ. (οι. Με. ιν. 10.57!)

85. θεωρωυ Ευα. 1).Ε.49Βο. ¦ οικου 1).

- ιξηιυκτηριζου δε και 8_ττ.Βο|ζ Μοττη›ὶι.

(οι ‹ΠοτἰιΙοικοο 8τττ.(:ττ.8ι Ρετ.) Πι.

'|`|ιο!.›.] ' ηιυκτηριζου δε 1). (στα. και

.0. Ι. Μα. Λτα1.οιἱ.) και ιξημυκτ.

Ευα. .Π.Ε. ΜΜΜ. αυτου 1). Ι. 69. Μια.

8)·ττ.Ωτι.Γει.&Πι:Ι. Διοτι. Ευο.1).Β.

- υὶ αρχουτις Βιι.τ.Π.Ε. ¦ οιο. Ι). Η

μου. συυ αυτοις ια. Α. το!. να..

(ιι.)|ζ $)·ττ.(Οτι.)&ΠοΙ. Διοτι. Ευα.

ΠΕ. ' οι". 1101)ΩΙ.Χ. 88. 69. υ.ο.ε!υ

εττ.Ρει. Μυπη›!ι. του.. [Β. '.Πτυο.]

- λιγουτις Ειι.τ.1).Ε. | και ιλιγαυ αυ

το. 1). ΣΕΦ. (οι ι1ἰοουοιπ ο.)

Αται. £ατ.Β.Β. ' ο ιιιλεκτος ιαπιυτα

1). (στα. “πλατη ο.)

86.ευιτταιζου Α(:Πο. τοὶ. μια. 80,".

Οτι.Ρει.8ιΙίοΙ. ΜοαιρΙ1. | ιυι·ιταιΕαυ .Β

Ι.. ΤΙΜΗ).

- αυτοι] αυτου 69. Ε.υιυἰι!. ' οιπ.

Κ..

- οΕοι·] τρυπα. και τ. (ΡΩΧ. το!.

νυΙα. 6.ο.εω 8)·τι·.Ρα.ΜΜ. Απο.

ΖΕι.|ι. ' Μα. τι 1). ' οι". ΑΠΟ.Ι.. α.

Μοαιρὶι. ΤΙιου. "ω απ. τα. οιο. 8)·τ.

θα. . -- . .~ _ _

- ττροααιρου·τις αυτῳ] προοιαιρου Β.

(του)

87.και] στα. 1). Δια. ο. Μοττη›Ιι.Μ8.

'Ι`¦ιου. _

-- λιγουτις] Μι!. χαιρι 1). ο. @του

 

:12. ιΜοτοοοτοιοτ Δια." 35. απο οι. [30. ο!

(Η. ι ΒΤ. ο!. Φο. οι.

δω





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧΙΠ. 88.

ΑΒ Ο Ι) ΙΡ] (ΦΙΣ

:ο Χ Δ. νεο

1. 83. 89. α

1ιοπιιιιεννι·ι.

ΠΑ' τα

β

ἶιδ·

ε

88. επ' αιἄηῇ

Εγριῇιιιαοιν .Ελ

ληνιιιοῖς και .Ρω

Βἱ αν εἶ ὁ βασιλενο του Ίουδαίων. σῶο·ον ικανών.

88 ΦΗν δε και ἐπιγραφὴ ; Ι:ἐει·ινεγραιι'ιιἔνη]|| επ, αὐτῷ

5 Β 9 Ι ΙΈ) βασιλει)ο το.. ,Ιουδαίων οντα.||

147 39 ' Ετ. δε των κρεμασθέντων κακούργων

έβλαο·Φήμει αὐτὸν [λέγων] : Οι)χι|| αν εἶ ὁ Χριστό”
- . -

ο·ωσον σεαν·ι·ον και ημιν.

2ιἔιι·ι·ι·ιιιῶν αὐτῷ ἔψη,|| οὐδὲ Φοβῇ σὺ τον θεον, ὅτι

ἐν τῷ αὐτῷ κριμα” εἶ;

σε τοκ ΙιιιΙιιοοτιιιιι. ειιΙι·ιιπι το

Με. " "πω Επι: ιιιιιοπι οι

ειιροι·ει·ι·ἱνιΙο Ιιιεοιἱριιι εποε:

ΙΙΙιιπι Μεσοι :πιανει οι Ιιιιιιιιε

οι ΙιοΙιτοἰι:Ιε. Πιο νει τοκ ΙιιιΙιιο

ντιπ".

:ΙΙ θα” Πιιιιε εννοια ιΙο Ιιἰε

ηιιΙ ΡοιιιΙοΙι:ιιιτ ΙΜΙ'0ΙιΙΙιιΙ8 Μαι.

πιΙΙΒΜ:ΙΙιιΙΙ. οιιιιι ιΙΙι:0Η8. δι ιιι ιιιι

απανω. ειιΙι·ιιιιι βιο “Μπιτ ιρ

ειιιιι οι πιο!. ω (Μι "0 Παροπ

ιΙιιιιε παταει αΙιιιι· ΙιιστοριιΙιαι

ΙΙΙιιιιι ιΙΙι:ιιιιε. δι:‹μιι: ιιι "και

οι·π·οκριθειε` δὲ ὁ ἔ·ι·ερο9

.Η κ ε .ε ε ι

και ημων μεν δικαιω9,
.. - ~ . ιΙοιιπι. ιιιιιΙ Ιιι οιιιΙιιιιι “κοινοΒ. ο . η . .

522505” ιἶίξιοι γαρ ων ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οντα· δὲ Μονο οι? "Μ "08 ΜΜΜ
- ν ε '. ι ο ` .ν .ν .ιο ` ν ι ι ·- ἱιιιιιιι, ιιιιιιι Μενα Μαιο Με”

βα2°:°ἔΙ::ἔ” ° ουδεν αι·οπον επραξεν. και ελεγεν , Ιησουι Μινι:Ιιἰι:νιιιιιιιΙΙιἱΙΙιιιιΙΙ805ει:.

· · - · ι ι ε οι εε ' ” | '" Η; “αν”. ιιιΙ Ιονιιιιι. Πο

' "Μωτ'α7'44' μ"Ισθηπ μου στα” ελθ279 ευ ΤΠ βασιλεια σου. πινω. ιιιι·ιιιοιιτο ιιιοι ειναι "πιο

"Μιι.ι·. Μαιο. 43

42. εἰς Τήν βασι

λιίαν

σε σε ||

και εἶπεν ανηρ [6 Ίησουι·], 'Αμήν 2 σοι λέγω.
| Φ Α ν , .- Ι

σημερον μετ έμου αν!) εν πιο παραδεισω.

τι. ιιι :αφηνει ι.ιιιιιιι. “ Ι·:ι ιΙἰκἰι

ΙΙΙΙ Με”. Λιιιοιι ιΙΙοιι ΗΜ. ΙιιιιΙΙο

αιωνια στα ιιι μιιι·ιιιΙΙεο.

 

87.ει αν ει νιιΙ8. ιν. Βνι·.Οι·ι. ι·εΙ. Ι αν

ει Δ. 1. α.ε# Ι οπι. 1). ο. ΙΙιιιΙι.Ι. ὁ

χριστο; 69. Αι°πι.ΒιΙ88.

- οιιιαον οεαντον] οπι. 1). ΜΗ. περι·

θεν·ι·ες ανηρ και αιιανθινον ιντειιιανον

1). (ο.) (εννοια)

88.ιι:αι] οπι. Δ. ε.

- επιγραφη ΑΒΩΒ. ι·εΙ. ΜοπιρΙι. ΤΙιιιΙι.

Ι ρι·οοιιι. ἡ ΟΙ)(35Π. (νἱιΙ. Ματ. ιεν.28.)

-- επιγεγραμμενη ΑΠΟ. ο. (νΙιΙ.Ματ.

αν. 26.) ειιι·ἱριο. οι ροεἰιο. δικο". Ι

:γεγραμμενη ε. θα Ι. ΜΙ. (Σον.)

87ι·ι·.Οιι.Ρετ.διΒιιΙ. Απο. ΣΕΦ. μια.

Με". ιοενΙΙ. 87.) Μ. Ροει ανηρ (ΒΧ.

88. 69. Ι οπι. ΒΕ. ΜιιιιιρΙι. ΤΙιειΙι.

- επ' ανηρ] ΐιι.ιἱιΙ. γραμμαοιν 'Ελληνιεοις

και 'Ρωμαιιιοις και “Εβραικοιι; ὅ. Δεν

ΒΩΒ. ι·οΙ. (ΗΜ.) Β_γει·.Ρει.8ιΒοΙ. Απο.

Πιο. (νἱιΙ..ΤοΙι.:ιἰιε. 20.) Ι οπι. ΒΟ.Ι..

ο. @οποια ΜοιιηιΙι. Ί.'ΙιοΙι. (νἱιΙ. Μινι..

οι. Μαι.) "και 'Ρωιι.] οπι. και ΠΠ. ι.

2. Ι και Ἑβραιεοι;·] οπι. Ι.Ι9.(ιιιΙιΙ. πια.

ιιιιιιι.ι·οο.) οπι. και Π.

- ο βασιλενς των Ιονδαιιιιν οντος ΒΙ)ΙΙ.ι.

α.ε# (οπι. ὁ Β.Μαἰ.0ι1. Ι. οω. εσην 1).

ο!) Ι ὁ βασ. των Ιονδ. 0. ο. Ι :οντος

εστιν ο βασιλευς των ΙονιΙαιων εἰ. Δ

ΟΚ αν. ννΙ;.ε. νά Βιιττ.Οτε.Ρει:.&ΠοΙ.

ΜεπιιιΙι. Απο. ΣΕιΙι. Θείο. ΙΙΙ. 2.. Ι

ούν. εστιν Ιηοονς ὁ βαν. τ. Με. Χ. Ι.

88. ΤΙιοΙι.

89. κρειιασθενηιιν αν). ΙΜ. ΙΙΙ. 922.. Ι

οπι. 1). "οω. απο οτι Βιι·ι·.οτι..δι Ρετ.

Βιετ.Ηἰει·. ΜεπιρΙι.

- εβλαοφηιιει] ·ιιη Β.ΒΙο. 89. Β.

- αυτον] οπι. Β.ΠΙο.(ατιι,ι'ΙΙαἰ.) θείο.

ΙΜ. ΠΙ. Ι ανημ Ο!). Κ.

- λεγιιιν ΑθΩΒ. ΜΙ. Οι·ἰιι. [οι. ΠΙ. | οπι.

ΒΙ)Ι.. Ι. (λε·χων....ἡιιαι· οπι. 1). ο.)

ΜΜΜ. £ιι.ι.ιιιΓε.20°. ΠΠ.30..Ι83°.

Ι οπι. ΒΟ.Ι)Ι.Μ.. ιι. Βι·ι·.ΙΙἰνι·. ΜιιιιηιΙι.

Τα». ()ι·ιο.ιν.4.35°. ων. |ιιι.ΙΙΙ. 922.'.

Ι Ιηοον Με ()ι·ἰ9.ιν.485·'. | :απο μνη·

σθηη (Ι. νιιΙΕ. ο.ο.|.#ζ!. 53ιι·.1.Ιιι. ΜΙ.

477€

42.ὁι·αν ελθος ΑΠΟ”. ι·ι:Ι. θεῷ. να..

Οτι!). Η!. ΙΙΙ. Η. 5ΙΤ-. 528.!. ΜΡ. Επι.

ἱιι Ρε. 529€ ΗιΙ.ιει·. Ι οπι. ΠΩ.

-- εν το βασιλεια σον Λ()()ΙΙ.. ι·οΙ. αν.

θείο. ιν. οι... Βια. Ιιι Γε. | εις την βα

οιλειαν σου ΙΙΙ.. νιιΙι.ε. ο.|ζο.!): θείο.

Ιιιι.ΙΙΙ. Μπεν. ΙΙΙ!. (ιιΙιοι·ιιι.ι·ιιιιι δι".

οι·ι.Ρει.8ιΙΙι:Ι. Απο. .ΉιΙι.) Ι εν το

ήμερα της ελενσεων σου Ι).

4:.Ι.και ειπεν....οοι λεγα] αποκριθεις δε

ὁ Μπους ειπεν ανηρ ην επληαονη

(επιπληοον·ι·ι=). θιιροει Ι).

- ό ἱηοονι· ΛΩ(Ι))ΩΙζ. ι·οΙ. Ι οπι. ΒΕ.

ο". ΜιιιιηιΙι. ΤΙΜ». Ι πιω. οποιο ο.

- σοι ανω λεγω ΙΙΟ.Ι.. Λεια. Ι Πιο" Φ.

ΔΩΡΩΝ. ι·ι:Ι. μια. 8)·τι·.0τι.Ι.'ει.&ΙΙι:Ι.

ΜιιιιηιΙι. '.Ι`ΙιοΙ.ι. «ΙΩΝ. [νιιΙ..Ι.)ιιιιρι·α.]

Με .εαερε.

- οημερον] "Αντινόη Ι.. ἰι.ι·. 8ι·ι·ι·.ΙΙ5ε.

ι?ι:ΗνΙ. ΜοιιιρΙι. ΤΙιι:Ιι. αΙΞιΙι. Ι Πακετα.

θείο. Μι. ΙΙΙ. "ιιιΙιΙ. ότι δικο". Ι

(Μισο. Οτι!). ΙΙ. .5.'ΙΙΙο. Η.. -Ι.ΉιΙ.·':·

- με. ειιον] μινι εαν Ο". ΜιιιιιμΙι. ΤΙιιιΙι.

ΣΒιΙι. | (Μισο. Ο'. θείο. ΙΙ. 581'. ο.

ΜΜΜ· (Μαιο. ΙΙΙ. Ιν.5Ι7=. Ι ικα!. Μι

_ Ι."Μ)] ‹εμ-ΜΜ_,.ῳ €_ Ασ0Τ/;Π_ κι Ιιοπο ΙἰιΙοιι 8)·ι·.Οι·ι.) ΙΙ παραιῖ.] ...κι

Ι οπι. Β().Ι.. Μοι·ιιρΙι. ΤΙιοΙι. (οι [ενώ τον θεον θεα). ΙΙ.53Ι°. Η. Μινι-ω...

ροεεἱι ελεγεν Ιηοον οι". και ελεγεν, 1η- Ι 44. και ην Β.ΙΙΙιιι.Ο"Ι)Ι.. ιι.ἰι.ι:Μ ΜοιιηιΙι.

σου νοι:.). ι|αι.8)·ι·ι·.οτι..1'ει.&.ΠοΙ. ΣΕΦ. ' Οή9-ΙΜ-Μ-9%υ· Ι ΙΩΝ (Τ. Τ· Ασκ).

Με οι Ι.ιιι.ι. ι·οο.ΜοιιηιΙι.ΤΙιοΙ›. 1)οπιιιιο Η· πι- ν"ΙΚ- οι)! δι".Ι'5Ι.&ΙΙΩΙ.

.Ιων αν. ΙΜ. ιν. 5Ιῖ'. 528.'. Ι ανηρ Ι).

- μου] <|°ιιιΙιΙ. ι:νριε τ. Λο,ΙΙ. ΜΙ. ο.

5_ντι·.Γει.8ι.Πι:Ι. Λεια. «ΕΚΠ. Οείο.|ιιι.

των. Απο. ν`ΙΞιΙι. Ι :ει ε. ΔΩΡΩΝ.

ι·οΙ. 'ΥΜΕ. οφ 8)·ι·ι·.Ι.°ει.8: ΙΙοΙ. θείο.

ΠΑΠΙ. "ιιι.Ι θα] τινι ι.ΙιεΜΗιοΙι:18 εστει

ρΙιιιιι οι Πι “Με ι1ΙοΙιιιε ειιιιοιΙΙΙΙαιΙιιιε

ΙΙΙιιιιι ειιΙνιιπι ιο Με ιιι.ιιιο οι ιΙοεοιιιιιΙο

ιΙιι ειναι. Ι. (ι·ἱιΙ. Μπα. ιικνΙΙ. 40. Ματ.

αν. 29. 80.)

- ἡμ.ας] μονοι. εο.Ιι·ιι οι Βιι·ι·.(δι·ι.8:Γει.

8)·ι·.ΗΙοι·.

40. επεηιιιιιν ανηρ εφη 130·Ι.Χ. Ηπειρο.

:επεηιια ανηρ λεγιιιν εἴ. ΑΘΗ-ΙΟΙ!.

αν. Ειπε. Βιιι·.Ηι:Ι. Απο. (ΣΕΦ.) θα!.

ΙΙΙ. 922”. (επεη)ιηοεν Ε.. @ει-.01,84 αν

ηιν 69.) Ι οι ιιιιιι·οριιιιι ειναι ασπαιτε

@οι ΙΙΙι: οι ιΙΙιιἱι οι 8)·τι·.Οι·ι.(&Ι.'ει.. οι".

ιΙΙο Ντιπ.) [ΤΙιοΙι.]

- ουδε] ονιΞεν 69. | ον Ο. Ι νη ον Ι).

- αν] σοι σει.

- ει θείο. Με. ΙΙΙ. Ι εομεν (:.(εοιει'.'.)

@οποιο 8νι·.ΙΙἰοι·.( Πολ.) Μοτο ρΙι. ΤΙιοΙι.

(/ΕΙ.ΙΙ.) "ιιιΙιΙ.ιεαι ἡμεις εομεν Ι). (8)·ι'.

Ο". " οει:ο.") Ι Οοιιιτιι. (η). Ιω.

Η. και] οπι. Ο.(εοπ·.2.) ΜοιιιρΙι. ΤΙιοΙι.

- γαρ] οπι. Ε.

- απολαιιβανομεν] απελαβαμεν Ο.

“εστι-3.) | απολαμβανωμεν 38. Ο!). Η.

- αηιπον] ει·ονηρον Ι).

42. Και] πιω. ινι·ραφεις προς τον κυριον Ι).

Ι (Μπεν. θα!. ΙΜ. ΙΙΙ.

-- ελεγεν] ειπεν Ι). ν. δ)·ι·.(.Ίι·ι.

89.ονχι ΒΟ.Ι.. ιι.Ι:Μ @οποια Ποιον”. !

38. κτιρια ευρω· ιιιιιιι Η. Ι 40. ειναι Η.
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ΧΧΙΠ. 40. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

των. τι. ο. ...32

Β,τι·. Ο. Ρ. Ε.

Ποιο”. που.

Απο. Σω. -

τι",

τη' Ποιοι” : .ι;-_γἱ.β

" Μπι. ι:.:88-.μ.

Β , τιιθ

α

"' Ρε. 3ι(30):5.

48. και τοῦτο π

.. β
-ί?. “Μαιου

.π

ι

- 'Πο. ιι):ο5.

.Η . .
4!). απο]ιιιικροθιν

148 'Η " 8 Καὶ ῆν|| ' [ή,δη]|| ὡο·εὶ ἄρα ἔκτη, καὶ

σκοπο ἐγένετο ή), ὅλην τὴν γῆν ἔσω· (Ζρατ

2 ,νιίτηο.|| 46 καὶ ἔσκοτίστθη ὁ ἡ|λιοο, καὶ ἔσχίσθη

το έ καταττέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον· “3 καὶ Φω

νήσοι` Φωνῇ μεγάλη ὁ Ίηο·οῦο εἶπεν, Πάτερ,

Μ' εἰ; χεζοάι· του *σταρατίθεαα.ι|| το πνεῦμα. μου.

Στοῦτο δὲ” εὶτταιν ἐξέιτνευσεν. 4'7 ἱδὡν δὲ ο 3 ἑκα·

τοντά!3χ,79|| το. 7:ενόμενον ξέδόξαέΈν|| τον θεον λέ

·νων, Οντωο ο ανθρωποι· οἶιτοτ δίκαιοι· ·ι.)ν. 48 καὶ

πάντα` οι συμπαρα·νενόμενοι ὅ)2λοι ἐπὶ τὴν θειο

ρίαν ταύτην, Χθεωρήσαντεο|| τα ·νενόμενα, τύπων·

τει· 9 τα. στήθη υπέστρεψον. 49 1' εἱστήκεισαν δὲ

παντα` οἱ γνωστο” Σαὐτῷ|| μακρόθεν, καὶ γυναῖκα

“ (Μι "~) Επι: ιιιιιοπι @το Ποια

οοιιιιι οι ιοιιοὶιι·ιιο ίιιοι:ιο ειιιιι ιιι

ιιιιιιιοι·ειι. «πιο ιιοιμιο ιιι ιιοιιιιιιι

¦ιοτιιιιι. Η οι οιιοοιιτιιι.ιιε οιι οι”.

να” οι ι·οιιιιιι κοιιηιΠ εοιιιειιιιι

ο" ιιιοιιιιιιιι. Μ (Μι '0 Πι. οιο

ιιι:ιιιε ι·οοο ιιι:ι;;ιιιι Ιοοιιε Με,

ΡΑΚΟΡ. ιιι ιιιιιιιιιε ιιιιιε. οστο

ιιιοιιι.Ιο εμιι·ιιιιιιι ιιιοιιιιι. Ετ

!ιιιοο οοο". “φωνα '7 (Η)

Μ νἱιΙοιιι ιιιιιοιιι οι·ιιιιιτιο ηιιοιΙ

Γιιοι.ιιιιι Νοτια. @οποιοι ι1οιιιιι

ιΙἱοοιιο. νοι·ο Μο ἰιοιιιο ιιιειιιιι

οοο "ΜΜΜ 15: οιιιιιιιι οπου.

οοι·ιιιιι ηιιι ειιιιιιΙ ιιι1οι·ιιιιι οι!

ηιοοιιιοιι!ιιιιι Νικ! οι ι·ιιΙοιιιιιιι

ηιιιιο ΜΜΜ. μοι·οιιιιοιιιο.ι μυο

τοι·ο ειιιι ι·οι·οι·ιοιιιιιιιιιι·. .9 Βιο

Βιιιιι ιιιιιοιιι ‹ιιιιιιοε ιιοιι οιιιιι ιι

Ιοιιαο. οι ιιιιιΙἱοι·οιι ‹ιιιιιο εοοιιιιιο

44.ηιῖη ποιο ένω

 

Δω.. [$ιιι·.Οι·ι.] ι ην κοψω.. '.ΠιοΒ.

Οτι!). ΙΜ. οι. 508.

οοο Ϊ.. δι·ι·.ΠοΙ.

(Μοιιηιιι.) 0τἰι].!π!. ιιι. 56”. ¦ "οιπ. τ.

Λ(ΡΙ)ΩΙΙ. το!. Μια.

ΤΙιο!ι. Απο. Οτο). Μι. ιιι. 028". | οι

οιιιιι πιοι·ἰιΙἰοε οικω τοιιιροτο εοκιοο 'ιο

τιιο ΑΜΒ.

- Μπι] ὡς ή 09.

- και οκοτος....ἰ. οφ. ινατης] στη. 8)·τ.

Πἰοι·. (ιιι τοπ. Ιιιιι›οι; Ετ Ιιιιιιι ιιιιιἱιιἰι

Ιιιιιιοιι ειιιιιιι οι ειιοΠιιο ιΙοοιιιοτιιιιι, οι

ι·ιοι.τ:ιο ιΠ:ιτιιυΗιο οι οοριιΙοι·ιι πρωτο

ιιιιιιι. οι οοηιοι·:ι ιιιιιΙιοι·ιιιιι ειιιιοιοι·ιιιιι

οιιι·τοκοτιιιιι. οι. ιιιηι:ιι·ιιοι·ιιιιι ιιιιιΙιἱο.)

- ενιιτης ΑΒΟικιιιΧ.ι. Ι. 38. Ε(.ΗΠ(

δίδυν. ¦ :ιννιιτης :. Ϊ.. (Η). ΓΑ.

45.κι·ιι ιοκοτιοθη ο ήλιος Ασ'(Π)ΩΠ. Ι.

το!. (ΕΛΠ.) Βι·τι·.Ωι·ι.8:Ρετ.(&ΠοΙ.ικτ.)

(Λτιιι.) Δον. υπο.Ι"ι.ιιι.οο:ν. (Μιο

οιιιιιιιιιιι ιιΙοτιι‹μιο οΧοιιηιιιιι·ιιι"). .)Ώιτο.

αρ. Ώριμο. Ι. ι. που. οι. 42. Μου!. Μπι.

Ο. ιι. 847). “ Πι Πιι°8ἱΜΙΠ ιιιιοιιε οοι ιι"

ηιιιιι ιιιιιι.ιιι ιιιιιιιιΓοκιιιιε ιιιιιιιιιι| Φωτο

τοὶοιι8 'πο. ΕΕ ού.τοιιτιιιιι.τ οι! ΜΙ, ρο

ιιοι·ο ῦς|ἱοἰοπιο .νέα οκἱ›ιἱιιι:ιιιιι ‹ιιιοιΙ

ποπ ιιιἰιοι· ιιοιιιιεοοιιι. Μι ιοιιοΙιτιιο. ιιἰεἱ

οο|ο ιΙοιιοἱοιιιο." Οτι!). ΙΜ. ιιι. 928€

(και οιπ.] εαπ. δε 1). ' και εσκορτ. Λ. |

οιπ. και οι". Λι·ιιι.) | του ήλιου

ικλιι·ιτοι·τοι: ΠΟ"πι ΜΜΕ). $ι·τ.Πο!.

πιο. (Μοιιιμὶι. ΊΊιο!ι.ιιι τω.) (()τἰ9.ι_

$ι·ι·ι·.0τι.8: Πι.

ἱ

ἱ

-Η-Ρ.) Οτο). Η!. ἱιἰ. .368. (923^. "ιιι ιιιιι- .

Μονο" οκοιιιριιιι·ιοιιιι.") ο έκλιπών

ῆλιος οτί] ἱ. “50. (ικλιποντος Ι..

και το καταπιταση.ια του ναου ισχισθη

(οιπ. μεσον) με: ι.ῖιιτνιυιτεν νοτ. 48.

Ο

ι ιο. οπο” μεγαλο ιο Αν”. Το. @Μια

. το!. ¦ μια. ο Μιτου; οι). Βιι·ι·.οτι.8ιΡει.

Μοιιηιιι. (ΓΙιοΙ›.) ΣΕΦ. ' (μεγαλο φω

νυ 1).)

- ΜΜΜ Απ

- ·ιτιιρατιθηιαι ΑΠΟΡΩΧ. 88. ΚΜΠ.

σου. ιιι. 720.'. Η"...

”.Ε. 108... ισα. (παρατιθημαι Β.."αἰ.

οιΙ.2. παρατιθημι 1)"'.Ι. τταριιτιθιιιιι

αν". Τη!. Η”.

Μι.) οι". 8)·ι-ι.ο".ι·.ι.οιιοι. τοι.¦

1τταριιθηοομαι 8. Ι.Δ. το!. (οι. Ι.ΧΧ.)

- τουτο δι ΒΟ.Π. ο. Μοιιιριι.Βοιιιν.'

και τουτο Ρ. 0.39. ΚΜ. ὐ.ο. Μοιιιρ!ι.

Μ88. ΖΒιιι. ¦ τουτο Ι.. 8)·ι·.Ροι. 'πιο.

¦ :και τουτο €. Α(ΡΩΠ.. το!. νιιΙ8.

[ΙΕ 8ι·ι·.Ηο!. Μοιιιριι.)ν. Δι·ιιι. | οιιι.

Μισο οι ειπ. ιΞι·ιτν. Χ. οι". ταυτα ιι

·ιτων ο. Βι·τ.(:τι.

- ιΞι·ιτν...αισθαι ()Κιιἰι.

«Η. ιδιον δι ο ικατ. το γεν] και ὁ έκατον

ταρχος φωνηοας Ι). "εκατονταρχης

Β. Ι. ' :Καπ ὅ. ΔΟΠΡΩΒ. το!. ''

οοο. οι ιιιιἰ οιιιιι οο απο: ο#

- το γινομενον] τα γενομινα Β.. Οτίο.

|ιιι.ἱἰἱ.92Β-.929°. ¦ το γηονο; Ο..)

στο. Η.

- ιῦοΞαξιν ΒΠΒΕ. ο.(ο.)(_#ῖ) 8)·ι·.ΗοΙ.

Μοιιηιιι.)ν.&5οιιιτ. ' :):ιδοξαοιν 9. Α

ΟΙΚ). το!. νιι!μ. ο): 8)·ι·ι·.Οιι.&Ροι.

Μοιιη›ὶι.Μ8. 'ΗιοΙ›. Οτι!. 1..ι.ιιι.ω..

[ο]

- οντως] οντος Χ.

48. συμπαραγενομινοι] παραγενομενοι Ι.

- οχλοι] οιιι. 8ι·ι·.Οι·ι. ' ουν!. και θω

ρουντις οι). Ανω.

-- "τι την θεωριαν ταυτην] οιπ. 8)°τ.οτι..

(θεωριαν ΜΜΜ 8)·ι·.Πο!.πιΕ.) | "τι θαν

μια (ποιο οχλοι) Ι). (ο.) ' (οιπ. "τι 69.

Απο. Μι!. και οιιιο τα γιν. Διοτι.)

- 0ιιιιρ. τα γονομινιι] ιιιιι. Λ.

- θιωρηοαντις ΠΟΠ (ἰι·.|Π.Χ. 88. ο.

8τττ.Οιι.Ρει.&Πο!. | :;θιωρουντις 5.

Η). 09. το!. (Μπι.) | οιπ. Λι·ιιι.

- γινομινα ο. ' 7ινομενα 6ο. ιιιιιιο ίἱο

Μπιτ. νιι!;;. "Λώ-ΙΙ: ‹ιιιοιΙ Ποιοι: ο.

- τα στηθη] 'ΜΝΉΜΗ. ἑαυτων ε. (ΗΡ)

ΟΚ. το!. (.‹Ει.!ι.) νι. (τα ἐαντ. οτηθη Ρ.)

) ρι·ιιοιιι. αυτων Χ. σο. ΠΓ. Ι οιπ. ΔΙΠ).

ΒΕ. Ι. Πιτ. Απο. @αποτο ιιιιιι μια..

Βιιττ.Οι·ι.Ρει.8:ΗοΙ. "ΜΜΕ και το νιω

ιι·ιι 1). (ο. Ιοοο τα οτηθη.)

- ιἩτεστρεφον] οιπ. @τον ¦ υποτα

φαν Ι). Μι! ιιιι.] οοο. οποιο”. νιιο

ι·οΙ›ἰιι; οποιο Μοτο ειιιιι Μαιο μπηκα

ροοοιιιο. ιιοειι·ιιι ιηηιι·ομιιιιιιιιιι·ιι οιιιπι

ι1οιιοΙοιιο Πιοτιιιιιιοπι ο'. Μι!. οι οι·

οοιιτοει, νικ Ποιοι. «μισο Γιιοιιι ειιιιιι

νοο "απο ιιι·οριοι· ροοοιιι.ι ΠΟΠΗ! Βι·ι·.

Οι.

49. δὲ] οιπ. Λ. 'Νιου.

- γνωστοι αυτοι ΑΒΡΙ.. 33. ¦ :γκουπ

αυτου ΕΞ. ΟΠΠ. το!. μια. Ηιι·.Πι·Ι.

Μοιιηι!ι. ' γνωοτ.!ηοου διττ.Ωτι.διΙ'ει.

Νιου!. απο ΠΙΝ.. 1. 38. μια. Μοιιιιιιι.

'Νιου. (τω. Μο". κκι·ἱἰ. 55. Μπι. κτ.

40.) | Οοιιιτιι, ΛΩΓΗ. το!.

- γυναικες] ΙιΓ:ΜΗΠ. οι Β. 'ΓΙιο!›. (σοπ

Με... ι. ΗΡ.) ' οιιι. Ω(Βιι! ΜΙ.) 38.

-- και ιοχισθη .'.0'(υ)ΩΠ. το!. 1.8". ι

Ηι·ι·τ.Οτι. Ρ”. Ε: Πο!. Λι·ιιι.

ΤΙΜΜ] ¦ ισχιοθη οι Β(:.Ι.. Ι. 33.)

' - ο ανθρωποι; οντος] ΡΟΗ. δικαιος ην 1).

ΤΜ!» Αν". Οι·ἰρ. ω.ιιι.9οο=. ' Οοο- ι

Μι.. ()ι·ἰο. ΙΜ. οι. 928'.

48. πιστη] Μι!. δι 88.

[ΠοιιιιιΙι.

πο. Μουν.)

 

44 ιιι ιιιιινοτυοιιι ιοτπιιιι ιιιιιιιο ιιι “οτ-ιιι οο

ιι.·ιιιι οι. | 47. ιιιοι.ιιιι οτι". οι.

38?





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧΙΙΙ. 50.

ΔΒ€1ἐ(Ρ(Β)· αἱ * συνακολουθουσοιι|| αὐτῷ απο τῆι· Γαλιλαίαι·,

19969· ὁρῶσαι ταῦτα.
@απιαστο .

Λ. αν' Για 149 50 7 και ιδου ανηρ ονοματι Ίωσηιρ βουλευ
7"ΜΜΕ.α7:57-6ο.α ) ' | ι ι ι κ κ ι δι ο 5

"Με... .5.4._46. τιμ· υπαρχουν. ανηρ αγαθοι·^και δικαιοι·, ` (οντοι· ουκ

438 '99899 ην] συγκατατεθειμενοι· τη βουλη και τη τιραξει

51-τυιιεατιωθἐ· αὐτῶν.) απο 9Ά.ριμαθαίαι· ιτόλεωι· τῶν 'Ιουδαίων,

"οι ι .. .. ‹ τα51. μ οι· * τιροσεδέχετο ' την βασιλείαν του θεον, 52 οντα·

Η | Α η ''9

ιτροσελθων ται Πιλατῳ ῇτήσατο το σωμα του Ίησου.

οι 58 και. καθελιιιν Φ ενετιιλιξεν αυτο σινδόνι, και ἔθηκεν

α 2 ο κ α ι ι ο· ο ο ο· 3 ο κ οι ο

αυτον εν μνηματι λοιξεντιρ, ον ουκ ην ονδειι· ουιιω
' ε· ο- ν

?ζω κείμενα. 54 και ημέρα ήν διταρασκευηι·," και. σαβ

τι."Μ“"·Ωμ6'· ατον έιτε ωσκεν. 'Η ικατακολουθ,σασαι δὲ 2αι

η"Μιιι. ι5:.ι·7.

55. δύο γυναΐκες

- έκ τ. Γαλ. [αιι

το]

οιιιιιι οιιιιι ο (3ιιΙἱΙοοιι. απο νι

ι.1οιιιοι.

δ" ο". ι-) Η οοοο νὶι ιιοιιιἱιιο

μικρο. ‹μιἱ οιιιι ι!οοιιιιο. νἱι

|ιοιιιιε οι Νικαια. τι Με που οστι

οοιιοοιιιι ι·οιιοι!ιο οι. ιιοιιοι.ιε οσ

ιιιιιι. αν .αιωνια οὶι·ἰιιιιο Ιο

ιιοιιο. ιμιἱ οκροοιιιιιιιι οι ααα

ιο:ιιιιιιι ιΙοι: 6· Μο ιιοοοιιεἱι οι!

ΓΠιιιιιιιι οι μου οοιιιιιο Ιοοιι.

8' @Ενω οι ιιι·ριιιιιιιιιιι ἱιινο!ιἱι:

ειιιιΙοιιο. οι 'πιουν. οιιιιι οι πιο

ιιιιιιιοιιι.ο οκοιιιο, οι αου ιιοιι

ιιιιιιι ιιιιιοιιιιιιιιι 'κοινοι (ποιοι.

“ ο”. "Μ Η: Μου οιιιι. μπανιο::

ιι·ι. οι. ειιιιιιιιιιιιιι ἰιιΙιιοοεοοοιιι.

Μ Βιι!ιεοοιιιιιο ιιιιι.οιιι ιιιιιΠοιοιι,

'ο ιιιιιιο οιιιιι ηιοο νοιιοιιιιιι ι.Ιο

νναῖκει· αἶτινει· ΐσαν συνελ λυθυῖαι αυτό ἐκ το

7 , ι

 

49. αννακολουθονσαι Β. ΒΙ(ν.οΪαἰ.ΟΒΕΧ.

38. (ακολουθονοαι Β.Βο|ι.) ] συνακο

ι.οιιι οιιιιι ιιιιιΙἱειοι ιιιιιιι οκεριιιιι·ἱι., οι..

αιωνα 1)οιιιιιιιιιιι οι ιΙοιιιινἰι οοιιιιιο

λουθησαι Δ. Ι :τουνιικολουθηοαοαι ια. Ποιο”. ο.

ΑΠΡ. το!. 58. καθολου] 'μπω. αυτο ε. ΔΡ. το!. ο.

50. οι: αυτ.] Ετ Ιιοιιιο ιιιιιιιιι.ιιι οπου. $ιτι.Οιι.Ρει.8ιΠοΙ. Μοιιιριι. των.

Ποιιιο ο.ιιτοιιι οιιἱιἰο.ιιι Βιι·.1)οι. Ετ νο

ιιιι το· Δια. (ονιἰιιιιιιι ιδου.)

·- ονοματι] οι ονομα Ι.

- ανηρ “και υιιαρχων)] σαι. ΒΤ'. α.ο.ιι.

_#'(ιιρ.Β!αιι.) ' οποιο. και ο Ο. | ριο.οιιι.

και ΕΣ. .88.

- και δικαιος] στο. και Β. ΤΙΜΗ). (δικ.

και αγ. Βιιι.οιι.)

οι. οι3τος....ιιραΕιι αυτων] ἱΠο νἰι οιι]ιιε

ιιοιι ιι.εοοιιοἱι αιιιιιιιιε οιιιιι ιιοοιιιο.ιοιἰοιιιι

αιἰ_/ἱιι. νει. 87120".

- ουγκατατεθειμενος ΑΠΡ. το!. ] αυγ

κατατιθεμενος (Η)Ι.ΧΔ. Ι. 09.

- αυτων] των 0.

-- απο Αριμ. ·ιι·ολ. τ. Ιονδ.] Γιο" υπαρ

χων 8)·ι·.Ροι. -

- Αριμαθαιας] -θιας Τ).

- ός] ους αν: 89. ΜΜΜ. και ι€. ΑΡΙ'.

το!. Βιιι.Ηι·Ι. μια. Ναι. αν. 43.) [ οιο. Η

ΟΒΙ.. 1. 38. 89. νιιια. αιμα/ΠΠ. (Βια.

Οιι.8:Ροι. "οι" ιιο.ιιιιιιιι.) Μοιιιριι. 'Νιου.

(κι θα. νει. οιο. ο.. οι. “ι:Ιο οιιι. Διἰιιιιι

των" οιο. Μο” ἱιι κι. 50.)

·- ·ιτροοιδεχιτο] Μινι. και αυτος €. Λ.

Ι. 83. τοι. νιι!α. [ὅ Βιι.ΠοΙ. ΣΕΦ.

(τω. Μαι. κι. 43. Μπιτ. :ανα 57.) ·

Ριιιοιιι. αυτος ΡΧΧΜΠ. Λιιιι. | ιιοιι

ΜΜΜ Β(Π)Ι.. 69. Γ. α.ἰι.ο.!. 5)·ι·ι.Οιτ.

οιΡια. Μοτο”.

Αιιιι. (αυτον Η.) οοιριιιι ο. Βια..

οιο. Β(Π)Ι.. 88. 69. (Σπα.) [ο. Ι·`.]

- αυτο οσοι. ινιτυλιξεν] το σωμα του

Ιησον ιν 1.). Ι ναι. Χ. 1. ΠΓ. (ΜΒ.)

Απο. οιιιιι. α.

- σινδονι] ιιινδονα Ι'. ' τη ιιινδονι Η.

μου. καθαρα ου.

- αυτον ο.οιο.οιι.ου. να.. αν!!

| :εαυτο τι. ΛΒ.."ιιἰ.ΡΙ.. Μαιο. το!. ο.

' οιο. 1. 69. ο. Διιιι. [ο. Ι:`.]

- μνηματι λα.ι:ιντιρ] μνημειιρ λιλατομη·

μινιμ Η. (τω. Ναι. κν.-Ν.ῖ.)

- ου] οπου Η.

- ιινι3ιις ουιτω ΔΙΠ.. Ι. Βιιτ.ΡΜ.&Ποι.

] ουιιω ομοια; Ι). Οια). ι. 489.'. ] ου

διις ουιῖιτιω ου. 88. 139. ΚΜ!). ] :ουδε

·ιιω ονοιις οι. Χ. το!. (Μπι.) Βιι.Οιι.

Διιιι. Οιἰς. Η!. οι. 930". (και. σου. ΜΧ.

Η.) | ονιῖιιιοτι ουιἶιις Λ. | ιιοιιιο υιο

ιιιιιι ο. Ξυλο. Οι. 1·'.]

- κιιμινος] εοριιιι.ιιιι Βιι.Οιτ.

- οι! θα] πιω. και προοεκυλιοιν λιθον

μιγαν "τι την θιιραν του μνημειου Η.

Μι:ιιηιιι. ΣΕΦ. ιι. 5. (νἱιΙ. Μακ. κανο.

(50. Μαι. 30348.) ¦ πιω. και θιντος αν

του επιθηκιν τιμ μνημιιιρ λοιθον ον

μογις ιικοοι ικυλιιιν Ι). (ο.) (των.)

οι..." ΜΗ.. ι. :κι οτι. Λ. (μια.) οι".

Οιι..Γει..δι ποια Μοιιηιιι. Διιιι. Ευα.

τιιι.βοιιιο. σου' ΣΕΦ.) ] οιο. Δ(:2.'.'Χ

Δ1ιοιικιιουνι. ο. 'Νιου.

- ιιαββατω "Τ_|ῖ

- ιπιφωι.ικιν £ιι.ι.ιιιι.οοπιιιο!ιο. Μιιἰ.20.5.

] απεφωιικιν ΚΜ.

55. .Αμικο ἰΠιιο ιιιιι|ἱι.:Ι'09 ιιιιιιο νοιιοιιιιιι

οιιιιι Πιο ο (.ὶιιΙἱ!ιιοα νοιιοιιιιιι. οι! νομο!

οιιιιιιιι ἰιι ιιιιοοιιαιιιιοιιιυιιε οιι.ιιιιιι; οι

ιἱιΙοιιιιιι οοιιιιιο. οιιιιι ιιιιιιι.ιιιιιιιιιοιιι Η·

μια ια. 8)·ι.Ωιι.

- κατακολουθηοαοαι Εαν. οι ΜΜΕ.

ιηι.οοιιιν. Μαι. 205. ¦ κατηκολουθησαν

1). ο!. Βιιι.Γει.ὰΠιι!.

- αι γυναικα· ΒΡΙ.Χ. Ι. 88. ο!). νους.

οφ Βιιι.Ριιι.&Ποι. Μοιιηι¦ι. 'ΓΙιο!ι.¦

:και γυναικις οι. 8.ι. ; ιιυτιρ γυναικις

Λιιιι. οι... ιιιιι!ιοιοιι .και | δυο γν

ναικις Η. (μου 93.) αιμα". γυναῖκας

δυο τιις ιικολουθηοιιοας αὐτῷ αιτινις

ἡοιιν απο τῆς Γαλιλαίας ιιυνακολον·

θἡοαιιαι Ειι.ι.ιιιΙ Μαι.ιι.20ι3. ' γυναι

κις οιιιιιιιιι ΛΟΔΕΙ·ΌΠΚΜυνΓΛ.

Συν. Μ Ε». οι αν. (Μαιο.

- ιιιτινις] τινες Ειι.ι.ιιι 158.

- αυτιΙι να: Ασια] ιο!. τι'. Ειιι·.ιιμ.

(.ἶοιιι!ι. απο Μαι. ευρω. 289. 292. Ι μοει

Γαλιλαιας ΙΙΙ.. Ειιι.ιιι Ευ. | οιο. ..Σ'ω

Μιλ!). ο. .και

- εκ Ευα. οι Ευ. οι.ιιιι.ΟιιιιιΙ›. οι οι! Μαι.

Βιιιηιι.289. ' απο Η. να. Ειι.ι. οι! Μαι.

ιν. οι οι! Μαι. δουν!. 292.

 

52.οντος] οιο. Π. .`Ειιι. και Π' ευρω

Πο. «Των | ουτως ΕΕ. ι αυτος 09.

- τιμ Πιλατιρ] σαι. δικο".

- Ιηιιου] κυριου Ο. Παω. Ι'ἰΙο.ιιι8 αν·

368

54.ειο ιιι Ι) ην δι η ήμερα προ σαββα

του. (οποιοι.)

- ημερα] ριιιοιιι. ἡ ΑΠ. 69. 'Που. Λιιιι.

_ ·ιιαριιιικινης Β(3"Ι.. σου..) τω. Ματ.

ιιιι.42. ' :παρασκευη (Ξ. ΔΟΝ). το!.

απο..ι:οιοικοι.Μα.οο5. | ίοιἰιι

κακο. δικο". Απο.

- ιθιαιιαντο] ριιιοιιι. και ο. ο. Βιι.Ι'ιιι..

] ιθιωρουν ου.

- μνημιιον] μνημα Η.

49. οιιιιι “οι”. οι. | ΣΗ. οοιιοι!ιο Ο!. ' .55. οιιιιι

ου οι.





ΧΧιν. 5. ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ.

8. [του κυρίου]

?1118. α. ο. ο. ιι.

8". Ο. Ρ. Ε.___ _ ,

Κοτορ!ιέ'Ι.]1!ιο!ι. τλε σωμα αυτου'

- εναι!. να: το.

Γαλιλαι|ατ. ἐθειἱιταντο τὸ μνημεῖον καὶ .6. ἐτέθη το

56 υποστρέψαο·αι δὲ ήτοίμ.αο·αν αρω
` ν (1 χ ` ι τ ο ν

ματα και μυρα· και το μεν σαββατον ησυχαιταν

` λ , |

κατα την εντολην.

Μ. π
τοι Μπαντ: μικτη.

.Ι . : . ,η!! 1: 2ο Μα! αρωματα, !.

1. ἐπὶ ?ὁ μν. ήλθαν σωμα τοῦ κυρίου Ίηιτοῦ.

-' 1 Β επ λ ' Α 4- | 8'

β |120 ΐ Τρ δε μια των ιταββατων αρθρου 2βα
. Α '

"αν". τινων.. ι9εωκ π ηλι9ον επι το μ.νημα Φερουσαι α ητοιμασαν

ο `

2· Ευρω δὲ τον λίθου ἀποκεκυλισμένον

εισελθοῦσαι δἔ# οὐχ εὑρον το

.|.
..

και. ἐγένετο έν πρ ! απο·
-- ν τ ` ` | ` ο κ ο .το 2 ν

ρειιτθαι αυται· περι τουτου, και ιδου ι ανδρετ δυο

ότι

οιι!!!ιντα νἰι!οτι:ιοι πιστωτικο

ιιτιο οι οιιοιονι!ιοοι!ιιτο ροειιιιιο

ετνι οοτρινι οι”. 23 (Νιν) οι

τονετιεοιοιι ριιτιινοτιιοι ιιτοτινιιο.

οι ιιοι:οοια: οι ειι.!ι!›ο.ιο των...

εννοουν ει:οιιτν!ιιιιι πιουν.

Ειπα.

' "ανω Προ. εναντι ..των

νο!ι!ο ι!!!ιιι:ιι!ο ι·οοετιιιιι οι!

οιοοιιιοοοιιιιο μπουνια αν”

ριιτονιιτοοι ο.τοτοιιιιι.. ” Ει το

νοιιιιτιιοι !ο.ρἱι.!ιιιο τονο!ιτιιιτο

ιι τοοοιιτοοοιο. σοι !οντοοιιιι.ο

οσο ιονοοοτιιοι οοτριιιι αστών!

Ιονιο. ^ Ετ. !'ιι.οιιιιτι οτι ανια

τιιοοιο οοοιιοτοιι.ιιιο ειιεοιιι ι!ο

Μο. ειναι ι!ιιο »Αν ειιιιοτιιοι

οι ένωσαν απο ο ι ένα ωρινούσα 5 οι: οιι.ικ.:τ..::::.) Ά ` "- . .

Φοβων δε ·νενομενων αυτων και κλινουιτων 2 τα Φαινοταν οινον οι κοινο.

πρόσωπα|| άι· τον γην.

55. και ως ετεθη το σωμα] στο. 1).

58. υποοτρ. δε α. 8ντ.!!ι:!. Μοτορ!ι. [ο.

Τ!ιο!ι.] | στο. οι Ο. ΖΕι!ι. ! και ὑποιττρ.

Ο'. νιι!;.τ. ο.ι.·.ι:.|ῖ1/! 8τττ.οτι..8ι!.)ει..

- ήτοιμαοεν 1)".

- αρωματα] ρται:το. τα Ι.. Ειικ.οι! Ματ.

Βιιρο!. 289.

- και μυρα] οιιι. 1. (!ιιι!ιοι $)·τ.Πι:!.τον.

Οται:ι.·ε.)

- μεν] οττι. ΓΚιιιι.

- σαββατον] ιταβαττον Γ.

_ κατα την εντολην Βίον. Δω. οι! Βιι.

οἱ!!ι!. !!οιιι.!ι. ἰἱ!. 227. ! οττι. 1).

1. το δε μια Βίον. ΑΙ". οι! Βιιοἰ!ἱι!.

Βοι.ιι.!ι. οι. 227. Ειικ. Π.Ε. 4222. το Ρο.

72!). οι! Ματ. 8ιτρο!. 298. ! μια. δε 1).

" ναι!. " Μο" α.

- σαββατιιιν] ιταβαττων Ι'.

- αρθρου Πιοιι.ν“ε.ι.·. Εντ. οι! Ματ. ιν.

266. ! ορθου Λο.

- βαθειιις ΑΒ.Μ'αἰ.ΟΠΕΧΔ. 88. ΟΠΜ

ΓΑ. Εντ. 12.12. ! :βαθια Έ. Ρ. Η.

69. το!. Ριου. .4!ιο:.(225.227.) Εντ. το

Ρε. οι! Ματ. 266. οι ιιο.Οοιτι!ιοι!ε. Μια.

285. οι! Ματ. διιορ!. 280.280. 298. [!ι.Ε.]

- ηλθον (ηλθαν Β"ι!!αἰ.)] οσοι επι το

μνημα ΒΕ. 1)ἰοιι. .4Ιο.:·. (227.) Ειιτ.!τι

Ρε. οι! Μιιτ.Βιιορ!. 293. | ποιο Α!). το!.

να... _|: 8)·ττ.0τι.Ρει..& Πο!. Μοτορ!ι.

των.. Το”. οι! ν. Μοτο. !ν. 4 Ι . ! ροει ιταββ.

ο.ο.ο.ιτ. Εν.τ.1).Β. | ηρχοντο Ι). (ποιο

"τι τ. μυ.) " αι.!ι!. γυναικες (ΡΟΗ. Σιντ.

το Γε. ! Οοιιιτιι. Πιωι..4Ιι·.ι·. (δηλονοτι οι

γυναικες τα .πιο οι να. Εντ. ΠΕ.)

- μνημα ΑΠΡ!). το!. Ι)ἰοιι.Α!ε.τ. Εντ.

ἱο Γε. οι οι! Ματ. οι. οι! Ματ. 5ιιρρ!.289.

! μνημειον Ο.ΧΔΕ. Εντ. :!).12. οι αρ.

Φωτο.. (για. Ματ. κι!. 2. ι!ο!ι. να. Ι.)

Α

!. αρωματα νιι!8. [οι. 8]ττ.Ρ52.&Ηι:!.

1)ἰοιι..4!ε.ι·. Εντ.1).Β. οι! Ματ. ιν. οι

ορ.Οοιο!ι. οι οι! Ματ. Βιιορ!.289. ! οττι.

Η. α.ἰι.ι:.ο.Πζ|. Β)·τ.0τι. 'Νιου.

και τινες συν αυτοις ε. ΑΘΗ). το!. /!

(8)ιττ.(.Στι.Γει.8ι!.!ο!.) '.!”!ιιι!ι. (Απο.)

Εν.τ.1).Β. (ι·ιι!.ι·ι:τ. 10.) οι στον απο

οἰε τοιι!!ι:τοε ιι!ιιιο 5_γττ.Οτι.8ιΓει. Απο.

|οττι. Β(.ῖ'Ι.. 88. των.. α.!ι.ι:.ε.πο!.Ι.

Μοτορ!ι. /!ὶι!ι. Ι)ιοτι..ιΠε.τ. Ειι.τ.ιο Γε.

(ο Λουκιῖς..λέγει..γυναῖκας οι.. Εντ.

οι! Ματ. νι. 268.)

2. νο τον] ναι!. ελογιζοντο ιν ἰαυταιε· τις

αρα αποκυλιο·ει τον λιθον ζ!). ο. Τ!ιο!›.

θα!. Ματ.:ιτ!.8.) ! Οοοιτα, Βιοτι.ΛΙο:.

Εντ.Π.Ε. το Ρε.

- εἰιρον δε Βίον. ΑΙ". οι! Βο.εἱ!ἰι!. Βοιιι!ι.

Η!. 227. Εντ. ΠΕ. 4.928'. ἰο Ρε. '79ο. !

ελθουιται οι ώρου 1!). (ο.) του».

-απο ΑΠΡ!). το!. .Βιοτι.ΔΙε.κ. Ενκ.ἱο

1,8. ' εκ (ΡΗ. ΕΜ. 12.13. "οι'!ι!. της

θυρας Χ. 8ττ.Ηἰοτ. ! ί.ῖοτιιτιι. Βίον.

κι... Εν.τ.1).Ε. το Ρε. Ποιο. απο τ.

μνο. ο.

3. ειιτελθουσαι δε ΠΕΠΗ.. Ι. 38. α.ο.ι.·.ο.

Β!. Μοτορ!ι. των). Εντ. 0.12. 498..

οι ?8.722 ! :και ειιτελθουιται 5-. τον.

το!. να... 1! 8_νττ.Οτι.!'ει.&Πι:!. Απο.

.Π:!ι!ι. (για. )!ιιτ. κτ!. 5.)

-- ουχ] ουκ Ο'.

- του κυριου νι.ι!Β. ο. ενι-.Πολ Μοτοο!ι.

Ενι.ἰιι Γε. ι οιιι. Π. ανια/#1. οι".

οτι.&!.)ει. τον.. Εν.τ.Π.Ε.

- !ηοου των. οφ των Ρε. ! στο. 1).

ο.!ι.ούΙ. Εντ. ΠΕ.

4. και εγενετο Μοτορ!ι.οι!. το!. Εντ. το

Ρο. 788. ! εγενιτο οι 0. Μοτορ!ι.ΜΒ.

Τ!ιο!›.

3 ο

8 8 ν ` 9 | ι

ειπαν ·ιτροκ αυτα9 Τι

Η των!. !

ι!ικοτιιιιι οι! !!!ιιε. Ωι.ιἰι! αναντι

 

4. α·ιτορειιτθαι 130131.. ' ::διαπορειοθαι €.

Α. το!. Εντ. ιο Γε. ! ιῖιαιτορειν Ι. [!ι.Ε.]

-·ιτερι τουτο] περι αυτου .0. .Εν.τ.!ο Ρ..

! οιο. Τ!ιο!.ι.

-ιται ιδου ο... Εντ.ιο Ρο. ! οττι. και Β.

νιι!ιτ. α.ι:. # 5_γτ.()τι. Μοτορ!ι. των.

-ανδρες ποιο δυο ΛΒο.!!.ΧΔ. !. 83.

89. ττοιικνουντ.ι. ιι.|. $χτ.!:!ι:!.

Μιιιιιο!ι. 'των. Απο. Εντ. ιο Ρα!

:μια €. 1). να... υ.ι:.εβ 8τττ.οτι.8ιι

Πι. Εντ. οι! Ματ. ἰν. 204. 265. 266. οι!

Ματ. Βιιρρ!. 288 οι.. των.. 292. [ο. Β'.]

-επειττηιταν Εν.τ.ἰο Ρο. οι! Ματ. | πα

ρειιττηκειοαν ο"(ι:οττ.3).

-ειτθητι αστραπτουιτο Β!). Πιο. Εντ.

ἰο Ρε.. οι! Ματ. ιν. 265. Βιιρρ!. 288. 289.

290.292. | Σειτθησειτιν αιττραπτουιταις

ε. ΑΟ. το!. 8ττ.Ηο!. Μοτο”. των]

εοθησεοιν λευκαις Ι.. οι ίιι!ιτο!:ιοι. νεοι!

ττιοοιιιιτι οοτιιιο οντα-των. (που.)

5. εμφοβων δε γενομενων αυτων και κλι

νουιτων ΑΒΟ. το!. ! ενιροβοι. ι!ε γεωμε

ναι εκλειναν 1). ο. ! εν ιροβω δε γεν.

αυτ. κ. κλιν. Χ. ! οι: ι!τοοι3τιιοι ο!. οκ!!

τιιι.ιιοτιιοι αφου. τον. οι ιοιιιοτιιιιι το

ιοττο.το ρτιιο ιιιοοτο Βι·τ.Οτι.

- τα προσωπα Βο.ΒΙ.Χ. !. 88. Ο.

8)ιττ.!.ιιι.8ι!!ο!. Απο. ! :το προιοντων

τ. Αθ. το!. Εντι. Μοτορ!ι. [των.

Π·)ι!ι.] ! (οττι. το Δ.) μια. αυτων οτ.

ιἰ. (ιιοο Η.) Μοτορ!ι. τον.. Απο.

! -εις] επι Χ.

[- ειπαν 1301213. ! :απου ε. Α. το!.

ι

ι

Ειι.τ. οι 1,8. 798. οι! Ματ. ο. 266. (ειπεν

8Πιἰι:Λ.) "οποιο ο! οι 1). ο. ! οσοι.

αυτος οι!ι!. το! Η!! 8)·τ.0τι. 5)ιτ.!!ιοτ.

! (τι ζητειτε κτλ.] @απο ανοικτών .Ιο

ειιιν Νιιιατοιιιιιν ο.)

80!!





ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ. Παν. 6.

ΑΒ(ΟΠΠΠΙΠΙΙΙΡΙ.

ΙΙΙ Χ Δ.

 

Ώ! Α Α 4- 6

ζητειτε τδυ ζωυτα μετα τωυ υεκρωυ; ουκ ἔστιυ
, |

τα τΙταατατα αατα ταοτιαΙε?

'' Νοα αει Μο. τω τοεαττο:‹Ιι:

αα›ιατΙΙΙιΙΙΙΙττ .* @πίτα θα Μα” έκ Θέλω? ΜΒ ;:τ::ια:..ατα
°ωρΛέξεω ετι ω|υ ευ ο'τα Ιταλιλαιο.. ?αγιου3 °Του υιου του @Β (ΗΜ..ιωῇημἱωΡωΜ

πιο αυθρωττου οτι δει ·· τταραδοθηυαι ειτ χειρι” ανθρω

ταου οΙμαρτωλῶυ-καΙ ιτταυρωθῆυαι καὶ τῇ τρίτρ ήμερα θα] οι οι.. ιατιΙο τοεατι:ατα.

οἱυαστῆυαι. 8 καὶ εμυήσθησαυ τοἶυ ρημάτωυ αὐτοῦ, εξ;"Ι?ΕΕ22:"2π22:Ξ"";

Έ 9 καὶ ύττοο·τρέψασαι ἀπὸ τοῦ μυημείου οΙττήγγειλαυ :::="ῇ'Ι'ἑ°

ταῦτα ταυτα τοΙ.-ι· ε|υδεκα καὶ ττασιυ τοῖο λοι·ιτοῖο. ουυἔἱα._ Ήω·ιτ"Εται Τα

.Αθ 10 [δη-αν ή Μα7δαλψηΙ Μαρία καὶ ρΙωάυα|| καὶ ΙΙΙΙΙΙαα ι:"ἱΙατΙ:εΙ:αοοΐαῖ οι;;

. Μαρία . ·ι)|| ΊακοΙβου[.] καὶ αἱ λοιπά συυ αὐταῖι· Ι ἔλε
18:28:32)

511 γου τρικ· τουτ Ι οΙττοο·τόλουο ταῦτα. 11 καὶ ἐιράυη- " ΠΙΝ "Η" Με "Με του

.. .- τ .ο ||

ο·αυ ευιοττ|ιου αὐτωυ ὡσεΙ λιτρα τα ρήματα Ιταυτα,

Η [6 δὲ Πέτρα· οΙυαστιΙιτ

Μ τ ` Χ ο κ | Ι ι

εδραμ.ευ επι το μυημειου, και τταρακυψατ βλεπει τα
η κ ` υ

ιΙθόυια Ι ιιόυα, καὶ οἱττηλθευ ·ιτροτ *αυτοί| θαυμαζωυ

καὶ ήττίστουυ

τι) γεγουότ.]

ΙΙ "Ματ.16:ια. ΠΙ"

αὐταῖιτ.

1.51 13 '1 καὶ ὶδου δύο ἐξ αὐτῶυ τἶσαυ ττορευόμε·

ιΙαΙΙταταααιατα νατΙτα Μα, οι

αοα οταιΙαΙιααι ΙΙΙΙα. Η Ι'ατταιι

ααιατα εατιταα5 ααοαττΙτ ταΙ ατο

ααταααιααι.αι ρτοααταΙιοαιτ τΙιΙΙι

ΙΙτιταιιαααα ροεΙια. οι. αΙ›ΙΙι. εα

αααι παταω: ιταοι.Ι ΙΙΙοιατα Ιαο

ται.

Η Ετ οααο ιΙαο ο: ΙΙΙΙο αυτοι

 

6. ου: εσται ότι): αλλα ηγερθη ναΙΒ. [οί

Ευα. Ια Ρο. τα. οιΙ Ματ. Ιν. 266. ' στα.

1). μια”. Ι τα·ιαττοττΙτ ο. ταοτταΙτι ο.

-.οοι.. Βια τι. Ι 1:αλλ. ε. .τα τοΙ.

Βιιο.Ια Ρο. οι! Ματ.Ιτ. ' οτα. Ο.. 9'.

8ττ.Ροι. (νΙιΙ. Μιιιι. ΙικτΙΙΙ. 6.)

_ιιυησθηττ] αιΙιΙ. δε 1). ] Οοαιττι, Επι.

Ια Ρε. αδ Ματ.

-ιΙις Β_γτ.ΕΙαΙ. Ευα. Ια Ρο. οιΙ Ματ. ]

οι... 1). ο# 8_τττ.0τι.(8τΡοι.) Τετ!.

οι". Μοτο. Ιν. 4.8.

_υιιιυ Ευα. Ια Ρε. ΜΙ Ματ. Το". ] ἡιιιυ

Η.

-- το] οτα. Δ.

7. λογιυυ Επι. ο.ιΙ Ματ.Ιν.266. Το". αιΙν.

Μοτο. Ιν. 48. ] στα. Ι). τω): ΕΦ. |ΙαιΙιτΙ.

νοΙΙΙο εγτ.Οτι.

-ιΙτι δει ροει του υΙου του αυθρωττου Β

Οται νΙιΙ.ΙΙ.. α. Ι “απο 9. ΛΟΙΙ). τοΙ.

(ΠΜ.) τν. Το”. (£τιο. οιΙ Ματ. Ιν.)

(ιΙτι] ουτως 89.)

-- τις χειρ. αυθρ. αραρτ.] οτα. α. Τα!.

- αμαρτιολιου] στα. Ι). ο.ε!!.

·-- αυαατηυαι] εγερθηυαι Δ. 88.

Β. αυτου ναΙς. ο! | αυτων α.υ.ε#Ι.

ΙΙΙιτ εττ.Οτι.

9. απο του μυημειου ναΙΒ. Ευ.τ.αιΙ

Ματ. ΒαρρΙ. 291 το. Το". ο.ιΙν. Μοτο.

Ιτ.4.3. | στα. 1). α.ο.ο.ιτ#Ι. Αττα.

- τταυτα Μο ΔΙΠ.. Ι. 38. 69. οΜ8.τ. Ευα.

οιΙ Ματ. 8αρτΙΙ.δί.τ. ] αυτο ταυτα Ι)ΧΔ

Βοιωτια. ο. ' οτα. 5γτ.Οτι. του..

ατι.

670

9. ·ιτιιοιυ] οτα. Χ. 8ι·τ.Οτι. Ι (οι αιιαιατΙιτ

ιΙΙιτοΙραΙοτατα ΙΙΙοτατα εγτ.Οτι.)

10. ηααυ δε Β.ΙΙΙαΙ.ΕΧ. 83. τοΙ. ο. @τα

Ροι.8ι:ΠαΙ."' Ατττι. Ευα'. αιΙ Ματ. ΙΙ. 251.

8αρρΙ. 291. ] ηυ δι 1. 69. ΚΙ!. νους.

ααα-27: (ΜαταρΙΙ.) 'Πιερ. Ι οτα. ΑΙ)

(που Γ). 8ττ.οτι. ΜοττητΙΙ.Μ88. ΣΕΦ.

- ·ἡ Μαγδαληυη] ραπ Μαρια 1). Πι".

ΜοταρΙΙ. ΤΙΜ). ] Οοαιτο, .£α.τ.αι.Ι Ματ.

ΙΙ. οι 8αραΙ.

- Μαρια Ετ”. οιΙ Ματ. ΙΙ. οι εαρρΙ. ]

Μαριαιι Η.: Ι.

- “απο ΒΙΙ.(Β Ια ααρ.νΙΙΙ.) Ι ΙΙΙωαυυα

τα'. ΑΒΜοιι”ιτΙ.) τοΙ. Επι. ιιιΙ Ματ. ΙΙ.

- ἡ Ιαπωβου ΛΒΙ)ΧΔ. 1. 83. ΙΙ.Τ_|ΙΚ

Μ8ΙΙΙἴΙ". 8]·τ.ΠαΙ. 'Ντου. Ευα. αιΙ

Ματ. ΙΙΙΙο. .ΪαοοΙ›Ι 8υτ.οτι. 8ττ.ΙΙΙοτ.

ο ρτΙοια πιο". ταο.ιοτ .ΙααοΙιΙ 8ττ.Ροι.

8γτ.ΠΙοτ. α οοπ. Ι 'στα. ἡ €. ΙΙ.. 69. Η

Γ.τθΙΙ='Τ_|ῖΛ. ΜοταρΙτ.

- τλιγου (τλιγαυ τρταοτα. αἱ ΕΞ.

Χ. τοΙ. ναΙα. στο/Ι 8τττ.Γει.8:ΠαΙ.

ΙΙΙαατρΙι. Αττα. Ι στα. ΑΒΙ)Ι.Δ. Ι. ΕΓΟ

ΗΜτἰι·.Για ται!. Ιι.ι.!Ιζ (ΤΙταΙ›.) ΕΦ.

(ΙΙ. 88.) ] ΙΙΙτια εττ.()τι.

- τους] αυτους 13%».

στα: 8)·ττ.Οτι.&Ριιι.

ΙΙ. τυω·ιτιου αυτιιιυ Ευα. αδ Ματ. δαΡΡΙ.

286. Ι στα. Χ. ] οτα. ιυιιιιι·ιου Ι.

- ταυτα ΒΙΠΕ. ναΙα. α.υ.ο.ο. 8τττ.()τι.

Ι 8ιΡα.8ι:ΗοΙ.ται;.(οοιΙ.Βατε.) Μι:ττΙΡΙι.

ΤΙΜ). (ΣΕΦ.) Ειι.τ.αιΙ Ματ. Ι :αυτου

ε. ΔΙ.ΙΧ. τοΙ. τί 8ττ.ΗαΙ.ιαι. Ατατ.

12.οαΙ. να. Ι). ..τα δ)·τ.ΠΙατ. τι τα.

Η τοσα ταυτα

τααα. Ια ααα ροτΙοοριΙ (ΙταΙται Ια απο)

£ιιι. Ια ()τιαοαο. ] Οοαιτα, ΑΕΠΙ. τοΙ.

ναΙα. ο./.17Ι ντ. Ευα. αιΙ Ματ. 8αρρΙ.

Ιτ. 287 απο. Μια,... 293. “ εἰιτῆλθου

ουτοι εἰς τὸ μ.υῆμα καὶ τὰ οθόυια ιῖιΐου

μάτια" Επι. αιΙ Ματ. ευρω. 286. αΙ›Ι

"μόυα" τι Ι.ιιαα ρααι.Ιατα τΙιΙαι.ατ. (τω.

σου. τα. 5, ααα.)

Ι2.οθουια] ]'αιΙΙΙ. κτιμτυα τ.. ΑΠ. ταΙ.

Δια. τοΙ. (ι·ΙιΙ. .ΙοΙΙ. τικ. 5.8.) | ραπ μονα

Ι.. ναΙις.£'Ι. ου! Αττα. απο. ] οτα.

Β. 8)·τ.Οτι. ΜοταρΙΙ. '.Ι'ΙιοΙ›. Ειι.ι. αιΙ

Ματ. 8ατηΙΙ. 287.

- ρουιτ £ιι.τ. αι.Ι Ματ. ΒαρτΙΙ.287. Ι οτα.

Ι Α. 69. Κ. του. ΙΙατΙ. (τω. .ΙοΙτ. ΧΧ.)

- απηλθιυ] -θου Λ. (ι·ΙιΙ.ιΙοΙτ.:α. ΙΟ.)

- αυτου ΙΙΙ.. Ι 1ὶαυτου τ. Λ.ταΙ. £α.τ.

:τα Ματ. 8αρρΙ. (ΙΙ Μαι.)

18. και ιδου Ευα. τιιΙ Ματ. διαιτα. 208. ]

στα. 1). τι. (ΣΕΦ.) "οι του" αει αιτο

Ιται οτι τα Ια ΙΙΙα ιΙΙα αουτ οταΙιαΙατααι

8_γτ.Οτι.

- εξ αυτωυ] 'ΤΕΒΕ ηιταυ Κ. α. "ηοαυ

δε δυο ττοριυοιιτυοι ιΞ αυτιιιυ Τ). (ο.)

- ηοαυ ττορευομτυοι Μο Λ(Ι))ΙΙΙ.. τοΙ.

]Ρ05Ι. ἡιιιρα ΙΙ. 8τττ.οτι.δαΡ88. ΣΕΦ.

Ευα αιΙ Ματ. $ατηΙΙ.

- ψαρια Ευα. αιΙ Ματ. 8ατηΙΙ. ] ώρα Αθ.

- ιτταιδιους] ιιιλια 8ττιο. ΖΙΙΙ.ΙΙ.

- ιξηιτουτα] ρταατα. ὶι:ατου ΙΙΧ"ΙΙ'.

Βια!. ο'. 8ττ.ΗαΙ.ταμ.τΙΙδ.(αιαρ.Βια.

ΙΙαΙιτ.) 8)·τ.ΙΙΙατ. Λττα.αιΙ. ] οσα ΙταΙνοαι

 

ο. οοιΙ "ατακα Οι. Ι 11. οτοιΙΙιΙοτααι Ο!. Ι

αουτ ροταιο οι.





ΠΠ. 20. ΚΑΤΑ. ΛΟΥΚΑΝ.

νΙΙ18. α. ι. ο. ο.

@τα Ο. Ρ. Ε.

Ποιο”. 'ΗιοΙι.

Ατιιι..ΕιΙι.

Η!. εν αυτ. τ. ήμ.

ήσαν παρ.

5° ο

5' ε

Η. και ἑοτε ακυ

θρωποι ;

'Η

19. Καζωραίου

Ίο

ι ο Α Η ε τ ο κ 9 ε ι

νοι εν αυτ ε οι ει κω ν π ο -δ. ..Μαιο ο οι .ιεχισαΝτ
ιουτ εξηκοντα απο Ιερουσαλημ, τι ονομα Ε.μμαους·

1.| (β ` , ` '‹ ι κ ε ι ` τ

· και αυτοι ωμιλουν προς αλληλουε` περι παντων

των συμβεβ·ηκότων τούτων. 5 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ

ομιλεῖν αὐτῶι· καὶ συνζητεῖν, καὶ αυτοι· Ι Ίηιτοῦτ

ο | | ο 4
ε Κ Ο `

εγγισ·ας συνεπορευετο αυτοι;" οι δε οιρθαλμοι

αὐτῶν έκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αυτόν. 7 εἰπεν

δκ ` , ν ν ν | Φ .κ ο 2

ε προτ αυτο”, Τινει· οι λογω ουτοι, ου: αντιβαλ

` τα '

λετε προς ἀλλήλους περιπατουντεο; (καὶ * ἐστοιθη·
ο τ π; ε ` κ ο τ ε ε ι ιι

σαν σκυθρωποι·) αποκριθειε` δε ειο °ονοματι
| ¦ΐ ` ηκλεοπατ, ειπεν προς αὐτόν, Συ μόνος παροικεια Ι

Ο ` ε οκ

Ιερουσαΐιημ καὶ|ουκ ἔγνὅυτ τα γενόμενα ἐν αυτι, ἐν
.- ν χ 'ϊ τ το Α ι

ταις ημεραιτ ταυταιο; και ειπεν αυτοιο, Ποια;·

τ ` : 'ϊ !| ο π ` ` 9 σε οι 8

οι δε ειπαν αυτου, Τα περι Ι·ησου του Ναζαρη

Α `

νου,|| δε ἐγένετο ἀνὴρ προιρήτηι· δυνατο: εν ἔργω καὶ
| .ο :ο η ..ο

λογω εναντίον του θεου] καὶ ποντοι` του λαου,
20 , . , Α ·

οποιο· τε παρέδωκαν αυτον οι αρχιερειο καὶ οι

ἱρειι Με ἱιι οοετοΙΙιιιιι. οιιοιΙ οτα:

ἱιι "Μαιο ετοιΙΙοτιιπι οοκιιαΙιιιο.

πιο ΗιοτιιειιΙοαι. ιιοπιΙιιο Επι

ιιιιιιιε. Η οι Ιρεἱ ΙοοιιοΙιοιπιιτ οι!

ΙιιτΙι:οπι ιΙο Με οιιιιιΙΙιιιο οικω

αι:οΙιΙατιιοι. Β Π Ι”οι:ιιιιιι οοο

ιΙιιιιι ΙΙιΙ›ιιΙιιτοιιιιιτ οι εοι:ιιαι

ιιιιιιοτοι·οτιι. οι Ιροο Ποιοι αρ

οτομΙααιιιιιιιι "Με απο ΙΙΙΙε :

'6 οοιιΙΙ ο.ιιιοιιι οοτιιιιι ι.οιιοΙιιιτι

ειιτ πιο απο ιιαιιοεοοι·οοι. Η Ε:

Με οιΙ ΙΙΙοε. @ο ειπα οι εστιασ

ιν.:ιι «μισο οοιιιοι·εΙε ιιιΙ ΙανΙι:οπι

αιιιΙιιιΙιιιιιοε, οι αει" Μπα?

Η' Ε: τοοροιιιΙοτιο οικω. ι:ιιἰ κιο

πιοιι (Χωρια, ιΙΙ:ιἱι οι. Τα εοΙιιιι

ι›οτοατἰαιιε ω ἱιι ΙΙὶοτιιοιιΙοια οι.

που ι:οι;ιιονΙειΙ οικω Μετα απο.

ἱιι ΙΙΙι:ι Με ιΙΙοΙ›ιιο? Η @Μαιο

ΙΙΙο ιΙἰκΙε. Ι.]ιιιιο? Ι·:ι ιΙΙιει:τιιιιι.

Πο Ιοειι Νιιτ.ιιτοιιο. οια θα: τα·

ΡτορΙιοιο. τυποι” ἱιι οικω οι

εοτπιοιιο ι:οι·ιιιιι οοο οι οιιιιιι

ρορι.ιΙο, π"οι ηιιοιιιο‹Ιο αυτο ιτα

ι.ΙΙιΙοτιιιιι ειιιοιιιι ειιοοι·ιΙυιιιιο οι

______________--------

. ΑΒΒΝαοττ.(?..)Ιο. τοι. (ΙΑΝ.) εν".

Οτε.Ροι.8ιΠι:Ι.ικι. ΜοαιρΙι. ΤΙΜ». ευρ

εοπι ε. (Ι.ο. οι τω. .καίω ιιτο υιιΙ!ιατιιε).

εοκιιι;ἱιιιιι ιιιΙΙΙἰιιτἰιι ..ΊὶΙΙι. ι:οιιιι.ιιο ιιιιιιι

αιιας;Ιιιιο. Απο. 11818.

Ι8.ή ονομα Εμμαους] Μπα απεχ. @τι

Οτι.8:Ροι. | ονοματι θυλαμμαους 1). Ι

τιοιιιΙιιο ΟΙοοΙ'οο οι Διτιιιιιιιιο ο. ιιοιιιΙιιο

Διιιιιιοιιο οι ΟΙοοΙ'ιιο ε.“|ἱ) Μο ιιοιιιΙ

ιιΙΙιιιε ιΙἰει:ΙριιΙοτιιιιι τω. οιΙ νοτ. 18.

Βιιια.νιο;;.

Η. και αυτοι ωμιλουν νιιΙ8. αυτό:

ωμιλουν οι Ι). 0.8. (Τ.Β.0Ι›.) Ι οπι. αυτοι

δισκο". τΕιΙι.

- προς αλληλους νιιΙι;. ι:.εω Οτιο.Ι.

484'. Ι οιπ. Δ. α.ἰι# Ι προς ἱαυτους

Ι).

_ των αυμ. Οτἰ9. Ι. Ι οπι. των Η..

Ι5. και αννζητειν] στο. δισκο".

- και αυτος ΔΒ"ΠΙ.(:ΝΡ. ΜΙ. νιιΙ8. οφ

1): Ι οπι. και Β.ΙΙΙ.ΙΙΙαι.οιΙ.Ι. ι:.ι:. Με.

Οτε. 'Ι'ΙιοΙ.ι. Ι αυτους ΒιΙΙαἰ."'οιΙ.1. Ι οια.

αυτος Ι). α.ο.ο. $_γι·.0τι. 'ΓΙιοΙο. ν1$ιΙι. Ι

(Η Μια..) '

- Μπους] Ι·ρτιιοπι. ὁ ε'. ΙΙ)ΝΡ. τι:Ι.Ι Ι

οπι. ΑΒΕ. (Ιι. Η.)

Ι7.ειπεν ιτε] ο οι ειπεν ΙΙ). ε.ε. Οτία.Ι.

434". (οια. ιἶε 0.) Ι

- προς αυτους οτα. Ι. Ι οπι. 1). Ι

-- αντιβαλλετε ()τίο. Ι. Ι αντιβαλετε Χ

(3. Ι αμφιβαλλετε 38. (που 69.)

- αλληλους στα” Ι ἱαυτους 1).

- περιπατουντες νιιΙς;. μυ'. Οτίο.Ι.|

οπι. ιι.!ι.ι· η”. 8)·τ.Οτε.

 

Ι

ι

Ι
ι

Ι Ι8. εις] ·Ιρι·οοιιι. ο ς. Λ. τοΙ.

ΙΙ'. και εσταθηοαν ΑΙΜ" υἰιἰ.Β(Ϊο). ο.

Μοι1η›Ιι. 'Νιου. ΖΙΞεΙι.Βοπι. (ιιττηιταν

Ι..) Η και ειττ. ακνθρ.] οια. 5Υῖ.ΙΙΙοτ. Ι

:και ειττε ο.. Α.Π2.ιιμαΙ.ΝΡ. τοΙ. Ποια.)

τοΙ. .ΖΕεΙυιιρ..ΙΙΙιιΙ.ι. Ι οπι. 1). (ειναι.

οι ΜΙ.) _

Ι στο. Β

2ΙΙαι.1)ΣΕΒ. 1. 69. Ε.Δ. Απο. [Η.

11. Ι.] Ι τις Χ. ΜΜΜ. εἰ αυτων ΠΕ.

83. 69. α.Ι›$!ΙΙ. 5_γι·τ.οτε.8εΡα.&ΗοΙ.

8)·ι·.ΕΙΙοτ. ΜοαιρΙι.Ψ. ΤΙιοΙ›. Λεια.

Βάι. Ποια οι οιιιιε οιι οΙο (οια. αποκρ.)

απο". Ι (Ματια, Δ.ΒΙ)Ν. του νιιΙε.

ε·.ε. ΙΙΙοιορΙι.ΒοΙιιν.

- ονοματι ΒΝΙ.Χ. 6. Ι ονομα 9. Α.

ΒΕ. κι. (ΣΔΠ.) [Η ε1.Ι.] Ι ονοματι

69 8".

- Κλεοπας] Κλειοπιἰς κ. 'Νιου. Απο.

ΙΙΒιιιι;. ΙιιιΙ›ι:ι οτι ο μετα του Κλιωπα

πορευομενος Σιμων ην, ουχ ο Πετρος

αλλ' ο έτερος. νιιιι;. ΙιιιΙ›ιιι ο μετα

Κλεοπςι Καθανιιηλ ην, ως εν παναρι

ως ο μεγας εφη Επιφανιος. Κλεοπας

ανεψιος ην του Σωτηρος. δευτερος επι

ακοπος Ιεροαολυμων. ιιυιιιιιια Σιμων

οι Κλεοπας ΙιιιΙιι:ι. Οναρ ι. 484”. 488.!.

ΙΙΙ. 274". ιν. οι ΙΙΙ..

- μονος] μονοις Βοιωτια'.

- 'Ιερουαιιλημ] τροποι εν ετ. οιι. Λ.

Μια. ι·ι·Ι. ()ιιι|. ιι·.8ε. πει 22”. ωιιτιι

8)·τ.ΙΙι:Ι. Ι οπι. .ιιι..νοι.1›ω.ιικι·ι.Χ

Δ. 1. 88. Μοιιιιιιουντ.

- και πιο. 1: δια-.ΙΝΕ ι·οΙ. Οτίο.Ιν.

ΕΠΙ. Ι οια. 1). α.Ιι.ο.ε# 8)·ττ.0ι·ι.8:Ρει.

 

ΙΒ. εν αυτο Οτιο.Ιν. Η”. Ι στο. Ι.ι. "εν

ταις ἡμ. ταυτ.] στο. 8)°τ.0τι.

ΙΙΙ. και ειπεν αυτοις] ο δε ειπεν αντιρ 1).

(ΤΙΜΜ) ιιιιΙΙ.›ιιο ΙΙΙο ι.ΙΙ:εἱι. νιιΙι;. οτ

ΙΙΙι: ιιιιιοιιι ιΙΙκὶι ΙΙΙΙο ασ. Μου.

- οἱ δε ειπ. αυτιμ] στο. Ι).

' -- ειπαν ΒΙΙ. 88. Ι ζειπον €. ΑΝΡ.

τοΙ.

- αυτοι] οτα. Ι. νιιΙς. α.ο.ο.εώ Απο.

ΖΕιΙι.

- Ιηοου] οποιο. του Δ.

- Ναζαρηνου ΒΙΙ.Β. (απο. ἱιι. θα”. ιΙο

Ια Βιιο.) Ι 1`Ναζωραιου ε'. @ΝΕ το.

Οπα. Ιν. ( οιι. Παω..)

- ος] ως κ.

- ανηρ] 0111. α.Ιιώ

-- εργ‹ρ και λογω οτιο.Ιν. Ι λογω και

εργιμ 1). @μια ΑΜΙ.

- λογιρ] οποιο. εν Λ. ο. Ι Οοιιιτο,

στα”.

- εναντιον Οτιο.Ιτ. Ι ενωπιον Ι). ικα!.

20. οπως τε νους. 1)ζ ()ιιιι.Ιν.8Ι.. Ι ὡς

Ι). ιι.υ.ο.ε. . Μοιιη›Ιι. Ι "οι" “Νικαια

8τττ.Ωτι.8εΓια. “αιιιιιιι" Τοσο.

- παριδωκαν αυτον ΒΧ!). τοΙ. Οτἰ9. ιν.

Ι αυτον παρειῖωκ. Α1). Ι. οιι. Κ. νιιΙ8.

(α.ο.)ο.(ι·.)[. (οιπ. αυτον Ι.) Ι τουτον

παρεδ. 1).

- και οι αρχ.] στο. α_!]: οι οιιιιιιιι ροριι

Ιιιε ο.

 

ΙΙΙ. ΙΙΙοτι.ιιο ΟΙ. Ι Ι8. ΟΙοορΙιοο Ο!. Ι 20. αποτ

ι:Ιοι.οε οι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. Μαν. 2 1.

Δ1ἰ1ἔαΣΡ° ιἴρχοντεοη ἡμῶν εἱι· κρίμα θανατου και εσταύρωσαν

ΒσέέΒέΒΜ· αυτόν· -1 ημειι· δὲ ηλπίζομεν,οτι αυτοι· ἐστιν ὁ

μέλλων λυτροιἶσθαι τον Ισραηλ. αλλα γε και'|

Ί π συν πασιν τούτοιι· τρίτην ταύτηντ ήμε3οαν δίνει [σή

27. διερμηνευεν

ι ο 4· επ , ε _2 ο ι ι ει 2

μερον] αφ ου ταυτα εγενετο. αλλα και γυναικα·

τινα ἐξ ἡμῶν ἐξἔσ·τησαν ημιῖε, ·νενόμεναι *όρθρι·
.- !,. Α Α

να).|| ἐπὶ το μνημειον, “3 και μη ευρουσαι το σωμα

αὐτοῦ ηλθον λέγουιται και ο·ιτταιτίαν αγγέλων εωρα
Ι .ιι ν ε ι 2.] ` , 4! τ

κεναι, οι λε·νουο·ιν αυτον ζήν. και αττηλθον τινα·

τῶν συν ἡμῖν έτι-ι το μνημειον, και ειἶρον ουτε” καθιοι·
+ ιι .- .3 › ι κ ο ε; 25 `

αι γυναικα· ειττον, αυτον δε ουκ ειδον. Και
› ι η ι ι ι Τ ι ι ` .. σκ

αυτοι· ειπεν πρωι αυτο”, Ω ανοητοι και βραδειο τη

καρδία τοῦ ττιστεύειν επι πασιν Με ἐλοίλησαν οι

προψῆται· 26 ουχι ταῦτα ἔδει τταθεῖν τον χριστον
` ' απ ο κ ι ι .. ο? χ , ι

και εισελθειν ειι· την δοξαν αυτου; και αρξαμε

να· απο ; Μιουο·ἔιοιι|| και απο πάντων τῶν προφητεία,

3διερμηνευο·ιεν|| αυτά;` ιἔν πέσω; ταΐο γραφαΐο τα
` |

περι αὐτοῦ. 28 και ιἴγγισαν άι· την κιομην ου επο

ρι·ἰπι:ἰρω ποειι·ὶ ιπ ι]πιππιιιἰο

ποπι ιιιοτιι5 οι οι·πιππκετιιπι

παπι. 2. Νοε απιοιπ εροι·πιπι

ιπιπι φπα παο οεπει τι:ι!ιππιπ

τι” πωπω. οι παπι: παρει·

Ιιποο οπιπἱπ παπα ι.]ἱι:8 παπα:

οπου παπι: Εισαι. εππι. Η πω

οι πιπΙππ·πι ηπ.ιιιιιπιπ εκ ποειι·ιε

ιοτι·ποι·ππι ποπ. παπι: ποιο Ιπ

ιιοπι ι'πει·ππι πιΙ πιοπππιοπιπιπ.

2' οι ποπ ιπνοπιο @φοτο ειπε

ι·επιπ·πιιι ιιιοοπιοε οι: ιιιιιιιπ νι

εἰοπι:πι ππαι:ιοι·πιπ παω. ιιπἱ

ιΙἱι:ππι οπιπ τιποτε. 2. Η. ποιο

ι·ππι ιιπἱιΙπιπ οκ πωπω πι! πιο

ιιπιποπιππι. οι πει ιπι·ιπιοι·ππι

ειι:πι πιππι:ι·οπ ιιἰκοι·ιιπι, ιπαππι

απο ποπ ιπνοπιιτππι. Η.

ἰρει: ι!ἱκἰι πι! σου. Ο ειιιιιι οι

ιιιι·ι!ι «απο πι! οι·οι!ι:πι!πιπ ίπ

οπιπἰοπιι ιμιπο |οι:πι.ι παπι πιο

ιιιιοιπι:. 2" Νοππιι Μια ιηιοιιπἰι

μια (Πιι·ἰειπιπ οι ἰιπ παταει: πι

ι.ςΙοι·ιπιπ πιπιπι? Π Ει ιιιι:ηπεπει

π Ποιο οι οπιπιπππ ιπ·ιηπιπιπι

ιιιιιιηιι·πιπιιπιπτ ΠΠ: ιπ οπιπιὶιππ

ει:ι·ἱμιπεπι παπα πο που οι·ππι.

2.' Βι πμρι·οιππιιππνοι·ππι επε

 

20.ἡμων ()τἰ9. ιν. ] ὑμιιιιν ΕΠ. ' οπι.

8_τι·.Ρει. Μοιπριι.νν.8ι ΜΒ. πιο. πια.

21. ηλτι·ιζοιιεν ΛΕΝΕ. τοι. Οτίο. Η. 8”. ]

ελπιζ. Β..Μαί.(ικι.Ι.)ΡΔ. 69. Δ. ηλπι

ζωι.ιεν Σπα. -ξαμεν Β"Ι".)"αἰ.

- εστιν Οτίο.ἰν. | ην 1). 0.8.

- αλλα γε και [ΗΠΑ. Η. 88. ενι·.Πι:Ι.

Με. Λεια. ] "οιπ. και 9. ΑΠΡ. το!. α.

νν. ' οι παπι: νιιι€. Ιι.ι·./:.#: εἰπιι.ιΙ απ

ι.ιιπι ο.

-- συν τε. τουτ.] οιπ. ο.Ι. 8_γι-ι-.οι·ι.διιΡ8ι.

(πα απ. νετ. α.ὐάἶ)

- ταυτην] οιπ. Ι). νικ. α.ο.ι:.ε 1.

- ημεραν] ὶπ Μα. Λ.

- σημερον Α(Β)Ρ. το!. ' οιπ. ΒΕ. Ι.

εντι·.οτι.& ΡΜ. Μπι. ] ιτημεραν .είε

ιιπιο αγει 1).

- εγενετο] γεγονεν Ι).

- ταυτα] πω. παντα ενι·ι·.οι·ι.&Ρει.

22. τινες] σαι. 8.

- εξ ημων] οιπ. 1). Επι. (Μι ιι5 που.)

- εξειττ. οι! ιἰπ. νοι·.] ρι·οποιει:οπππιπι· πι!

εορπΙι:Ιιτπιπ Ιοι:ιιπι πω ροπιιοπιπι· (οιπ.

παπι.) 5›·ι·.Οι·ι.

- γενοιιεναι] γεναιιεναι Β. γενιιιιι. Η"

δα.

- ορθριναι ΑΒΒΙ.Δ. Ι. Κ.. | :]:ορθριαι

α. Γ. το!.

23. ηλθον] -0αν 13.Μ.Μα.

-- και ο·ιτταιτιαν ε)·ι·.Πι:Ι. | οιπ. και 1).

ι·.ε. Βιιι·ι·.οτι.&Γει. Μεπιριι. 'Νιου ΑΕιΙι.

Νοτια. αγγ.] αγγελους 8ιτι·.Οιι.δι|.)ει.

23. οἱ λεγουιτιν] αι λεγουσαι 6ο. 8:ιι°.Οι°ι.

“μου” ΠΠ, οι πιιοπἱιιιο παπι, 5_γι·.θει.

πανια. Μ 8ντι·.Ρει.8.:ΗοΙ..

24. πο ἱιιἱι.] οι πως” 8_γι·ι·.Οι·ι.8ιΡει.

- απηλθον] -0αν Ι.. ι απελθοντες Δ.

(οπι. και ποιο Μοπιριι.ΜΒ.

που.)

- τινες] πιω. ει: 1). Σπα. Βιι-τ.(.:τι.Ρ8ι.

διΒι:Ι. Δτπι.

-- καθως] ὡς 1).

- οι γυν.] ]·πι·ιιιππ. και εε. ΔΡ. το!.

ΜΜΜ. Μιππριι. ] οιπ. και Β!). Μπι.

ε)°ι-ε.οτι.(&Γει.) 'ΓΙιοΙ›. Δι·πι. .και

- ειπαν] ιιιιιο αι γυναικες 1). ι:.ε. δι".

οι·ι.διΡει.

- ειδον] ειιῖομεν 1). ο.

νπ!ις.)

25.ιιαι αυτος] .ι δε 1). οι. (ΤΙΜΜ) ] .Ιο

ιπιπ 8ντι·.Οπ.8:Γιιι.

- αυτους] εαυτους Λ.

- του πιιττευειν] οιπ. Β.

26. ουχι] οτι 1).

27.αρξαμενοι;] μπαι. ην 1). α.ο.ι:.ε17.92.

(8)·τι·.0ι·ι.8ι Ρα.) ] απο. Μιμί ΠΙΝ. 8”.

θα.

- Μιιιυιτειιις ΕΕΧ. 33. Κ. ' :Μωοεως 9.

ΑΒΡΤ[ το!.

- απο 2°.] οιπ. 1). Μπι.

-- των ττροφ.] οιπ. των Δ.

εγι·ι·.οει.&].)ει.

- διερμηνευιτεν Β.Βιω.Βι:|ι.Ι.. (διηρ. Β

να.) ] διηριιηνευσεν Μ. ] ιῖιεριιηνευεν

ευρον

(ιπνι:πει·ππι

Η που. και

πετρα. 1. 88. οι. ΟΠεἰι:.ΓΤ/ξΛΤ_β

(διαερ. ΓΚιιἰι.) ] :]:ιιιηριιηνευεν ιδ. Β

ΗΕ. νπ18. 1. $)·ιτ.θει.1°ει.8:ΗοΙ. ]

ἔρμηνευειν Ι). Ι ὶπιιιι·ρι·οιππε α.ο.ι·.ε. ζ

'27. αυτοις] πιω. τι ην 13.1. 38. (Μιιιιιρ!ι.)

καποιο] οιπ. 1). η'. Μιιπιριι.ΜΒ.

τα] οιπ. Ι.. α.ι:.ε. Δεπι.

αυτου Ε|:. 1)Ι.Χ. Ι. 88. οι. Μπα”.

] εαυτον δι. 8. Απ.πω.υ.ιοιππω

ΠΡΑ. 8)·ι·ι·.(.'ι·ι.8:Ρει.

28. ηγγισαν] η·"ιιιαν Β.

-- προοεττοιηιιατο ΑΣΕΠ!). Ι. νιιια. Ιι.ι:.

ι·.|Μο'. (8·νε.Οι·ι.) | Ιιτροοε·ποιειτο α.

Ι'Χ. το!. ιι. 5_γι·ε.Ι.Ει.διΗοΙ. [Μι:πιριι.

παπι

- πορρωτιρον ΑΒ. ] Σπ·ορρωτεριν €.

Ώ(Ι.')Ϊ.. ιο!. (ιτορροτ. Ι.'1'|.)

29.τταριβιαοαντο] παραβιαιτιιντο Η.. |

·π·αρεβιαζοντο ΡΤ_|ἱΜ. (-ιτατο Ι..) Η

ιι·αι....λεγοντες] οι «κραταω "Η το

ειιι·ο παπι πι απο πα ιπιιποιοι.. 8_γι·.Οιι.

-- μεινον] μειναι 69.

- ο” προς εαπ. πι! πανια] παπι ρτοπο

ιιι.Ππἱι ιιππιπ ιἱι:ι·οπι ι.ι:πι:Ιππο 8)·ι·.0ι·ι.

- εστιν νπΙ8. _|ζ ] οπι. 1). ιι.|ι.ι:.ι:1|:Ι.

Βιιι·.Ριιι.

- ηδη μπει κεκλικεν Β(Γι:ερπι.)Ι.. Χ.

88. Μπι. πωπω.. (ποιο προς ο".

5)·ι·.ΙΙι:Ι. ] μια. ημερα δι·ι·.Ι.'ει.) | 'οιπ.

 

21. πιο. πει. παπι σι.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

  

μ.- .
Ρα

ν
-

5

ο·

ρεύοντο, και. αυτοι· =ττροσεττοιἡο·ατο” *ττορρώτερον'|
|

ιτορευεσθαι· 29 και. ιταρεβιάσαντο αυτον λέγονται,
.κ ο ·, ` τ 1 `

Μεινον μεθ, ημων, ὅτι πρωι εσττέραν εστιν και

κέκλικεν 'ἡδηέ ἡ`ἡμέρα. ,και εισηλθεν τοῦ μεῖναι
.- Α Α ' `

συν αυτοι;» και ε ενετο εν τω κατακλιθ ναι αυτον
Ή Β ` ` ν ι ' | ` |

μετ αυτων, λαβων τον αρτον ευλογησεν και κλα

σαι· έττεδίδου αὐτοῖο. :Η αυτων δε διηνοίχθησαν οι

0 τ ` 8 Ι ; τ ` ο ` .ν

ο‹ρθαλμοι, και εττεγνωσαν αυτον· και αυτοι· αΦαντοτ
› ο 4- '2 ρ' ;

εγένετο απ' αυτων. 3 και Χείπαν|| προς αλλήλουο,

Ουχι καρδία ἡμῶν καιομένη ἡν [έν ἡμῖν] έκ έλα

λει ημίν έν τη όδω * απ· διἡνοι·νεν ἡμῖν ται· γραφοιο;
- ...Β | Α Α ή

102 Και οινααταντει` αυ·ι3η τη ωρα υτ;έστρεψαν
Ώ ο Α | ρ|

εις Ιερουσαλημ, και εὑρον *ηθροιιτμενουο τους εν

δ κ ` ` ι ι·- 8.; κ ον 2 οι

εκα και του: συν αυτοιτ, λεγοντατ (ΤΠ Ου'Γω$'

35
ηγερθη ο κύρια,|| και. οΐ‹ρθη Σίμωνι. και. αυτοι.

τσΙΙο απο Πισω. οι ἰροσ απο

σε Ιοιιςιιιε ιι·σ. Η σι σοσ;:σι·ιιιιι

Μαιο ιΙἱσσιικοε. Μιιιισ ιιοὶ›ιε-.

απο, οιιοιιιο.ιιι αι:Ινσερσι·οεσιι σι

ιΙσσιιιιιιιο. στα Μπι Μα. Ετ. ιτι

:απο σιιιιι Με. Μ Ε: αιωνια

σει ουαι τσσιιιιιοσι·σι ουαι ΗΜ.

ιισσσριι ροιισπι οι οσιισιἱιιιἰι ασ

ίι·σΒιι. οι ροι·ι·ιασυιιι ΗΠει ω οι

ο.ροπἱ ειιιιι οσιιΠ σοι·ιιιιι, οι

τ:0ι:110νσταΜ οιιιιι: οι. ἰροο στα

ιιιιιι οι: οσιιΠε σοι·ιιιιι. "Η

ιΙἱκστιιιιι οι! ἰιινἰσσιιι, Νοιιιισ

σοι· ιιοιιιτιιιιι ιι.ι·ιισιιο σι·ιιι ιιι ι·ιο

Με. Μπι Ιοιιιισι·σιιιι· ιιι νἰο. οι

ομστἰι·σι ποιοι-ι οσι·ιματιιι?

ι" Η: ε.ιιτιςσιιισει σπασω Μοτο

παταει ειιιιι ιο ΠιστιισαΙσπι, οι.

ιιιι·σιιστιιιιι σοιιατσεςιιιοε οιι

ιΙσσιιιι οι σοι φα σιιιιι Μα

τετοια, μ ι·Ιἰσσιιισε, οσοι! ειπ

τσι‹ἱι ιΙοιιιἱιιιιιι νστσ οι. πρωτοι:

Βιιιιοιιι: Β στ ἱροἰ ιιιιτι·ιιιιαιιι.  

ιιτ·ιΜακνων”κρήτημΜΜΜΜ',

- , η
. η]”."ΜΗ'.16:ι4. 0 Το κλασ'ει του

€. ΔΙ)ΡΤ_|ῖ ο. @τον πιο. Απο.

και.

29. του μεινω] οπι. ?Μακ 172. ¦ 0111. του

1). μια. ικα Απο.

'·- ανν αυτοις] μετ' αυτων 1).

Δ 80. κατακλιθηναι] ανακλιθηναι Ια. ' κατα

κλιοθηναι. ΕΟ.

·- μετ' αυτων] σαι. 1). ο. 5τι·.(.ἶπ.

- τον αρτον] Οι·ἱο. ι.43$ι'. ' οπι. τον

1). Επι. ω Ματ. όποιοι. 293.

--ενλογηοεν ΒΡΕ.. 69. το. Οι·ἰο. ι. ]

ηνλογηοεν Α1).

-- κλαοας Οτίο. ἰ. ' οπι. Ι).

- "ποιών Οτίο. ι. ·.τοοοιειδου Β.

81.ο.ιι ιιιιι.] Βι εταιιαι ότιτ.Οτι.&Ριτ.

- αυτων δε διηνοιχθηοαν οι οφθαλμοι]

διη·νοιχ. αυτων οι ορο. Οτίο. ι. 434!). '

λαβοντων δι αυτων τον αρτον απ' αυ

τον ηνυγησαν οἱ οοθαλμοι αυτων 1).

0.2. (Οι·ἰο. ι. 4886. οι.)

82. και καπ] οι δε απ. 1). σ.ε.

- ειπαν ΒΕ. 33. ¦ :οταν ε-. ΜΡ. τσι.

- αλληλους] :αυτους .0.

··- Μαι] ουχ 89 δεν:

- ήμουν καιομινη ην Οτί:.ι. Η. Θωθ. ῦ98·.

(ο σαι.) ιιι. 2ΐ-Ρω.:. ιν. 17%. οτι).

Ιπι.ειιορσ. (καιομινη νὰ! 5)·ι·.ΗσΙ.ιιις.

Οτασσἐ.) Ι ην η..." κικαλι·μ).ιινη 1).

Ο(σΧωσσο.τοπι ). ο( εκιετπιιιιιιιιιιιι). «οο

ιιιιιιιιι). ' ·· ἔταταιακα” 5.ιιΜοι δικο".

Τιμή). (ΔΠΕ.)

- εν ἡμιν Η!... το!. τι; Οτί9. ιι. 6100.

' εκ ` Ι Α . '- ` Ο , | ' Α ,

εξηγουντο τα εν τη οδω και ως ε·)ινωο·θη αυτων εν

ταῦτα δὲ αυτων λαλούν

Πο. Μπακ!). των αυτος + έιττη έν μέσω αὐτῶν, και. λέγει αὐτοῖτ,

άρτου. 86 '2

698'(σ σαι.) ιι. Η). Οτι!). να. ιι. αν.

και. Με). Η”. ην. εαν. και'. εαν.

ἰἰἱ. 6ΐ°. Η”. ἰν.502". ¦ "απο καιομινη

ι

ι

|

Β ...ια ' οιιι.ΒΒ. σ. 8)·ι·.()ι·ι. οποιο. '

ΒΤ”. Η. Η... ΗΡ. Οτἰο. [κι. Ματιά.

ἔ 82.ως ελα.λει ἡμιν τ ' οπι. ιι.ο.σ.ε!Ι.

8)·ι·.οτι. Οτίς. 27”. ιν. 1". 1788.

¦ Οτιο.Ιιιι. Η". | οπι. ἡμιν να...

- ιλιιλει] ιλαληοιν Α.

- εν τη ὑδιρ 0τίο. ἱἰἱ. 274". Η. Η! 1788.

αν). [Μ.ἰἱ. 421'. 698! Η”. ¦ στα.

Οτο). ΙΜ. 8.0..

ι - ὸδω] μια. και σ,·. ΔΡ. το!. νιιΙε.)ῖ

! 8_νττ.Γει.8ιΗσΙ. πιο ' ΜΒΜ. οι.

Ϊ α.ο.σ.σ. @οποια Μεπιριι. των..

)- ως] οπι. ΥΜΕ. ). 8)·τι·.οι·ι.8ιΡει.

' Μαιο”. πιο. (πως Ε.1'|ῖ)

. - ὅιηνοιγιν Αν. τω. Οτἰ9.ἰν. Η”. Πει.

] διηνυγιν Β.ΠΙ.."αί.Δ. ¦ ηνυγιν 1).

88. αναοταντις] Μα. λυιτουρινοι 1). σ.σ.

Τοσο. | Οοιιιτο, Επι. οι! Μαι·οΒιιρμΙ.

298.

' - ηθροιομινους 131). 83. Εκανα Με”.

1 Βιιρρι. ¦ Ξσυνηθροιομενους ε. ΑΡΕ.

; τσ!.

ιΠει:ἱριιΙοο ο.

. :14. λεγοντας] λιγοντες 1). Απο." να!.

] (να ιιιισσ.)

ικ - οντως ηγερθη ὁ κυριος ΒΠΡΙ.. Ι. ιι.σ. .

8)°ττ.Οπ.8ιΡει. .

πιο.. Εντ. οι! ια.. 1
ι 30. σιιιιι οι: οι. ι :13. σπα: Μια οι. ι 30. ιιιιισιιι

(_β)ω'ορ. Ματιών)

Μσιιιρ!ι. Διακ

διιρρΙ.287. | ::ηγερθη ὁ κυριος οντως

 

μια ένδικα] Μι!. οροσιοΙοιι _/Σ

οποσ ιέσει.ο. σποτ ια ι·ἰο. οι. απο

ιιιοιΙο σοςιιονστιιιιι σιιιι·ι ιιι

ίτασιιοιισ ριπή.. :.'; θα” Ποια

Ιιιισσ ιιιιισιιι Ιοσιιιιτιιι·. Ισειιο οισ

ιιι ιο ιιισι1ιο σοι·ιιιιι οι @ο σἱο,

 

9. Α. το!. νους. 1[(ιι.ρ.Βουιιι..) Β)·ι·.

ΠσΙ. (οπι. οντως ο.ι:.Ι.) [Τοσο. Ευ]

84. Σιμωνι] Σημιἱι Ι..

35. ως] πως Μου. ' ότι 1). 0.8.

- τα εν τη οδιρ] οιιιιιἰιι. Πι νιιι ενι·.Πιστ.

- αντοις] στο. 8)·ι·.οτι.

36. λαλουντων Βια. πα Ματ. ευρο!. 293. '

λιγοντων 69.

- αυτος] οπι. του!. β Β)·ι·ι·.Οι·ι.8ιΡει.

"]·αιω. ι !ηοους 3. Λ(Χ). τσι. νέα).

8νττ.Ρει.8ιΗσΙ. Μσιιιριι. Απο. .Ειι8.ι1ι.ι

Ματ. ευρο!. (οπι. 6 Χ.) ' πιω. οσοι

εοτη Ρ. νιιΙ8.6'Ι. ο (ρω: αυτων

Βια.) ' πιω. ο κυριος Η. σ. | οπι. ΠΔΠ..

α.ο.σ. @και 'ΠισΙι.

- εστι) ενο. Διὶ Μαι. διηιρΙ. ΜΜΜ... |

εοταθη Ι). @οποιοι σει. εισαι: 8_γι·.0π.)

-- ιιιιιιοω ΛΙ.)Ι.Μ.

Κ - αυτων Σκοπια! Ματ. Βιιρρι. ¦ των μα

θητων αυτου Ι'.

-- και λιγα αυτοις. κριμα) υμιν ΑΒΡΙ..

το!. νους. σάζ νιι. Ειιο.ιιιλ Ματ.ΒιιρρΙ.

293ὐἰ.ι. | οπι. 1.). α.υ.ε.#.Ι. "Μιλ εγω

“μι μη φοβειοθι Ρο. νιιις. Μο'.

8)·ι·ι·.15ι.&ΠοΙ. Μσιιιρ!ι.)ν. Μαι.

(ΑΜΠ.) ι·Μ..Ιοιι.νι. 20. | ποπ Μ..." Δ

Η”. ι·σΙ. α.ο.σ!!. @των Μσιιιριι.

Με. απο.

 

28. οι: οιιιιιι οι. Δια." ι 99. ιιισΠοοι..·ι οι. ι

ιι.ισσ ιι. ιιιιστ.ιτ..ισιιιιο οι.

378





ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. ΧΧ1ν. 87.

ΔΒ[€]ἔΨω' Εὶρήνη ὑμῖν. 87 πτοηθέντες δε καὶ ἔμφοβοι γενόμε

(ΕΠ](έδω-8" νοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.Έ 0” καὶ εἰπεν αὐτοῦ,

τι Τί τεταραγμένοι ἐστέ ; καὶ δια τί διαλογισμοὶ ανα
87.θροηθέντις . ... . .. ·· ·

.Το βαίνουσιν εν *το καρδία|| υμων; “9 ἴδετε τα: χει
:ἑ8.[διιὶ]τἱ ν χ κ τ 'ο 3 τ ι ν ο ι '

ρα9 μου και. Του? ποδατ μου, ΟΤΕ 670.) 6ιμι. αυτοι· 7

51η· ψηλα‹ρήσατἔ με καὶ ἴδετε ὅτι. 9 πνευμα σαρκα καὶ

ι ε ι τι ` ι κ 7- Η .10 κ

οστεα ουκ εχει καθωτ εμε θεωρειτε εχοντα. [και.

.· Ό ' Α αν `

τουτο ειστιὶιν 2ἔδειξεν|| αυτοις ται· χειρατ καὶ τουτ
- ο , η ` στο"δα πόδατ.] Η ἔτι δε απιστούντων αυτων απο τι” χα

οι .Πω ροκ] καὶ θαυμαζόντων..Ε εἰπεν αὐτοῖτ, ,Έχετε τι βρώ·

.Τ τ ε τ 1 τι ι , α

·· ο σιμον ενθοίδε ; 7 οι δε επέδωκαν αυτερ ιχι9ιιοι` οπτου

μερος, [καὶ απο μελισσίου κηρίου.] 4" καὶ λαβιὶιν

Με' ενώπιον αὐτῶν ε”‹|.ιαγεν. Η' εἱπεν δε 8προς αυτού9,||

. ετ . Ο ` τ τ» '

ἑι 8Π_ση_ Οὑτοι οι λόγοι]Ι μου|| ου;- ελοίλησα πρωι υματ 9 ἔτι

τ
ώ`ν συν ὑμῖν, οτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τα γεγραμ

, Υ .- | Ο | || ` . Η || |

μενα εν πρ νομερ ° Μωυσεωτ και [τοκ] προ‹ριιται9

Ριιχ τοὶιἱ8: οαο ειιτιι. Μια

Ποιο”. "7 (_ιιιιιιιτιιιιιι "το οι.

ωιιιοττιιι οκιεπιιιιιιιιιιιιι α· ...ι

τιιιιιιι παοκ. Δ' κι. οικω τι..

(μια ιιιτιιιιιι Μα κι «Μια

“οι” ιικοοιιιιιιιιι ιιι οοτιιιι ΗΘ

ιτ:ι? " καιω.. ιιιιιιιιιε ιτιο:ικ οι

ρώτα. ιιιιιιι φα: απο ειιιιι: μι!

ιιιιιο οι Μας. «μια ιηιιτιιιιι

οιιτιιοιιι οι. οτειι ιιιιιι Μια Μουτ

ιιιο νιι!οιιτ ιιιιιιοτι:. '" τα. τιιτιι

Με Διαιτα". ΜΜΜ Με ιιιιιιιιιιι

οι ιιοιΙοει. " (ΜΜΜ ΛιΠιιιι· ιιιι.

ιοιιι ΠΙΝ τιοιι στοιιοιιιιυιικ οι,

ιιιιτιιτιι.ιιιιιιι ιιτιιο ;:ιιιιι!ιο. ιΙἰκιι.

Παω. Μι.: ιιΠιμιιιΙ ιιιιιιι! ιιιιιιι

Λιιι:οιιιτ? " Λι. "Η ιηιιιιΙοτιιιιτ

οι ριιτιοιιι μια.. ιιεκι οι ιιιι·ιιιιι

Μια: '3 οι ι:ιιιιι ιιιιιιιιιιιι·:ιεει:ι

οιιτιιιτι οιο. ιιιιιιιοιιε Μαρια. Λο

ιιιι Με. 7' (ΜΜΜ κι. «ικα ιιι!

008. Πιιοι: ιιιιιιι. "τοα ιιιιιιι: ι..

ιιιιιιιε ειιιιι ιιι! του ι:ιιιιι ιιιΠιιιο

οεεοιτι νωιιικοιιιιι. ιιιιιιιιιιιιιι ιιο

ιιο:ικο αι. ιιιιιι!οτι οιιιιιιιι ιιιιιιο

κτιρια. ιιιιιιι ιιι μια: .Παει οι

ιιτιιμ!ιοιἰο οι ιικ:ι|ιιιιο ιιι: ιιιο.

καὶ ψαλμοῖτ περὶ ἐμοῦ.
45

ι ι ι Α `

τοτε διηνοιξεν αυτων τον
" '.ι'ιιιιι: ιιιιιιτιιιι ΗΜ οι:ΗΜΙΠι ιιι

 

87. πτοηθεντες δε Λ(Β)ΡΕ. το!. | θροιι·

θεντες δε Β. ¦ αυτοι δε πτοηθεντες 1).

(57ττ.Οττ.δι Ρα.)

- εμφοβοι] εντρομοι Ι.

- γενομενοι] ιιιΜ. οι μαθηται 69.

- ιδοκουν] Μι!. ουν ο.

- πνιυμα Βια. οι! Ματ. 8ιηηιΙ. 294. Ι

φαντασμα Ι). Το". ιιιΙτ. Μοτο. ιν. 48.

88. και ειπεν νιιιι;. 2: | ο δε ειπεν Π. (6.)

ο.ε.(Β) Πω ιΙἱκἰι ο.

- αυτοις] πιω. .Ποια 8]·ττ.(7τι.8ι:Γει.

@ιιι.

- δια τι ΛΣ. το!. α.ἰι.ο.οώ | τι 13107]

“ιιιιἱιΙ" Τοτι.ιιιΙν.Νιιτο.ιν.48. | ινα

τι ΒΕ.. ' οτιι. και. νιι!α.

- διαλογιομοι] λογισμοι ΔΗ.

- το καρδια “Πι-ΣΒ!). οικιακά”. 'Νιου.

του. ] :ταις καρδιαις <:. Διιιιιιι.·Ι... το!.

νους. 1. Βιιττ.(.7τι.Γει.8ιΠοΙ. Μοτιιιιιι.

Το”. (ΗἰΙ.500·.)

89. μου 2°~] οι". 1... Ι. 88. νιιιε. ι:.οάπ

8ττ.Ηοι. Βια. ἱιι Η.. 83°. Το”. οι”.

Μοτο. ιιι. 43. Ηἰἰ. 5000.

- ότι εγω ειμι αυτος ΒΤ.. 33. μια”.

(ΣΕΦ.) | οτι εγω αυτος ειμι 1). Πα.

Ο!. 2.ι:.(1|.) Δτιιι. Ή.·". | με. αυτος

εγω "ιιι ς. ΑΧ. το!. Δια. 8)·τ.ΠοΙ.

Ειι.τ.ιιι Ρε. Μι. (οιπ. αυτος 8)°ττ.(:τι.

8:Για. Μοιτηιιι. κια.)

- με (ο.) | στη. 1). (μια.) διττ.()ι·ι.δι

Πο” δ)·τ.Ηιι:τ. Πι!.

- ιδιτε] ιδατε Ι..

- ψηλαψηοετε 0980.

89. οτι 2°.] το 1) στ.

- πνευμα] σκιά. και Β('ΑΙαἰ.οι!.2.)

- σαρκα και] και σαρκας μια εχει 1). ι

στο. Το". οι”. Μοτο. ιν. 48. οι: Οιιτ. ΟΙιτ.

5. ΠΠ. 4878. 5007. '

- οοτεα ΑΒ. το!. ¦ ωτα ΒΧ. 37.!.

40.οτιι.νοτ. 1). “Η”. 8)·τ.(.7τι. | Οοιι- κ

ιτ:ι. νοκ": τα. 8ι·ττ.Γει.&Πι:Ι. το!.

Εντι. οι! Ματ. Μαιο!. 294. (ι.·ἱιΙ..ΙοΙι. κκ.

το.)

- εδειξεν ΒΝΙ.Χ. Ι. 873. (ΠΙ. ι ξεπε

ιῖιιξιν 2. Α. το!.

Η. αυτων Επι. οι! Ματ. ΒιιτιρΙ. 294 Με. ]

αυτοι Λ.

- απο της χαρας] ροει και θαυμαζον

των Λ. Μις. ι.ι.ο.ι:.ι:.Ι. ¦ Οι.ιιιι.τιι. ΒυΝ.

το!. 1. τν. Επι-.ΜΙ Μιιτ.8ιηηι!. (μια:

ιιιιιοτο ιΠοτιιιιι οι ρτιιιι @απο ιΠοτιιιιι

8]ι·τ.(.)τι.)

- αυτοις (0.6.) Βια. ΜΙ Ματ. ευρω. [

στο. Ι). Μις. ο.Ιι.!. "ιιι|ιΙ.ιΙοειιε ο.

42. οι δε Βια. οι! Με". Βιιτιρι. 204. | και

1). ο. 8ττ.Ωτι.

·- αυτοι] αυτον Γ.

- και απο μελιοοιου κυριου ΧΧ. το!.

(Μια.) 8τττ.0τι.&Γει.&ΠοΙ.' Μιιιιιιι!ι.

Μ55. ιιι-ιιι. ..]·:Πι. .Ϊιι.ιιι. (ε. Κακάο

.Ϊιι.τ!.) και ὶιράγη κυριον και ίχθύν. οι:

Και. 9. οι τιοττοκοι·ιιιιι οι οι ιιιι·ιιιτι

ιιιοΙ|ιε ο. οι πιο! μιιτιιιιι ΣΕΦ. ¦ οιπ. Λ

ΒΙ)[.. ο. 8]ιτ.ΗοΙ.ι.ι·ι. Μιιιιηιιι.Μ8. αει".

174. θα!. Οι·ἰο. ιιι. 477€.) Βια. οι! Ματ.

ΒιιΡΡΙ.29·8.295. όπτοῦ σε ίχθύος με·

ι

ἰ

ρος ῆι·, και λαβιὶιν κτλ. (20". .ι“ι:.τ.

(αρ. Μιι.ἱ.4-82.) ¦ μελιοοιου] μελιοοου

Δ. οιιι. αν. ' κυριου κηριον Χ. 60 δι:τ.

Β".

48. αυτων Ειι.τ. οι! Ματ. Βιιιηι!. 294. '

παντων Λ.

- ιιι! |ἱιι.] ααα. και τα επιλοιπα εδωκεν

αυτοις Κ. (ναι... ο.!.) (8τττ.Ωτι.&ΠοΙ.)

Η)·τ.Πιοτ. Μοιιιμ|ι.ιν. Λι·ιιι. .και (και.

λαβων διττ.Ωτι.8:Πο!.. $)·τ.Πιοτ.) Ι

απατα. Μ88. #1 @των Μοιιηι|ι.Μ8.

Η. ειπεν δε 8ττ.Πο!. Μιιιιιμ!ι. ] και ειπεν

Η. να. ιι.ο$1|. 8)·τ.1'ει. ν1Σιιι. [ο]

[Μι-απ]

- προς αυτους ιιι.Χ. 83. νιι'α. να!

1|.!. ' :αυτοις :. ΑΝΝ. το!. ως.

- μου μαι. λογω. ΛΒ.."ιιἱ.ΠΧ[.Χ. :78.

Κ. Μι:ιιιιι!ι.]ν.&. ΜΒ. ΙΕ!. 50”. ' 'του.

?. Δ. το!. Μια. 8τττ.Ι'ει.8:Πι:Ι. το!.

Μοιιηιιι.8ι:Ιιιν. Η”. 200. (ἔφη 277.

-- ετι ων] εν ..ι ημην 1). Ποπ. Ωω”.

ΙΙ”.

- υμιν] ἡμιν ΜΙ..ΐοι·. Γ.

- πληρωθηναι] πληοϋιιιιιιι Η..

- παντα] ιιτταντα Η.

- Πωυοεως ΗΠΧΙ.Χ. 733. κι'. ' :Νιο

σεως Τ. Α. το!.

- τοις· Μπι: προφηταις ΠΠ. ιιι τοις).

ΜΜΜ. ' 'οιπ. τ. .ΧΙ)Ν. το!.

- και ψαλμι›ις] ιιιιι. ι. Ρ.

 

Η». διηνοιξιν] διηνυΞεν Η.

39. οι;ο ιιικο οι. ' Η. οτπ. αι του .4.ιι.

874





@οι58. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

Β:1:.ΒΒέ:ϊ· υοῦυ τοῦ συυιἔυαι ται` στραβά;" 9 καὶ εἶπευ αὐτῶι`

Ετ:::ΒΒ·) Μ ὅτι 08"... ·υέ·γραττται * παθεῖυ του Χριστου καὶ οὶυα

ο στῆυαι ἐκ υεκρῶυ τῇ τρίτι7 ήμέρα, 47 καὶ κηρυχθῆυαι

1ο: ἐστὶ τῷ ὁυόματι αὐτοῦ μετάυοιαυπ καὶ ἄΦεσιυ αμαρ

τιῶυ εὶο ττοἱυτα τα ἔθυη, ; οὶρξοἱμευοι|| απο Ίερουσα

λήιιι.. Μ ὑι.ι.εῖο+ [ἐστε] μάρτυρα· τούτωυ. 49 καὶ ἱδοιὶ

έγιὶι 3 έξαττοο·τέλλω|| του ἐπαγγελίαυ του ·ιτατρότ μου

Ϊ! έα). ὑμίὶτ· ὑμεῖο δὲ καθίσατε ἐυ τῇ πόλοι * ἔσω· ου

9. δύο.. Η ἱ'ιψ.

“Με ισ: ιο.

ιιιι-ιο."Δι:ο.

ἐιίδύαηιτθ: 3ἐξ ἱΞι|ςουτ δύυαμιυ“. ἶοἶἘξήἴαγευ δὲ

Ο ` '

αυτουι· * εωτ °ττροι· Βηθαυιαυ, και ετταρατ ται` χειρατ

ιιιιοΠοΚοτοιιι ιοτἱριιιτιιο. “ οι

ιΙἱοιἱι: οἰε ιιιιοι:ιἱιιιιι οκ οοι·ὶρι.ιιπι

ο". οι και οροι·ιοικιι. ΟΙιι·ὶει.ιιιιι

μια οι τοειιι·ιτοι·ο ο πιοτιιιιι Φο

τοπιο. *7 οι. ρι·ιι.ο‹1ἱοιιι·ἰ ια ιιο

ιιιιιιο ειπε ροοιιιιοιιιιιι.αι οι: το·

ιιιἱοοιοιιοπι ροοοιιιοι·ιιιιι ιο οιο

ιιοε ι.ιοιιι.οι. ιιιοιριοιιιιιιιιο πο

Ηιοι·οοοιιιιιιιι. 4. ναι ιιιιιοιι·ι

οοιιε ωπου ιιοι·ιιιιι. 0 Ει οριο

αιιιιο ρι·οαιιιιειιιιι μια: πιοι ια

Με: του ιιιιιοιιι εοι.ὶοιο ια οινι

ι.ιιιο. ηιιοιιι1 ιιτηιιο ιιιιιιιιιιιιιιιἰ

ι·ιι·ιιιιοιιι οκ πιω. ” Βάια"

ιιιιιοιιι οσε απο.. ια Βοιιιιιιιιιιιιι.

οι οΙονιιι.ιο τιιιιιιἰΙιιιο ιιιιιιι Μπιο

ιιικἱτ. οιο. ·" Η: Γιιοιιιι·ιι οτι. ‹Ιιιιιι

, το ' ' $ |

αυτου ευλογησευ αυτουτ.

Ώ

εἰ: του ουραυου.

κ '9

58- (Μ·"ω·"Π· 53 και ησαυ διατταυτοο ἔυ τῷ ὶερῷ [αἰυοῦυτεο καὶ]

εύλογοῦυτει` του θεόυ.+.

στη. και ι ἰιλογ.

52 ` ,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

51 ` ο Ι ι ο ε

και εγευετο ευ τῳ ευλο

Α ο ` ο ` δ Ι 1 ο ο ..ο ` › Ι

·υειυ αυτου αυτουι· ιεο·τη απ αυτωυ, και αυεςὐερετο

και αυτοὶ προσκυυήσαυτετ αυτου

' σκ

υπεστρεψαυ άι· Ίερουσαλἡμ μετα χαραι· μεγάληι··

Ιιοιιο‹Ποοτοι ΗΜ. κατώι Μι οιο.

οι Γοτοικιιιιτ ιιι οιιοιιιιτι. " ΕΕ

ιυα ο.ιΙοι·ιιιιιοο παταει ειιιιι ια

Πιοι·ιιιιιΙοιιι οιιιιι ιιιιιιι.ιιο πιιιι:ιιο.

@οι οτ:ιιιι οοιιιροι· ιιι ιοαιριο

Ι:ιιιι1οιιιοι οι. ΙιοιιοιΠοοιιιο.

ιΙοιιιιι. Αιιιιοιι.

 

45. του υοιιυ του ουυ.] στα. Λ.

- ιτυνιιυαι] ουυιιυαι ΒΒΙατι.(.]"αἰ.οο.

2.) | ιτυυιαυαι Η..

48. γεγραιτται] *ΜΜΕ και ουτως ιδιι ο'.

Λ(.:,Ν. το!. τα. Ά 8τττ.Γοι.8ιΠοι.

(Απο. οι”. οἰιτ. γιγρ. και). Κουπέ!)

' στα. ΒΟ.ΠΕ. α.!ι.ο.ο#Ι. [Μοαιρ!ι.

που. Ιτι·τι.206. ποιου.

- ιταθιιυ] ρω: του χριοτου 1). νιιι8.

α.ἰι.ο.εώ Μοπηιιι. [και. Φωτ. Εἰ!.

-- εκ υικρωυ] σαι. Ι). Ι Οοιιιτο.. Ιτοιι.

Οια”. ΠΠ.

·- το τριτο ήμερα νιιητ. α.ι.·.κ. @απο

[ΠΙ. | στα. !ι$!. Ιται.206.

&Τ. αυτου] μου 33.

- και αριοιυ ΛΟΒΝ. 'οι. τν. Οια”.

ΠἱΙ.40μ. (ιιιταυ. και] οιπ. Ιττιι. 206.

262.) ' τις αοιιτιυ Η. 8ιτι·.Ροι. Μοιιιριι.

(και. Ματ. ι. 4. Πιο. πιο)

- εις καυτα Ιται.208. [Πλ-.078. ¦ ώς

"τι ·ιι·αυτα 1). 0.8.

- ,ταυτα τα] οιιι. τα Δ. ' ταυτα .ι·ἰι:Λ.

- αρξαμιυοι ΒΟ.ΝΙ.Χ. 88. 0011. Οι'.

Ιιιιιιιιιιιιτι ἰιι πιο. 8ι·τ.ΠοΙ.Μδ. Μοτιιριι.

ΕΦ. 1αρΞαιιιυου ε°. ΑΦΜ.. το!.

8τττ.:Ρει.&Πο!. Απο. | αρἔαμιυιιιυ 1)

Δ'. ¦ αρἔαμιυος 8. ¦ (αρἔ.αμευηυ Ι

ΨΜ.) ἰιιοὶρὶοιιι.ἰΒιιο νιι!;;. ο!! Μ

οἱρἱοιιιι α.ο.ο.Ι.

4ιθ.ιδιιιις] ·|°ιιιιι1. οι ι?. ΛΟ°(Β)Ν. τοι.

της. α.ἰι.“Σ 8ττ.Ποι. οι τω ικα.

ΜτΙ”. ! οιιι. ΒΟ.Ε. ΜοιιιρΙι. Ι και

οι” οι 1).

48. ιοτι απτο μαρτυρις ΑΦΗΣ. το!.

Λικ. 011.81! Βι·ττ.Ρει.8ιΠοΙ. Μοιιηιιι.

Απο. ¦ ραπ Ο.. ν..ι8.οι. 17: Ι στο.

Νο. .Τιιιι.

49. και ιδου εγω ΛΒΟΝ. Τομ/2 ε)Ί'.Ποι.

ι σαι. ιδου ΠΙ.. 88. Ειπε. 8)·ι·.Γει.

Μοιιιιιιι. (καγω Β. 88.) | και εγω

ιδου Ι.

- εξα·ιτοστιλλω Β(Ϊ.)ΧΔ. 83. (-ελω 1).

Το!. ακα.) ¦ $αποο·τιλλω €. Α(:ΏΝ.

το!.

-- του Μπρος] στο. 1). ο.

- πολιι] του!. 'Ηρουσαλημ 9. ΔΟΣ.

το!. _|. 8)·τι·.(Ρει.)8ιΗοΙ. Απο. Σια. '

οιο. ΒΟ.ΒΙ.. Σκια. Μοαιριι.

- οὐ] Μου 1). Ι. (αυ Ευ.ι.ἱιι Ε5.488'..)

- ιυδιιαηοθι] ευδυοαοθι Ι'.

- Πέ υψους απτο δυυαιιιυ ΒΑΡΙΑ 88.

Ειι.τ. ιιι Εκ. 488! ο. ΜοΙ.172°. ' :μια

τ. ΑΟ!). το!. Μια. 87ττ.Ρετ..διΠοΙ.

Μοπιριι. ΣΕΦ.

50.ιεηγαγιυ οι] και ιξηγ. Ι.. 8Υ1°.1.>Μ:.

ΜοιιιμΙι.Μ8. ' ιξηγ. τι 1'' 77:

- αυτους] πιο. ιΞω ς. ΑΟ!). τοι.

Μια. 8ττ.ΠοΙ. Βάι. ¦ οιιι.Βο..Β. 1.

88. οι. Βι·τ.Ρει. Μιιιιιριι. Ατιιι.

- έως ο. το!. ¦ σαι. Β. «απο ὁ.ο.οώπΙ.

- προς οσοι.. 1. 88. α. ¦ :τις ς. Δ

(5". το!. νιιΙο. Ιι.ι·$1Π. (φαει ο.)

- και ιιι·αρας] ιιταρας οι 1).

. - αυτου] 0111. 1). ¦ πιω. ως του ουρα

ι υου Χ.

¦ - συλογηαιυ] ηυλογησιυ 1).

5!. διιιττη] απατη Ι).

- αυτου] -τω Λ.(οοττ.'.)

- και αυιοεριτο εις του ουραυου ΔΙΚΗ..

το!. νιιΙις. οφ τν. ' στο. 1). α.ἰι.ο.

1”.

52. ·ιτροοκυυηοαυτις αυτου σου. ο. οιο.

αυτ.Μ νν. ¦ οιο. Ι). ‹ι.Ι›.ι.·.Ι·|.Ι.

·- ιιιγαλης] οτα. Β.Π!.ιπαί.(ιιιιι.Ι.'.2"αἰ.)

58. ευ τῳ Ώροι] σαι. Α".

- αιυουυτις και Λου). τοι. 1.ο.2.ι..(οπι.

και για. ιοί-τα) το. ' οιο. ΜΗ.. ΜοιιιρΙι.

- και κυλογουυτις νιιιΕ. ο. ιιν. (-τας

ο.) '' στο. 1). α.ἰι.ε#Ι.

- ΜΙ ἱἱ11. *ΜΜΕ αιιηυ €. ΛΒ.]παἰ.ο·. τοι.

νιι!ε. οι Δια. Το!. ο. Βυττ.Ρει.8ι Πο!.

απο. | οι". Φ.ΠΕ. 1. 83. Η». Ευα!.

α.Ιι.ο#Ι. 8ι·τ.Πιοτ. Μοιιηιιι. Διοτι.

Βιιὶ:ιιιοτἰριἰο. κατα Λουκαυ Β. ¦ ιυαγγελιου

κατα Λουκαυ και. (38. (κ)(8)υ(Α).

|ιυαγγιλιου κατ Λουκαυ ι·ιτληρωθη°

αρχεται κατ Μαρκου Β. | 'Τι. τ. κατ.

Λο. ιυα. οτι. 'βιο 1!. Μια. ατι. βιο.

το κατά Λουκιῖυ ιιὶαγγέλιου ἐξιδόθη

μετά χρόυους Π τῆς τοῦ χῦ αυαλή·

ψεως κ. ¦ πιω. ιΞιδ. μετα χρου. κ. τ. ι.

εχει οτι. βιο Η. ¦ που!. :γραφη-Σια αυτι

@0η ομοιως ευ στιχοι;; βχοζ. ιτιολ.

ηιβ. Λ. ' "πιο |ιιιοοιιτ. Α.Χ. Ι. 69. Ε

ΜΙ'. ' και" ΕΟ.

 

46. “οι” «οι 01. ' 48. ια". “πιο οι. ι 40.

"ποιο Οι.
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ΧΧΙν. 53. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ.

ν · .6. . . Α Α Φ Α

87.].Ήέ)Βϊ νουν του συνιέναι τι.. γρα‹ράι·· 9 καὶ ειπεν αὐτοιο

.56 | ..ο ι

”.22~%»~) ὅτι οἱἔτωι` γεγραπται * τταθειν τον χριστον καὶ ανα

5 ο στῆναι ἐκ |νεκρῶν τῇ τρίτρ ήμερα, 4'7 καὶ κηρυχθῆναι
¦ ` Α ' , Η | ` ” '

επι πρ ονοματι αυτου μετανοιανπ και αφεσιν αμαρ

τιῶν εἰ;` πάντα τα ἔθνη, ζοὶρξοίμενοι|| απο 'Ιερουσα

καὶ ιδου

` 8 8 | ` 8 | Α |

εγω εξαποστελλω την επαγγελιαν του ·πατροι· μου

έα), υ αι" υ ει; δε]ϊ καθίσατε ἐν Α ·πόλει * ἔωτ 08

μ μ Πι | `

Εξηγαγεν δε
9 ` ι οι ; ` ν Β 1 κ ι ι κ Α

αυτουι· εαπ· προτ ηθανιαν, και ετταρατ ται` χειρα9

καὶ εγενετο ἐν πο ευλο
Α , ` ' ` , . ' , η ` , ι

·)ιειν αυτον αυτουι· διεση απ αυτων, και ανε

..Τι

.κι 49λήμ. ὑμεΐο'ί [εαπ] μάρτυρα· τούτων.

.Με

49. οι.. Η' 'ύψ.

"'81". κι: ιο.

"Δου ι:ο-ιο.

ἐνδύσηο·θε Σἐξ ἱῖψουι· δύναμιν”. 50 μ

ο κ. ο ι ι τ 51

αυτου ευλογησεν αυτουτ.

ο ` Β | ` 9

εκ τον ουρανου.

58. οιιι. αἰν. και ο. 58 ` .'

0αι.καιιυλογ. , __ ` ' Φ

ευλο·νουντει` τον θεον. .

ΚΑΤΑ ΔΟΥ-ΚΑΝ.

Φερετο

και αυτοὶ προσκυνήσαντετ αυτον
' ' τ · ` ` Η |

υττεο·τρεψαν ειτ Ιερουσαλημ μετα χαραι· μεγαλου·

ἰοιοΙΙοαοτουι εοτἱριιιτιιο. '6 οι

Μαι: Με αιιοτιἱιιπι διο ιιοτἰριααι

οει. οι εἰο οροι·ιοΙ›οι @πωπω

μια οι τοευταοι·ο ο πωπω: Μο

ιοτιἱο. *7 οι ραιοαιου.τι αι πιο·

παπα απο ριιοαιιοιιαααι οι το

ιοιιιιοιιοαι ροοοιιιοτιιαι ια οιιι

ιιοι αοαιοε. ὶιιοἱρἰοιιιιοαιι πιτ

Ηἱοτοιιο!γαιιι. “ νου ιιιιιοαι

“Με ιοειοε Μτιιαι. '9 Ετ οπο

:τυπο ρτοαιαειιαι ματια Με ια

του: του ιιιιι.οπι εοι.Ιοιο ια οινἰ

απο. ιμιοιιι! υ5ηιιο ιιιιιιιοιαιτιἰ

π·ιτιιιιοαι οι: Μαι. 8ο Μακ

ιιιιιοαι οσο απο.. ια Βοιιιιιαιιιαι,

οι οΙονιιιἱο Μαι... ααα Βοιω

Μια αι. Η Πι ἴιιοιιιαι οκι αυτα

Ι.ιοποιΙἱοοτοι. ΗΜ. τοοοτειι. πο οια.

οι ίοτοικιιιιτ Πι οιιοΙιιπι. 6. ΕΕ

υαι ο.ιιοτιιαι.ο: καποια ειπα ια

Πιοτιιειιιοαι απο αιιυιιἰο τοποσ.

“οι σουτ ιοαιροι· ια ιοταρΙο

Ιιιιιιιιιιιιοι οι υοιιοιιιοοιιιου

ιΙοιιαι. Μου.

και ησαν διαπαντοτ ἐν τῷ ὶερῷ [αἰνοῦντεο καὶ]

 

4.5. τον νουν του αυν.] στα. Λ.

-- συνιιναι] αυνειναι ΒΒΙαα.("ΑΙαἰ.οιὶ.

2.) ] αυνιαναι Η..

45.γιγραπται] τινα!. και ουτως ιδιι σ. ΤΠ). .οιιι.

ΔΟΝ'. το!. νιι!α. _/: 8τττ.Γοι.8ιΠοι. 49. και ιδου ιγω ΑΞΙΟΝ. τα! εκτ.ΠοΙ.

(Λαυριο. οὐτ.γεγρ. και). Κενρτέ7.3 ] στα. ιδου ΠΕ. 88. Σπα. @πιο

48. ιοτι :απο μαρτυρες Ασια. το!.

.απο α.υ.ο.οώ εκττ.Ρει.διΠοι. Μοαιριι.

Απο. ¦ μια Ο.. αιμα. π ' οιιι.

 

' στα. ΒΟ"ΠΪ.. α.ἰι.ο.ο#Ι. [Μοαιριι. ΜΜΜ. (καγω Ι.. 88.) ¦ και ιγιιι

ΕΠΙ. Ιτοπ.806. Παω". ιδου Ι.

- ·ιταθιιν] μια τον χριστον 1). Μια. - ιΣαποστιλλω Β(Ε)ΧΔ. 88. (-ελω Ε.

α.ο.ι:.ιεώ Μοαηιιι. [του. @μια Πι!. Το!. α.ο;'.) ¦ :αυτοατιλλω 9. Α(:1)Ν.

- εκ νεκρων] οιιι. 1). Ι (Ματια. Ιται. το!.

@μια Πι!.

- το τριτο ήμερα να. α.ι·.ε. θα".

ΙΜ. ' οιιι. !ιβΙ. Ιι·ιαι.206.

Η'. αυτου] μου 88.

-· και αιριαιν ΛΟΒΝ. τοι. τν. Οι”.

Μι. 40". (Νταν. και] στα. Ιτι·τι. 208.

868.) ' τις αφιοιν Β. 8)·τ.Ρα. Μοαιριι.

(και. Ματ. ι. 4. Πιο. Πι. 8.)

- εις παντα Ιτετι.206. ΙΙιΙ.ιον. | ώς·

"τι παντα 1). οκ.

_σταντα τα] στο. τα Δ. ' παντα .τἰι:Λ.

- αρξαμινοι ΒΟ·ΝΙ.Χ. 88. Οσα. Οι'.

Ιιιιιιιιιιιιο ια πια. 8)·τ.ΠοΙ.Μδ. Μοαιριι.

ΕΦ. | `ξαρἔαμινον ε'. ΑΦΜ.. το!.

8τττ.Γει.ὰΠοΙ. Αται. ' αρι.”αιιινων Ι)

Δ'. | ιιρΞαμινος 8. ¦ (αρξαμενην Ι

"νικώ ἱιιοἰρἰουιἰυυε νοκ. 6$!: ἱιι

οἱρἱοιικ α.ο.ε.Ι.

48.υιιιις] μια. δε Τ. Αθώα( κι.

να;; ιι.υ.ΜΕ $ττ.ΠοΙ. οι Με ι·.ο.

εαν". Ι οιιι. 1301. Μοαιριι. ¦ και

υιιιις δι Ι).

- του στατροι·] στα. 1). ο.

- ·ιτολιι] ΐιιι.ἱά. Ίιρουιταλημ Θ. ΑΟ'Χ.

το!. ί 8τττ.(Ρετ.)&ΗοΙ. ΑΜ. Βάι. ι

στα. αυτοι.. [και. Μοαιριι.

- ου] ὐτου Ι). Ι. (αν Βιιιτ.ἱιι Ε5.4888.)

·- ινδυιτηοθε] ινδυαααθε Η.

- εξ υψους ποιο δυναμιν 1301.. 88.

Ευ... ια Ευ. 488". ο. ΜοΙ.1Τ2°. ' :Ποσα

9. Α0!). το!. Μπι. Β_γττ.Ρει.διΠοΙ.

Μοαιριι. ΣΕΦ.

50.ιΞηγαγεν οι] και εξι”. Β. 87τ.Ρει.

Μοιτηι|ι.Μ8. ¦ ιξηγ. τε Γ τῇ

- αυτους] μια. εξω ετ. Λ(.ἶ.Π. τα.

Μια. 8)·τ.ΠοΙ. του.. | οπι.Β(Ρ"Ι.. 1.

88. α.ο. 8ι·τ.1'ει. Μοαιρ!ι. Αται.

- ἰως α. το!. ' στα. 1). Μια. ο.ο.εώῇ:Ι.

- προς 130.131.. 1. 88. α. ¦ ζεις Ξ. Α

(Ρ. τοΙ. να... ΜΗ”. (φαει ο.)

- και ιτταρας] εταιριας δε 1).

Έ - αυτου] στα. 1). ' πιω. ας τον ουρα

ι νυν Χ.

1 - ευλογησιν] ηυλογησιν 1).

5Ι.διιατη] αττιατη Η.

- αυτων] -τω Λ.(ο0".'.)

- και ανεοεριτο εις τον ουρανου ΛΒΟΕ.

το!. να. ο$ νν. Ι στα. 1). α.!ι.ε.

1”.

52.). ·ιτροακυνηααντες αυτον (τια. ο. στο.

αυτ.)|ῖ νν. ' στο. Ι). α.υ.ο.|Π.

- μεγαλης] οιιι. Β.ΠΙ.ινιιι.(ιιιιι!.'.2"αἰ.)

58. εν τιμ ιιριρ] οιιι. κι".

- αινουντες και Λο!). το!. Ι.ιια.(οαι.

και να. ἱι·ιίαι) τν. ' στα. αυτι.. Μοαιριι.

- και ευλογουντες καιω. ο. νν. (-τας

Γ.) [στο. 1). α.ο.ο#Ι.

- αι! 811. μια. αμην ετ. ΛΒ.]"αἰ.ο¦. τοι.

νιι|ε. οι Δια. Το!. ο. ενττ..Ρει.& Πο!.

Δια. ¦ οιιι. σου. Ι. 88. Γοτ. Ευα!.

αρκά”. 8)·ι·.Ηἰοτ. Μοαηι|ι. Απο.

ΒιιΒιιοτἱριἰο, κατα Λουκαν Β. | ευαγγιλιον

κατα Λουκαν ΝΟΒΑ. 88. (κ)(8)υ(Λ).

¦ιυαγγελιον κατ Λουκαν ιττληρωθη°

αρχεται κατ Ναρκον Ι). | 'Γι. τ. κατ.

Λο. ινα. ατι. Ιβιο Η. ΜΜΜ. ατι. 'βια.

το κατά Λουκαν ιἰιαγγἐλιον ὶΞεδόθη

μιτα χρόνους Π τῆς του χῦ αναλή

ψεως Η. ' πιω. ι.ιξιδ. μετα χρον. κ. τ. ε.

ιχιι στι. βιο Η. ' ισα. εγραφη και αντι

βληθη ομοιως εν στιχοι;; κειρλ.

δι. Λ. ' αἰΜΙ Ιουλιου: Λ.Χ. ι. οι. 8

ΜΙ". Ι Μαι" ΕΟ.

 

46. ααα αι οι. ¦ 48. Μ!" αυτά. οι. ¦ (Ο.

"και οι.
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ΒΥΑΓΓΒΛΙΟΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

 

?Μα : 1 1 “ Έν ἀρχῇ ?κι 6 11 λόγω. καὶ ὁ λόγω δ” ....111111:1:.115.::".7ε
' κ κ τ -; . ... 3. 1 . ° 1 1 1

Μ.Βοη.) 0 προς Τον θεον, καὶ, (1 θεὸς ην ο λόγος. 2 012709 ην Ασια". οι 110115 "οι καποιου.

1. 88- 811. › . - κ κ ι 3 ο ν . . .. - ν 8 Νικ: στοπ 111 ρι·ἰιιι:ἰρἱο "μια

μἔωεσγΛ_ εν αρχγγ την”` τον θεον· παντα δι αυτου εγενετο “ως ΗΜ..." ..Η "...ΠΠ

»11.21.8311 καὶ χωρο αυτώ ένθετο δ 0ὐδἑ ἔν- Γ 8 τέμνει] .' έν 5.ΐζοΐΠΐξ.ξδΈ.ΐ.::ζ.1"ΨΗ

8180· αὐτῷ ζωὴ τῶι] π καὶ ἡ ζωὴ ἔν Τὸ Φῶ5' τῶν ανθρώ- ἱρεονἰιο ονομα "οι οτο11ιικ

· Ο: 6· .. .. . 1 . : 8 .1.1 - 1 1 .

010- 5180· που», 5 8 καὶ τὸ Φωτ ἐν τς απιστία Φαίνει, καὶ η σκο· ἔκ;"ο1:τιιι::ὶ1:ὶ1οῖ:Ἐοὶ:ῖ

Βοξ" μὲ. Τία αὐτὸ σύ κατέλαβε” ρτο1ιοικ1οτι.ιπτ..

'0811 Η 1- Τ 2 6 1' ,Εγένετο δικνθρωποο` απεσταλμένος παρα θεοῦ ΜΑ.) Η" "011111 “Με '1

001. 1:17. γ ν , __ 2, , || 7 Φ _, ' Ι , ι100.0111ΠοΗ10ΠΟΠΗ101111111108:

δεν». ι: ο. ονομα 1111791 Ιακωβ· ° 0υ'Γ09 ηλθεν “9 μαρτυριαν, 1 Μο "Με 1" 1081ἱΠ1011ἰ11111. 111

0 οι ι .. ι ν ιοειἱπιοιήοπι ροι·1111ιστοι ι1ο 111

ια...._3=ω_ ινα μαρτυρησ·Π περὶ του φωτος, ἶνα παντες πιστεύ· 'Πίπα Η. "Μπος “ως”. Ρο.
- ' ' ο ο Α ι; Α ` Α - ο · ·ἔ[ἔ::8“;:;ι σωσιν δι αυτου. 8 ουκ ην εκεινοι` το Φωο, αλλΏ ΐνα111 πως γ μ.αρτυρήση περὶ τοῦ Φωτός. 9 ' ·ιδν το φῶς το αλη- 1111111119- οἶ'·ω 15011 11111 111111·

Πο”. 3:19. γ ι 11 . ι ν ο , γ , ` φωσ ιο1ιιπιιιιΜ οιιιοοπι Μπυ

11Μεαέ. ι. 8111011, 0 φωΤ1ζε1. παντα ανθρωπων, €ρχΟμΕΡΟΡ 618' τον "στο νοπἱοπ1.οπ1 111 π1ιιπι11ιπ1.

Με... Η 4. κόσ 1ο 1 ο ι ο κ ο ι δτ ν Α “1 111 πιιιο‹1ο απο, οι Μπα...

ιιι.:- 3: α· , ,μου· ` ἔν κοσμο η”, και ο 'απ-#09 ι αυτου ρω· φωτο ΜΜΜ σοι. οι πωπ

_ , ` ο ν ' ` ο! " ,- 111..Με!. 3.19. 6 εγενετο, και ο κοσμος αυτον ουκ εγνω. Η εις τα ιδια :ξει:'Β':0:8:ξεΠ:"Συζή Μη

9:: ' ιδλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αυτον ού παρέλαβον. 12 ὅσοι δὲ "011 Μεμονω- "ΜΜΜ

ια:48. 

Ιοιοτ1ριἰο

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ 1ΩΑΝΝΠΝ

Η. 1. 45. 9ο. ω1.ω.‹Μαιο:.› .να ξ

αρ. Ε118. 87%! Με. 100". 1128. 11811.

ἰν. 411".

12 111. “Ματια

ποπ ιν τοι θεοι το... ο. διά.

Α(.π.)ΙΔ. 1. 88. ΕΕ(.ὶΗΚΜΠΔ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ Β(1)·ννην).

ΒΥΑΓΓΕΑΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ' ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ

ΝΕἶΝ 69.

 

1. εν αρχο ην ὁ λογος Τ11εορ|ι. αδ 1111101.

11. 22. Ιτοπ. 41δἰ.ο.(ἶτ. 188. 191. 815.

@οιιι. 6. διετα. ΙΜ. 1009. Εκ.Μ

αρ. @οπι. 968. 978. ΙΙ1ΡΡ. ο. 18οο1.12

(1411405). Ρ1111οε.ν.18(184). Οι·ἰς.

1. 5988. 68211.(7·18-.) Μ. 1771,. Η. Η".

1981.· 2011. 21'. 47841· 4988.· 5811. 721'.

0,49. Ιπ1.ὶ. τν.. ο”. 11. Η!. 111. οσοι.

96711. ἰν. 4641. 1)ἰοπ. ΑΙ". ο.ρ.Βιι8. ΠΣ..

νἱἰ. 250154). Βοιπ11. 111. 2197. Ενα Για

Β'. 82111. 5408. 1113. 150€ 2104. 2211..

8098. 111 Ρε. 8448. ο. ΜτΙ. 859 1108.

1178. 120.. 12111. ιανο- 12911. 14211. ΕΟ.

Ζ'λουοι. 281 απο. Το". οι1ν.Ποτπ1. 20. που.

ΡΠ1Χ.18. 16. 21. (:·"17. 108. 285. 287.

το". 1100111. 111. 450. ΙΙἰ1. 40011. "111.

?θμ.7008. 88783201'. οι)χὶ δὶγένετο ὶν

αρη] ο λόγος ήν, αλλα 0 ῆν ἄν ἀρχῇ

λόγος ήν ()ι·ίο. Η. 79.8'.

. και ο λογος ην προς τον θεον Τ|ιοορ|ι.

Ποπ. 41 “να (7,. 188. 1111. 815. 01011. 6.

Ε.ι·ι:. ΤΜοιἰ. 0118. 978. Ηἰρρ. ο. Μπιτ..

Με. 111111ο5. Οτίο. 1. ως. 111. ἱν. 481.

40118118· 5411. @ως Οτίς. Η!. 1. Με. 11.

ἰἱἱ.ὐἰ.κ. ἱν.-164-.. Εν.τ.Ρτ.Εν.ω.τ. Π.Ε.

οποιες. 111 Ρε. 19011. 8448. 0. Με!. 111...

11ίι:1. αρ. Εκο. 51... Βο. Ρε. 1". 111 Ευα.

λ'ουοι. Το". οι”. Ποτπι. οι”. Γτοκ. 7.

18. δω”. 168. 285. 287. Για. Πι!. 40011.

?7111. 781108· 88711. 0208. ὁ λόγος ήν πρ.

τ. θεον, ου γάρ ὶγέ νιτο πρ. τ. 0. στίς.

1. και θεος η" ὁ λογος ΤΛοορ|ι. [τον. 41

Με». 188. 101. 1115. οι"... 11. ενο.

ΤΙΜ. 1108. Πἰρρ. ο. Νοοι. Μο. Ρ1111οε.

()τίο. Μος. Μ. ἱν. ποιο.. «18.. Η. 4011*

οι.. 892”. ()τίς.ΙΜ.1.ω.ν. Η. ἱ1ἰ.0ἰκ. ἱν.

484.. Ενα. Η: Εν. Με. 1).Ε.ι|να1". 111

1,8. 11108. 848.'. 5:10. 0. »1181. 91". Ε1-.Ρ1'.

ως. ἱιι Πιο. ινε!. Δρ. Ιδια. 51". λαοι.

Το”. οι”. Παντα. που. Μπα. 7. 12. 18

ιο. οι. αν”. Για. 1111. Η . των

8:17.. 1120". 02%.

- σως] ο θεος Ι.. ¦ θεος ποπ ο θεος (κι.

κοπο) Οια!. Η. @ως Εκο. ο. Μο1. 1211..

1278011· (οι ο λογος Ποπ λογος Οιἰ9.

Μια και.) 1 θιος ποπ θεου δικιο.

Με1. 811". 111”. Με”.

 

0. 111 οπιπο "1011011111 0!.

378





1. 14. ΚΑΤΑ 1ΩΑΝΗΝ.

ν1118. α. 1. ο. ο.

8τττ. Ο. 11. Β.

Παντου. ('1'1ιο1ι.1

Δειτε. 81111.

1 1 .10. 8: ι.

11 Που. ο: το

7 Ο

2. αυτος ην....τον θεον Τοεορ1ι. Ιτ·ετι.

41 σε. 188. 815. ΙΙἰρρ. Ρ1ιἰΙοιι. ιι. 18

(181). 0,19. 1ιι. (171,.) 041.018... 50111111'.

Ιιἱε^1.1ιἰε 801. θείο. Ια!. 1. 1' 111. 0811. 11. Η...

Βια. 11τ. 1·1ν. 822.. 51011. 11.11. 228-.

801111. ἱιι 11ο. 811". [ειναι. 281. Τα!.

οι”. Ήταν. 21. (:'υρι·.2115. 1-ίο1.(11οι.ιι1ι.

111.180.) ΙΜ. 7: .απο οσο.

8. δι. αυτου] δια αυτου 1)ιιιατι. τεο.

- ουδε ἐν 11110. Γε. Μαη. τοΙ. Τα. ο.ι1

οτιιοοοε 19. Τ|ιεορ1ι. Ιι·οιι.Οι·. 11. 191.

ΟΙο111.18-1.1118. 8711. 700. 781. 800. 818.

818.820. ΙΙἰρρ.ο. 1101181204). 11110..

τι. 8 (101' ). 18(18-1). Οτι!. 1ιι. 0111111..

Μια-επ. που. Σα... Η. 15ιτ.8-104. 11.15.

221”. 11. 01111. 011,. 1011... 11111. 18811. 12811.

12011. 11211. 10111. 1711'. 178.. 1811. 111'. 1.

Ι1Ιοἰ. αρ. Βου. 87'. 111”. 1 ουδεν 1). 1.

ΡΙο1οιιιαειιο ιιι1 1Ξ'Ιοτοιιι 11. 01ειο.(818.)

888. ΙΙ.ιτ. Τ|ιεοι1. (Ποιο. 980. θείο. ιν.

1878122111. δυτι.11τι1.11οιι1Ιι.ΙΙΙ.208. Σια.

31:11'. Εν. 82:18. 1).18. 21011. 111 118. 52011.

- ο γεγονεν] οιιιιι “ανεκδοτα οοιι)ιιιιςιιτιι

Δεν· 1)1.. .1`τιια. Μουτ.. Με. (11' με υιό.

νιιΙι;.118.(ορ.ΒιιΙ.ιιιι.) τοΙ. α.1ι.ε;|# εαπ.

Οτι. Ματιά. (11 111ιι ιιιιι.οιιι του αιιιιο 1ιι”

1ιι οο") 8)°τ.11Ιοτ. και. 11οττιτιΙι. οι να!.

'.1'1ιο1ι. 211118. οι οια. Ιων. ι11 (ο1ορ.111ιιιιι

1”αΙειιιιιιἱαιιἰ). οτ.188. σου. 111. 218.

Εκο. των. 8118. 878. ΙΙἰρρ. 11Ιι11οιι. τ.

8(107).Ι6(Ι8-1). ()τιο. 1. 118211. 1τ. 2011

111.27”. 2811. 1.101'. 011111· αιω- 12"·8· 7:18.

7711. θείο. Με. Ιι·. 51811. Ειι.ι. 1ιι 1,5.

146.. 28511. 2151,. ο. 111ι:1. 12811ι1ἰεετΙὲ.

να. τ: .τοτε ο οι γἑγ. μου.. του.

τι. 8 (107). “ ιιιιοιΙ ιιιιιοτιι 11ιοιιιιιι οει"

ο. οτί!). Ια!. 111. 55811. καὶ 6 γἱγ. Οτι).

1ιτ.72-. ()1ετιι.Ιιι1.1009. ύ γιἔγονεν έν

αὐτῷ ουχ1 13 ήν έν αυτο? Οι·ἰο. 1ιι. Τ2°.

Γοει. ουδε έν ΙΙιιοτιι ροιιιιτιτ οι. ?μειο

αν: ο. Ποια. 19. ?Άουρα οι! Αιιι:οΙ. ΙΙ.

22. Ιτετι. 118. 118. 1811. 101. 81.5. 209.

Ι,1οΙειιι. στα. 181. 188. 278. 100. 787.

8011. 812. 81.1. 820. 888. Ε.ι:ι.°. 7182011.

Ο1οιιι. 01:10. ΙΙἱρρ. ο. Νοοι. 12(1-1). ()ι·ἰα.

11,. 00 '. 0”. 1:11". 22011. θείο. Ια!. 1. 11811.

7111. 1.18". 1011,. 11. 5211. δυο. τ1ιι1.(11οιιι1ι.

: ἔλαβαν|| αυτόν. εδωκεν αὐτῶι· 1 ἐξουσίαν τέκνα

θεοῦ γενέσθαι, τοῖε πιστεύουσιν άι· το ὅνομα αὐτοῦ,
18 Α 1 ο ε ε . ιδι : ε ` ι κ

οι ουκ εξ αιμα·.ων ου ε εκ θεληματοι` σαρκα` ουδε

ἐκ θελήματοο ἀνδρὸς άλλ. εκ θεου ἐγεννήθηιταν.

Ε χ ε Ι Χ 1 | χ ο Ι 1

Και ο λογου σαρξ εγενετο. και εσκηνωσεν εν
Α Ι Χ Ι Α Ι ε

ημιν, καὶ εθεασαμεθα την δοξαν αυτου, δοξαν οκ ..ΜΜΜ φορα... εωε'ειο.ἱω

.. κ # τ ε

μονο·νενουε παρα πατροτ, πληρτμ` χαριτοι· καὶ αλη

111. 2118.) ι1Ιο1. αρ.1διιο. 871. 11111. Εκο.

11111. 81011. 2281. 1ιι Σε. 5290. ο. 111ο1.

(η... 105". 1118. 12211. 121111. 1121'. 18111.

171'. 1751. 11ο. 1,τ. 4. 111-ου". 91. 107'.

112. Τετε. των. Ποιοι. 20. 45. ιιιΙν.

Γιαπ. 2. του. 12. 21. ιΙο τοε. Οιι.τιι. 5.

του. (11οιι11ι. 450.)

απο οτι". οοο). ΟΙΚ. 1. 88. 18018111(

ΝΗΛ. 1ἴιιΙς;.(1ιτη.ιτ.) ο(ιι1 ντο!). Βια.

Ἑτ. Εν. ει1. 2221. 5401. @μια αἱ. 285.

Αιιο1ρΙιοο ειιτι1 ΒΔ. 88. (1111 118.)

8)·ττ.1)οι..8ε1·1ο1. Απο.

4. ην 111. 11.110. το1. νιι1α. ο. 8)ιττ.1)οτ..8ε

11ο1. 8ττ.11Ιοτ..ειο. Ικα. 188. σου. 218.

(11ειιι.Ιιι1. 10011. Εκο. Ιουν!. 1168. στο).

1. ουτε. ἰν. ανω.. οοο. οιιι. οικον οτα·

Τ2-. 78°. ΤΤ". ()ι·ιο.Ιιι1. Η. 5181,. Εκο.

1,1'. 111'. 8115.". 81011. 1ιι 1,5. 1-16°. 8881..

2181,. ο. 11ο1. 1:11... ορια. ει!. 285. Ι εστιν

1). α.1ι.ο.ε./1)1 Βιιτ.οτε. '1'Ιιο1ι. Ικα-11

Οι'. (:1ουι.111. Εκο. ΤοεοιΙ.878. ΙΙἰρρ.

131ι1Ιοο. οι. 8007). 111 ( 1 01). θα!). ἱιι. '1"2°.

(τινα μέντοι γε των αντιγράφων ἔχει

καὶ τάχα ουκ απιθάνως."Ο γεγ. ἐν αυτ.

ζωή ὶοτιν) στην.. οοι1ι.1. ιιιιι1ι.1.(1.1ο11. ρ.

25). Ηιι.ττι1ι.τοπ.

- των ανθρωπων Ιτειι.41. Οτἰο. Ι οιιι.

11" 1.ι·1.(τοιι.τε. 1.)

8. αυτο (:1οιιι.280. σου. 11. 8861. Η. 281.

"11. ειναι. Ειι.ε. 1.1.Β.·1Τ8°. Ι αυτο 1.1

(εἰι:αρ.ΒΙατιι:1ι.(Βο|ι.)ιιἱΙ.Βιἰυ.ι1Ιαἰ. να.)

αυτον 11.Βι:1ι.11. ο. Εκο. Τ1ιεοι1. 81111.

11. θεου Ικα. 188. Οτίο. ιν. 810. 881. 911'.

110.481.. ΙΙἰ1.771'Ι. Ι κυριου 11..

--ονομα αυτοι] ιιτιιοπι. ην 11.'. (ιιι1ι1.

Ευα. Ιτειι.) Ι οιιι. 0,19. 11”. 81.. .181€

- 1ωαννην 1)..

7. μαρτυρτιου Οτο). Η. 818. 881'. 88!. 11111)

11%. 118". Επι. '.1`ΙιοορΙι.(ι1Ιαἰ. 110.) Ι

-οει 11.

- πιιττενσωαιν θείο. 11'. 8011. 1124. 1 1011011:

188'. 1 -ιτουοιν 1).

8. μαρτυρηαει 1.1.

11. ην το φως] οιιι. 8ττ.11Ιοτ.

- φωτιζειν 1..

- ερχομενον] είπων τον(1οΒο το) "1ρχι1

μενον εἰς τὸν κόσμον,η περὶ τοῦ αυτό·

ιιιιι.οτο τοοοροτιιιιι ειπα. ι1ο‹1Ιε

ΙΙΙΙε ροεοειιο.ιοπι 1·1Ιἰοο ι1ο1 11οτ1.

Με οια οτοι1ιιιιι 1ιι τιοτιιιιιο οιιιο.

Η ηιιΙ ιιοτι οΧ εαιιςιι1ιιι1ιιιειιοοιιο

οτε τοΙιιιιιοι.ο τοπικ ιιοοιιο οιι

νο1ιιιιιιιιο νΙτΙ οοο οιι οοο ιιιιιι

ειιιιι.

1' (δω 111 ι·οτ1ιιιιιι οιι.το Ιαο

τιιιο εεε οι 1ιοΙι1τονΙε ἱιι ιιο1ιιιι. οι.

φωτο ιιιι1εοιι1ε1 τι ρο.ι.το, τι1οιιιιιιι

 

του χριοτου καλως επήγαγε το " ἔν τιμ

κόσμοι ήν” ωστε δεῖἔαι ὅτι το "ἔρχό·

μενον" προς τῆν δια ααρκι1ς ε1πε φανέ

ρωιτιν. ΤοοοιΙ. Ι1Ιορ.τ.

12. δε Ιτειι.815.816. Οτι!). 1. 289. Οτία.

Ια!. 111. 11508. 01011'. 2011. Η”. 4081. 885..

77111. @ισα 86. Ι οιιι. 1). ο. Ι'ετε.ιΙο

Οτιι.1.8. στο”. 277.

- ελαβαν 11"Ι11.1"αἰ. Ι Σελαβον ς. Α

1.11). το1.

- εδωκεν] εδων 11".

18. ο1....εγεννηθτιοαν νιι1ε. (α.)ι:.ε._|Σ

8_τττ.(.1τε.1)ια.8ι 1·1οΙ. 8ττ.111οτ.ειο. τοΙ.

(ιΙο τοιιιιιΙο σου. 4.130.) 1,α1ειιιυιιιε αρ.

'Τοτε. ι.Ιο οιπ. ΟΙιι·. 19. Οι·ἰρ. Ιιιι. 11. 40011.

ἱτ. 11811. ΙΞιι.ε. 1ιι Ευ. 88111. Πέ!. 77111. 1

ηιι1....ιιιιιιιιι οει ο. Τε". ιΙο Οατ.ΟΙιτ.

19 Μεσοι. 24. “ τιοτι οιιΙτιι οκ νο1ιιιιιοεο

οιιτιι1ιι τιοαιιο οκ τοΙιιτιιαιο νΙτἰ οοο οι:

νοΙιιιιιοιο 1)οι, νοτΙιιιιιι απο 11ιοειιαι

οει." Ιτοιι. 1.105. “18 ιιιιΙ που οκ τουτο

ι.ιιι.ο οιιτιιἱο τιοοιιο οι: τοΙιιιιι.ιιιο νΙτΙ αιι

μια αει 11ΙΙιιιι 1ιοιιιΙιιΙο οει (.1Ιιτ1οιιιιι 111ἱιιο

1)ο1 νΙνἰ" Ιτειι. 212. “αιιοιιιιιιιι ιιοτι

οι: το1ιιιιιιιι.ο νΙτἱ οτιιε οια 11ι15ι:ι:1ια1ιιτ"

Ιτειι. 217. τω. ΙΙιρρ. 1'Ιι11οιι. νι. 8 (168).

- οἱ] στο. 11.'. ο.

- εξ α1ματων] οκ Μπρουκ: 1. Το". ιΙο

0812001308'. εξ αὶματος Βια. 1ιι 11ο.

ΙΙΙΙ.771°.

- ουδε εκ θελ. σαρκ. Ειιε.ἱιι 118. Το". ΙΙ11.

1 0111. 18.(αι1ι1.1ιιιι;.) Γιά!. (ουδ' Λ

- ουδε εκ 00.. ανδρας Α11υιο'.0(1)). τοΙ.

Βια. 1ιι 118. Το". Πι!. Ι οιιι. Β.Ι11.Βι.·1ι.

ι1Ιαἱ. οιιι. ει: Η". Ι (ουδ' Α.)

- θεου] ιιτιιοιιι. του

εγεννηθηοαν Β(οοττ.'.ΙΙαἱ.)ο1). το1.

Ειτε. 1ιι 115. 1 εγενηθησαν Α11'Ι11.11Ιαἰ.

Δ. αν. (τω. ιιι1 Με. νετ.)

11. πληρης 111101.. το1. Ιτετι.(ἰτ. 12. οτα).

1. 118111. 11. 111811. 79811. 111. 54811. ΕΜ. 111

1.'ε. 85”. ο. 11ο1. 88. 8111. 1 πληρη 1). Ι

ιιΙοιιιιε ο.ε. ρΙοτιΙ Οι·ἰρ. Ιιι1.11.195°.

- και αληθ.] οιιι. και 11*Ι1Ι.Βι:1ι.ι1Ιαἰ.

(ιιι1ι1.'. ιι1τ1ι1.Βι:1ι.)

 

12. ι1οι111 Με Ο!.

30 Β??





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Ι. 15.

ΑΙΡέΖω 'Σ θείας. 15 Ν'Ιωάνης" μαρτυρά περι αὐτοῦ, και κέ

1.31ΐί$$ κρα·μεν λέγων, Οιἶτοι` ήν ον άτων, 'Ο απατα μου

1120113 Λ. . . - .
'να. 2:- __ ἐρχόμενο9, έμττροσθέν μου ·μέγονεν· ότι πρωτος μου

.ΒΤ Ϊ τἶν. 1” 3 ὅτι|| ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμᾶς παντα:

ΔΗΜ.. ›ι ι · · ` ι Η” · ι ι
ΜΒ ?:ι1· ελαβομεν και χαριν αντι χαριτος· οτι ο νομοι` δια

' ' μ 0 ο Ο | ο ..ο

Μο- :ι=ι6. · Μο›υο·έως|| εδόθ οι ιι· και ' αλ|θεια δια Ί σου

'Η ι ,Α ,

χριιττου εγενετο.
-- ' Π `

"08% 6246- ιι 8 18 “' θεον ουδεις εώρακεν ττώττοτε· * μονο·μενη5`

1 0 .4:19. 0 . ο ι .. ι ο .

7 Σθεος|| ο ών εις τον κολιτον του ττατρος, εκεινοι·

θ ἐξη·νήσατο. 19 και .1.7 ἔστιν μαρτυρία τοῦ

ι .

ρΜπένου”, ὅτε άττέιττειλαν πρι”` αυτον!| οι Ίουδαῖοι

· .- Ρ' ' |

ἐξ (Ιεροσολύμων ιιερειε` και 2Λευείται”, ινα ερωτησω
. Ι Χ | .3 20 ` 0 Ι ` ι

σιν αυτον, Συ Τί? ει; και ωμολογηιτεν και ουκ

οποιοι: οι. πομπο. Η "δω Ιο

ιιιιιιιι08 ιυ›ιιιιιιιιιιιιιιι ΜΜΜ

Λο η” οι ι·ι.ιιιιιιι απο”. Πιο

οι·ιιι ηιιι:ιιι πιο. Ωω μοι ιιιι:

ι·ςιιιιιιιικ οι. πως μια ι.ι0ιιιε

αι. ιιιιιιι ιιι·ιοι ιιιι: νται. “· η·

''Ν Η. Πι.: μιωιωιιιιω ι·ιιιο "σε

υιιιιιοιι μπορουμε. ;;ι·ιιι.ιιιιιι 'πιο

ι;ι·ιιι.ιιι: '7 ‹μιἰιι ω μοι Μν8ι:ιι

«Μια σει.. ιιιιιιιιι. οι πιάνω μοι·

1ι.::ιιιιι βιιιιιιιιιιιι Πισω. υπ.

Η αν) Ποιιιιι ιιοιιιο Μα

ιιιιιιιιιιιιιι: ιιιιιιιοιιιι.ιιο “Νικ ιιιιι

αι ιιι ειιιιι 'πισω. ιιι›ο οικοτο

νιι. "' (υηα) κι 'πιο [αι] ισο

ιιιιιοιιιιιιιι |ιιιιιιιιιιικ. ιιιιιιιιιιυ

ιιιιοοιιιιιι Πισω ιιιι “Ντοκου

ιιιιιι μουσικων:: οι “πιο” οι!

ι·ιιιιι. ιιι ιιιιοττοιιιιτοιιι. οιιιιι. Το

"Με με? "" Ει οοιιιι:ι.ειιυ να οι.

15. λιγων Οι ιο. ιν. Η”. Εν». ο. Μι:Ι. 89'.

| οιο. 1). ο.

·- ὁν “των ΑΜΠ!). τοΙ. τν. τῆς προτέ

ρος [80.μ4.1ρτυρίας] ἀρξομένης άπο τοῦ

Οντος ήν ον άτων 'Ο όπίσω κτλ. ΟΠΠ.

ἰν.10%.(ει 107Β .ιἰο ΜΒΜ .πιω ὁν ει·

τον). | ο “των Β"'ΙΠ.|Παί.(οθ.Ι.)Ο..

ὁν :λιγη 08. "Μιλ υμιν 1)"Χ. ΑΜ.

Ενω.

-- ὁ αιτιαν] Ο··ιι·ιοω Δ.

16.6" ΒΟ.1)Ι.Χ. 38. α.θ.ε.#. 8ντ.Πιοτ.

(είς.) Μοιιη›ιι. Λι·ιιι. Αν”. Ηἰρρ. Γιος.

(30.) Οι·ἰς. ιν. 89». 106... 107". Οτἰρ.

ΑΜΜΑΝ Ειι.ι.ο. ΜοΙ.8.5=. ΜΙ. «κι.

[ιι. ΤΙΜΜ] | ζιιιιι ετ. Λ(ΡΔΚοἰο. το!.

πως. οφ 8γιι·.Ο'τι.Ι.'ει.8:ΠοΙ. οφ".

58 μ. "ὅ".

·- και χαρ. νιι|ις.(:!. Λ!). Βιι·ι·.Οι·ι.Γει.

8ιΗοΙ. 8)·ι·.Πιοτ. Μςιιιιιιι. Οιἱιι.ιι·.ιι·ι·.

Πι Ρι·οιι. (."ιιἰ.νὶἱ. 20.) ' στο. και Λιν.

(οιο.) Βάι!. ‹ι.ἰι.ο.ιι.Ι. Λι·ιιι. απο.

Π.Μοιυσεως ΒΟΙ.ΧΔ. 38. κ. Οριο. ι.

886.'. | 1Μινσεως .5. Α. το!. ()νίο.8θ".

1026. Ι07',.

18.ιι·ω·ιι·οτε] πιω. ιιἱιιἱ νιιιι;.Μ8.ιηι.θο.

α.Ιι.ο. Αι·ιιι. ]ι·"ι.189. 255. | Οοιιιιιι,

αι... Επι. το!.

- μονογενης] ΐρτιιοπι. ὁ σ. Λ(ΡΧΔ. Ι.

88. το!. ΜΜΜ. (Ποιο. 695.956. των.

ορ.ΟΙοιιι. 068. ωῳ. ι. -Μ0'.(οιΙ. Πο Ιιι

Βιιο). Η. 89.'. “Η”. 4384. δω. ΑΜ.

110111”. Μ. 297. Ιδια. 0. Νο!. 86”·.'· ΜΒ".

142€'. ' οιο. ναι. Πἰρρ. ο. Νοοι. 5

(10). Οια”. 440'.(ιιρ. ιιωιιιιιΠυε). Εκο.

ιιι Ρε. 440€

-- θεος ομοσ”. 83. 8)·ι·ι·.Ρει.&Πι·Ι.ιιις.

Μαντώ. .ΖΕιιι.(Βοπι.) Ιτοιι.:25θ. βγει".

685. Εἶτα'. Τιιαι.0ιω.οοιι. (θιον αν·

τον δηλοῖ λέγων, 'Ο μονη. θώς ὁ ών

κτλ.) Οτι!). ἰ.4-80'. (και μονογ. γι ών

θώς πρ. ιιοιιιιιιΠοιι). ιν. Η". 438.'. Οιἰς.

Μι. Η. 92.'. .να πρ. Ειιιι. Η”. Βια. ο.

ΜοΙ.67°. ὁ μονη. υἰὑς ἡ μονη. θώς ο.

Μο. Η”. θεον δὲ καὶ μονογενῆ. ΙΙ”.

11240 πιο. “ιι1ἰρειιιιι ιιιιιςοιιιιο Πω οπο

ριοριιιιιιι ΕνοιιςοΙιιι ιςειοιιιιιτ.. . . . απο

ιιιιιΕοιιιιιιιι 1)οι.ιε ιιι ιιἰιιιι Ριιιι·ιε αει. οι

απο δεν” @Μεινε ευρω· οιιιιιιιι Όσον

οιπ." (οι ιιι Μουσικών: σωρο.) έδο·ιιιρ

ὁ πατήρ άς θεος ιῖρηται, οἱἱτω ὁ υἱὺς

ιιἐκλητοι μονηινής θεός. λόγος και ιἱς

κύριος Ίηοοῦς Χριστός' Πιάνω" ιν.:

'Ι'τἰιιἰιοιο. ιο". (ιι. 27). των μὶν τοῦ

υιοι7 'Μάνεσης απο, Ό μονηινής θώς

ὁ ών ἄν τοῖς ιιόλιι·οις τοῦ πατρός. ιι!.

Μι. (ιι. 140.) ΙιοΙ›οι οι αν. (ρ.7ιι.) Ερι

ΜΜΜ. Μουτ-Οι? (μονογ. θεον αυτον

φάσκων....περὶ υιον ἔἱ [γιἰγραπτοι]

Μι μονηινής θώς) Λιιοοι·ιιι.. ο. Η. (Η.

ΒΜ·) το οι ιὑιιγγἐλιον ἔφη... ..ὁ μονη.

θώς αυτος δξηγἰμτατο κι.. ἰἰἰ. ι.υιιι. Ι.

Ποστ. Ικκ. ο. 7 (ι. ΜΡ). Πι». Η. ιοιιι. 2.

Ποστ. Μι. ο. 5 (ι. 61%) οι. (‹Π.ι.). ὁ δὲ

τοῦ θεοῦ τον λόγον μονογινῆ θιόν.

πρωι. εννοώ .4ιιςμτοιιαο 2" οι». μωρο.

Μι. Πι. ποιο. Ι. Πιιοι. Μινι. 8(ἰ. 854.).

Βαν!. οι. Λο Ηρἰι·. 8. ο. τι. (Μ. ΗΡ.) ο.

ΜΗ. μονηινῆ θιον Φωτο: ο κοιιριιιιιι

Μαιάμι (Πι. 14.1) ο. Μι. (ΧΡ.) ιιι αν!.

Μοοιι. (τω. Μιιι.ι.ιιιιοι Ν. 'Πει. οι!. 2. ι.

780.) Πι!. Πιο". Μ.. ι. Ι92'.. απο. ιι.

μια". “τα πιο'. ουσ. .3υ:ι[οοο]·. σου.

απ. .Παπ Η. Πι". τ. ιι. ι. Η”. ΜΡ'.

?80. Γιι[οι.ιιιιιιιι ιιιιςτιιιιπι. Λίθοι"

Ρο!. Ο. ιιι. 05 (ιιρ.νίιιιι.ι. 8οιἰριοι·ου

(Σημεια οι μου" ειιορι5ειιιιο ιιιιιιοιιι

 

 

ΝΗΜΑ μονογενής θώς. Μαμούθ” θεια.

ιιιιιηιιιιιιι ιιοιιιοιι .Μινι ιιι 8οι·ιριιιι·ιι

ιι·Η›ιιιιιιιι. ως. Πιο". Αν”. ..ωμι..ωω.

"το". θα.. βια. ΜΙ.. ΔΗΜ. βοείου"

(ο. Ι.'=οιιιιο-Ι.ιιο.). ιιοο ιιοιι Εμμονή”.

Τει. Ζώα.. (ἰιιιιι|ι:ιιιιιικ. Γοτταιιιιιι.ι. Ι 'τμ

ιΜιιιιιο, @πως Λ|οιιἰιιιι.ι, οιο.: «μισά

Μι θα: Ιοι:ο οι Νικου· μοιιιιοι. ' :Μις

ς. ΔΟ,ΧΔ. 1. το!. Μα. 8Ϊτι·.Οιτ.&Πω.

ικτ. $)·ι.Πιοτ..ιιο. Απο. Α·Σιιι.(ΓΙιιιι.)

Ποπ. 255. Πἰριι. ο. Νοοι.. Οι·ἰυ. ι. 440'.

(οτι. Πο Πι Που). δωι..4ιιι. £ιι.ι. ω Γε.

440! 0. ΜΕ!. 8θι·"· ΠΣΔ. αν. Βωξ. .3 Σὲ

τοὺς [χρηματιζιιι ιι.ν] μονογινής θώς

"δ". ΙΙ”. 520". εαν. 852'-. Βἶ3". 874".

005€. το!. των. οι”. Μπα. 8. Λιθιιιιιι.ι.

τμ!. Η". Η!. Μ. 23'. οι!. ιιι. 858".

Πιερ. Αν.. Μαιου. ποιο. Ο”. ΔΙΠ.

τ. ιι.ι.ΜὶῆΕ. ΗΛΙΟ... οκ Με ιιιιιιιιιιΠι (Μι.

πριν) "το “μυθοι” θεος. ιμιιιο τοκ μου:

μονηινης Γιιι:ἰΠἰιιιο ιιιιιιιιτοιιιι ιι Μιτο

οι· ιι·ιιι..ιωι.ιιι. 10. Η!. ΜΜΜ. ιν. 0.) οι

ιιι Μο Μισο 8ςτιιιιιιι·ιιο. οι. ιιι οιιιιιἰοιιἰ

Ι›ιιε "ο “πιω ιιιιιιιιιιι "οποιοι ισα οι.

Π). μονη. θεος ι:ιιιιι ο” ιιι ειιι:ι·ιο

εοι·ιριιιι·ιε ίἱπιιΞ λεγόμενον σει. οι. ντορ

ιοι·οο μονο" ιιοιιιιιιΠοι·ιιιιι Μια: “των

ονιιιιιιιιιι νει. ' Μος του θεον Πτι". Η.

ΜΜΕ( Πι: μι που.) “Μινι ΙΜ |ι·ι·ιι. ΙΜ!.

ι›.-ι "Που οτι". Αν. Πι. Ω. (οιιι. ()Γιμ. ιν.

ΜΒΜ" Νά.) ¦ Νο;; (Μις ()|ι:ιιι.95Π. (πιο.

Η. ΠΙΣ". μια. ευιιιε ιι.

Ι8. τον Μπρος] οι". Μι. (ιιιιι σει ἱιι μια:

η” ι·ιι:ιτιιινιι "οι". ο. εἱιιιιιιι ματι.

ιρει: οιιιιι·ι:ινιι. ιι.)

 

Η. ΟΞΩ "Μο Δω. ' 10. οι ρι·ιιι.ιιι.ιιι οι. ι Η.

Μπι-Ντι!. Διιι.·. ' κι. οι". Οι”. Δω.

878



 

 



ν·;·Τ·

.Ια,μ-.ν..ι.ωνεν·νηγ"Μπ κ·γΙ

Ε! Δ
Ο 00

Η
κι
Φ

?1:18- α. ι. ο. ο.

@τα Ο. Ρ. Ή.

να.

. 1.11.

χριστόο.
Ε

ῶντος, ἐν

"Μι- :ιω- συ ουκ εἶ 6 γουστου * οὐδὲ'| (Ηλία: Σ ουδε|| ὁ στροφή·

Με". 1:7.805:- · 96 , ,θ . Η ι 2 .Ι ν α λ ν 0 .Ε κ

1.... .μια 'β τι”, απεκρι η αυ·ι·οιι` ο ωανητ εγεον, γω

Α - .: ρ· Ι › ιν . ν + κ κ 2 Ι Ι Α ο .

%ἔΜ;ἐ:-> ''1 βαπτιζω εν υδατι μεσου υμ.ων στηκει ον υιιειο

.Ηλία εἶ;|| και λέγει, ουκ εἱμί.
'1 ι κ ι ν 8

ει συ ; και απεκριθη, Ου.

Τά· εἶ; ΐνα απόκριο·ιν δῶμεν τά: πέμψασιν ἡμῶν

· τί λέγειο περι σεαυτοῦ;

οι

οι καθιικ εἶπεν (Ηιταίαο ο

σταλμένα ·ιἶσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων.
Ο ` κ 8 'ϊ Ι| 8 Α ν @ο 1 ο

σαν αυτον και ειπαν αυτου, Τι ουν βα·ιττιζειο, ει

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

Ο ν κ κ Ι ιν *9 ` 9 ο κα

ηρνησατο, και ωμολογησεν οτι Εγω ουκ ει|.ιι ο
ιο οι

4 και ήραιτηο·αν αυτόν, Τί ούν; *συ

Ο ·ιι·ροφήτη9

22 8Βἶπαν# ούν αὐτῷ,

ο ν ο Ι ` ε 1

ερ·›λιοῳ ευθυνατε την οδον
Ο |

στροφητητ.

για. να.» να βο

24' και

και ἡρώτη··

· που ιιοι;ιινἱι. οι οοιιίοοιιιο οι:

αιιἰο Νου ουαι οΒο Ο1ιτ1οιιιιι.

8' 1Σι. ἱιιιοι·ι·οαανοτιιιιι ουαι. @οι

σκετο? Πο11ιι.ο εε ω? Ει. ι11ο11.

Και ουαι. Ρι·ορ1ιοιιι οε ια? Ει

ιιοεροιιιιιι. Νου. 221)11ιοι·ιιιιτ

οι·εο οι. @Με οι? αι τοεροιιοιιπι

Μαιου Με αιι1 πι15οτιιιιι πιο.:

ηιιιι1 ι11οιο οι: το ἱροο? *αν

ω Αυ.. Επο να:: ο1οαιο.ιιιιο ια

ιΙοοοτιο. απο.. νἱιιαι ι1οιιιιιι1

Μουτ Μαι: Μα: ρι·ορ1ιοια.

2101-1110 Η ‹ιιι1 "Με Γιιοτιιιιι,

οι·ιι.ιιι οκ Ρ1ιιιι·ιιικοιι, 2·1 οι υποτ

τοπιινοταΜ ουαι οι ι1ἰκοι·ιιιιι:

[οι] @πιο οτι” ωρα... οι ι.ιι

που ου (Μάιου. ιιοιιιιο Ηο1ἰαυ

ιιοοιιο ρτορ1ιοι.ιι? Η “ων 11ο

...Μου Με Ιο1ιιιιιιιοο ι1ἱοοιιυ,

ΕΒο ωραιο Πι αιμα. ιαοι1ιιιο

ιιιιιοαι νοοιι·ιιιιι .και οποια να.

κυρίου·

1 άντε·

 

18. 1ἰιι.] ιιι1ι1. παοκ 8)·ι·.Οιιι.

10. του Ιωαν. @49. Η. 1021:. ' οπι. του 1.

_ οτε] οτι Ρ.

- προς αυτον ρου: α·ιτεατ. 130.. 81.1:ίο.

α.ο.ι:·. 8ϊττ.οτι.&Ροι. Μοπιρ1ι. Απο.

(ΑΒΕ) ¦ [1088 Λιυιιτας ΑΧ. 00. νιι18.

καπ”. 8)·ι·.11ο1. 1 ρου: 'Ιεροιτ. 8)·ι·.1.11οι·.

1 .οπι. 2. (ΡΙΑ. 1. ι·ο1. Οταν ιν. 110...

- Διαιτα: 13.] 2.1ιυιται· ετ. Λο. το!.

(.1ιιι1ιιοοο οι ρι·ιιιοἱροο ειιοοι·ι1οιιιαι οι

μια... 8)·ι·.Οι·ι.)

- ερωτηιτοιαιν] -σουαιν ΕΔ. 88.

- τις] τι 0.

20. και ουκ ηρν.] οπι. ειναι.

- και ιἱι|.ι. 211. ου.. ιν. 11011. 1 οπι. ο. 1

οπι. και 11."... 1. 08. ἰι.|ῖ ν15ι1ι. 1 οι

ουαι 8γι·.Οι·ι.

- εγω ουκ “μι ΛΒο..1.ΧΔ. 88. α.υ.ο.

@και 8)·ι·.111οι·.ιιι:. Απο. Με.. ιν.

110.* [?Μοπιρ1ι.] 1 :ουκ ιιιιι εγω €.

0. 1. το!. νιι1ε. ιν: 8)·ττ.1.)ει.8ι1.1ο1.

Πἰρρ. Ήιοορ1ι. 8 (262).

21. και ηρωτ.....ουκ ειιιι] Ετ Μαιο: οι

(ιιιιιιυιιι) 8_γι·.Οι·ι.

- τι ουν; αν 'Πλ. ιι Ο. 88. Γοι·. (απ).

Ι. 8)·ι·.11ιοι·.υι νἰι1. (Απο.) Οι·ἰ5ι. ιν.

1000. 111°·.·(11-18.115'.) (0111. τι ουν

Μοιτηι11.) | τι ουν; Ήλ. ιι 1.. (α.)

8γ1°.1'ει. | αν ουν τι; 'Πλ. ιι Β. 1 :τι

ουν; Ήλ. ιι αν τ. Λ(.:·1Χ. το1. νιι1ε.

(Ιι.)(ι:.Μ 5γι·.Πο1.

- και λιγιι. 0υκ ειιιι] οπι. 8. | Μια: οι.

και αιτικριθη. Ου μουνι, ιι·αιικροπιι 00.

- ι προφ. υπ... ιτ. Ειισ.1.).Β. 4451. 1

οπι. ὁ 09. "ο προφ.....ουν αυτῳ να.

22.] ου” οιι? Ει τοιιροιιι11ι οι οικω,

Ποπ: ι11:ιοι·ιιιιι 1111 οι·Βο 8γι·.1.1.ἰοι·..:ἰο.

(Που οπι.)

22.ιι·ιταν Βο.Δ. ¦ :οικον =;. .101. τοι.

- ουν Οι·ἰυ.ἱν. 118'. 1 0111. Β.Βο1ι. (ο.)

8γι·ι·.Οι·ι.8ι(Ριιι.)

- αυτοι] οπι. 1. Ιω.

- τις ιι 0,49. ἱν.109·.11111.118-. 1 στο.

ι. ρι·οοιιι. .Με οτι;ο ιιο1οιο (ο.) ο!.

Ιιτιι.οιιι. 010 σου α.(Ι.) οιιἰι1 οι·οο 8γι·.

ΠΜ. ιιιιιι1 απο οι .οι Μου ο. ιιι1ι1.

ι11ο ιιο1›1ε @που

- τις] ρι·ιιοιιι. αν Ε.. Απο. | Οοιιιι·ιι,

Οτίο. Η. ΗΗΕ. 1111'. 118'.

- αποκριαιν Οτι-α. Η. ιοτ. | ανα.κριοιν

Μ.

28. ηη, Εγω φωνη οι·ἰο. 11: 118.. 120..

12811. Οι·ἰο. ΙΜ. ιν. 891”. 1 ὁ οι εφη,

Φωνη ο!). 1 Η: ι11κ1ι 11118. Εφ να

δ_γι·.Ηἱοτ.κιο.

- κυριου] πιω. ι·οοιιι.ι ω... παπι”. ι·1ο1

ιιοει.ι·ι ο.

24. απισταλμινοι] τρτιιοιιι. οἱ σ. Δ(οοι·ι·.1)

σκ. ι·ο1. Μπι. $γτι·.11ει.8ι11ο1. 5_γι.111οι·.

νία. Απο. ΣΕΦ. Οι·ἰο.ἰν. 1281201101.)

'στα. οἱ ΜΕΧΡΙ.. Μοαιρ11. Οτίο.ἱν.

126€. (οι ιιιιιιο1›ιιιιι 8γι·.Οι·ι.) 1 Ποια

ιιιιιιε1 σου: οκ Ρ1ιαι·ιειιοιιι Πἰεοἰριι11 οι.

Ι.οννιιιι.ο ι.1ικοι·ι.ιιιι οι, Ουἱι1 (παο οω. α.

1111 καιω ιιιι1ιιι1ιιι οι·ιιιιι ι1ο 1οι·ν1ι1ε οι

Νικαια. ι1ὶοοιιιοιι. ιιιιιι1 οι·Βο οιο. ο.

δύο αποστολαι γίνονται προς τον βαπ

τιατήν, μια μὲν απο 'Ιεροσολύμων υπο

Ίουιδαιων πιμπόντων ἰεριῖς και λιυιται;

?να ὶρωτἡσωαιν αυτόν. Συ τις ή; έτέρα

Η Φαριααιων ιιποατιλλόντων κτλ.

Οταν”. 1011'. (οι πιοκ οἱ δὲ απο τῶν

Φαριααιων αποστειλάμενοι). ιν. 129110·

- εκ των Φαρ.] στα. $_γι·.Οι·ι. ο απο”

8γι·.1Ιἰοι·.

25. και ηρωτ. αυτ.] 0111. 511.011.

25.ει·καν Βο.1.Χ. 38. Οτἰο. Η. 128111

:ειπαν €. ΔΟ.. "11.

- ιη εις Δ.

- ουδε ιι. Μπακ.. 1. 83. Οτἰο. ιν.

Νιν. ιανο- 125-. ιουν- ι:ι7=. 1 Σουτ.

ιι. ς. ΜΒ. ι·ο1.

- Ήλιιας 11.1..

- ο πιο”. Οτίο.ἰν. 5.... ¦ οπι. ὁ ΟΑ.

20.αποκριθη] -κρινατο Ι.. (18. 1.1. Ονἰο.

ἰν. 111011.

- ο 1ωαν. Οτίο. ιν. 1801.. | 0111. ο Δ.

- λιγων Οτίο. ιν. 1.304. Ι 0111. 1. 8713011

- εγω] ιιι1ι1. μεν 69. ι.. 87ι·.Π1οι·.ιιο.

να». | Οοιιι.τα, Οι·ἰ9. ιν. 101”. 1804.

ΝΠΔΔ.

- βα·ιττιζω] 11ι1ι1.υμας Δ. φαω”. 87!.

Βου Μοαιρ1ι. Απο.

- εν υδατι] ιιι1ι1. Πι ριιοιιιιοιιι1οιιι α.

ιι.ι.1ι1. ριιοιιιι.οιιιιιι.ο ι. 1 Οοιιιι·ιι. Οι·ἰο. Η.

Πρότυπο.

- μισος] των!. ι1ο ετ. ΔΟΣ. ι·ο1. Ι.ιιιι.

5_γτι·.()τι.8ι:1.1οι.. 8γι·.11ιοτ. Μοιυρ1ι.

απο. Οι·ἰο. ιν. 101”. 18011. Ειιι.Τ1ιοορ1ι.

(Μαι. 140.) | οπι. ΒΟ.1.. 1[(ΒΙαπ.).

ΔΠΕ. 01.19. 1. 1394.. 581311. Ν. 891Μ·

“ιι-.Μα 18·:1ι.ι:. '80”. 4581ι.ι:.

- ατηκιι 131.. 1. Οτίο.1.80·1.υί.ι. "οι

α.ιι.εα11)ζ 8γττ.0τι...1'ει..ά.11ο1. όχι-.Ηπα

Μοιιηι1ι. Οναρ Δι. 1. 19111. 113800. ἰἰἱ.

8821.. ιν. 6231'. αν”. 2113. που: Πιο.

ο. Δια. (ΣΕΦ.) 1 έστηκει Ο. Οτιο.ιν.

ΔΗΜ· οω."... Ειισ.(1'1ιοορ1ι. 1 “στον

κιν τ. Λ()ΧΔ. 1111. το!. Οι·ἰυ. 1. 586".

ιν. ανν·- ιον·. και!. ΜΜΜ- κιν-ε

1381ι.ο.

21. ι11ιι1ι. Ο!. 1 '2.6. οπι. οι Δια. 1 20. οπι. νοο

1.1'11113 .οπι.





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Ι. 27.

ΑΒΒΕ1° οὐκ οἴδατε.

1. οι. αι.

τιτοιι:ιστευτςς_ . .

ιν υποδηματοτ.

6

5 ε

τι νετ. 86.

(#7 τι τ] ο τ ε ι 9 οι 2 τ

ο οπισω μου ερχομενο9, · ου ουκ

κ

εὶμὶ [ἐγω]|| αξια· Ϊνα λύσω αὐτοῦ :τον ,ιμάντα τοῦ

:- .ο τ τ |

Ταυτα εν ὶΒηθανια εγενετο περαν

Α :Ι δ τ τε φ Ο 2 :Ι ε . τι β ιζ

του ρ9ρ ανου, οπου ην ο ωριντζι· απτι ων. |
Α ' .το '

4 Τι) επαυριον βλεπει * τον Ιτ)σουν έ ερχομε·

` .ι Ι ` ε Ρο! ε ι ` .- ..

ι α ννον π οτ αυτον, και λε ε, Ιδε ο οι· του θεου,
ο Α '

ώ " ούτω· εστιν
ο αἴρων τὴν αμαρτίαν τοῦ κόσμου.
: ο ` α τ· τ ι α· τ τ τε ν Ι Α

υπερ ου εγω ειπον, οπισω μου ερχεται ανηρ, οι·

. ||

έμπροσθεν μου γονου”, οτι πρωτοι· μου ον.

ιινοττ.ι5.ο7. ιι) '

α

!!

α

"Μιιι:2.3:ιδ.

Ματ. ιιιο.

Σια. 8:οο.
Ο $ τ |

επ αυτον.

ουκ ;ι)δειν αὐτόν, αλλ, ΐνα Φανερωθῇ τω 'Ισραήλ, δια

τοῦτο ήλθον εγω εν * ῦδατι βαπτίζων. 0

τ· ε τ τ τ τ Ι τ ε

ουτοτ εστιν ο βαπτιζων Ευ πνευματι αγιοι.

"' καὶ εμαρ

τύρ·ι)σεν μΙωάν·ιμι|| λέγων ' οτι Τεθεαμαι το πνεῦμα

καταβαῖνον : .οι περιστεριὶν εξ οιὶρανοῦ, καὶ ἔμεινεν

ι ι ο ο! ι Ι ι τ ε ε

κανω ουκ ))δειν αυτον, αλλ ο πεμψαι`

ε ι το ο νι | ξ 3 Ο Λ ν)

με βαπτιἑειν εν υδατι, εκεινοι μοι ειπεν, Εφ ον αν

' Οοι ` Α να ` ν ι Ι

ιδια το πνευμα καταβαινον και μενου επ αυτον,

3.. ο κ

ιιοιι ει:ἰι.ιει :ή ήπιο ουκ ηιιι τιοει

πιο πρωτοι οτα. οι" ιιιιιο ιιιο

“και” στο.. αιμα οπο που ειιιιι

ιΙι;;ιιιιε ιιι εοΙτιιιιι οιιιο οοττιυἱαιιι

οιιιοιιιιιιοιιιι. που "η Ποια: ιιι

Βοιιιιιιιιιι. ίιιι:ιιι ειιιιι "Με ωτ

Λαικα. “οι οτιι.ι ἱοιιιιιιιιοιι [κιρ

ιιιιιιιο. Φ Διαιτα Μο πιο Ιο

Ιιιιιιιιοει ἱοιιιιιιι νιιιιιοιιιοιιι ιιι! κο.

οι τι". Ηι:οιι ΙΙ=ΠΙ15 ω ιιιιι ωι.

ιιι ιιοοοιιι.ιιτιι ιιιιιιιι!ι. "ΜΜΜ

Πιο οι: οι ανο Μια. Ροκ ιιιιι

νοτια νιτ ηιιι ιιιιι.ο πιο μια”

σοι. ιιιιιο τιτιοτ πιο σοι. Ή Ει

απο "Μαιου" οιιτιι. ..ω ιιι πιο

ιιιιυειο.τοι.ιιτ ιιι λετ:ιτιοι. 'πορτο

τι::ι νι:ιιι σου ιιι πονο ιιιιιιι.ιιιιιιε.

3* (πω) Η: ι.οοι.ιτιιιιτιιιιττι 'ωτιο

και ΙιιΙιιιιιιιοο Μεσοι ιιιιιιι νεοι

ειιιτιιιιιτι ιΙοιιοοιιαοιιι.οιιι ηιιιιιιι

οοιιιιτιιιιιιιι οι: οποιο. οι ιιιιιιιειι

ειιμοτ οιιιιι. :Η Ετ ατο απο

ιιιι.ιιι οιιτιι. τω τινι ιιιιιιιι πιο

ιιιιιιιιιιιτο ιιι αιμα. Πιο ιιιιιιι

ΑΜΠ. 5ι.ιροτ ουναι ειμαι κρι

τιι.ιιττι ι1οιι:οτιιιοτιιοτιι οι. υιο

ιιι:ιιιοιτι ιιιιροτ οιιιιι. Με να ιιιιι

Μαρια” ιιι "απο ειι.ιιοι.ο. 3' Ετ.

ι ι `

κανω

κανω

 

27. πιο Μια] "°αυτος εστιν 9. Δσ'ΧΔ.το1.

(Με.) 8,νττ.Ρει.8ιΒοΙ. 8_ιττ.Βιοτ. οτα).

ι. 5886. Ν. 180€. Οτο). [τα. ιιι. 882".

(ούτος εστιν ο.) ' οιιι. Βου.. 1. 88. ο.

8ττ.Οι·ι. Μετρώ. Απο. ΣΕΦ. οτιο. ι.

894.. ιν. Με. Ιο9°. 1816. 1880. οτί!). [πι.

ι. Η”. ιν. 827”. μια. ον ει·ιτον 8. ε.

αν.
- ο οπισιο ΔΟΕ. το!. οτιο. ι. 894.. 586°.

Η. 1097. Η”. | στο. ο Β. οτίο.ιν.894.

138..

- ερχομενος] ταου!. ὑς εμπροιτθεν μου

γεγονιν εἴ. Λο.(Χ)Δ. το!. (Μα.)

διτττ.Ρω..8ιΗι:Ι. 8ντ.Ηἰοτ..τίο. Αττιι.Πεο.

Βοι.ΡΙιι.". Φορτ. 208. (τω. νετ. 75.)

(ὡς Χ.) | σαι. 1301.. Ι. 88. ο!. 8)·τ.

οτι. Μουρ”. Λτιιι.ΖοΙι. απο. οτι).

ιν. 896. ΙΟΣ”. 180.. ως). ΙΜ. ι.

-- εγω οσοι ουκ ειμι ΒΧ. (Η). 8_γτ.Πιοτ.

..τα στις. ιν. ΙΟΣ”. 1300. 18". αντι-ε |

μου: ς.ΑΔ.1.τοΙ. σου..) ροει αξιος

ο. στο. ιν. 894. | σαι. ΟΙ... 88. Μι:πιρὶι.

ιιι-ιιι. ΖΕι.ιι.Βοιιι. οι-ι9.ιιι.εια.ι:ιοι.

ουρτ.298.

- ίιιι.] Μια. εκεινος ὑμας βαπτιοει εν

πνευματι εμ... και πυρι ΕΓΟ. που.

Παει. (νιιΙ.Μο.ιι.ϋι. Η. Μαιο. 16.)

28. τουτο] πιω. μεν κ.

- Βτιθανια Δ1ιο·1.Χ(ιιπ:τοΗΜεν.

Με. 8τττ.Ρει.8.:ΠοΙ.ι.κι.. δ)·τ.Πἱοτ.

Μαιο”. Ατιιι. εν Βηανια 8)ιτ.Ηι:Ι.

τιιε.ιιρ.ΨΙιιιο(νΜ.οι.ιτιίτιι.) οτι μεν

οχιδὸν έν πᾶσι τοῖς αντιγράφοις κεῖται

'Γιώτα εν Βηθανία εγένετο. ουκ αγνο

οῦμεν, και ἔοικε τοῦτο καὶ ἰτι πρότερον

γεγονίναι° και παρα .Πρακλεωνα γοῦν

Βηθανίαν ἀνέγνωμεν° επείοθημεν οι

μι) δεῖν Βηθανἱα αναγινώοκειν αλλα

Βηθαβαρςῖ κτλ. ους. ιν. μια. το

ακριβῆ τῶν αντιγραφιῖιν ουκ εν Βοοει

νία ἔχει, του ἔν Βτιθαβαρςῖ° ή γαρ

Βιιθανία οἰιχὶ πέραν τοῦ 'Ιορδάνου

ουδε να τῆς ερήμου ήν. ιιλλ. ὶγγιἘς που

των Ίεροοολύμων εστίν. Μια. ιιι ανω.

ιι0ιιιιιι"ἰο. (Βεθανια Δ..) ¦ 1Βηθοβα·

ρα ;. ο'. Ι. 88. (69.) κ(υχιι.) ετι'.

ο". εν Βτ)αραβα 8)ετ.Πι:Ι.ιτιι;.ιιτι.)ν¦ιἱιο.

(εν Βιθαραβα Λ". Η. οτι. ΑΜΠ.) ]

ιιιτιιιιιιμιο Μουσε οι. | Πυθιβαρα 09'.

Α. Πιθαβιιρα Η. Βηθαρα οτἰο. ιν.

ΜΜΜ· Μ27(Μ8.). Βαθαρα (Με). ιν.

280€. Πτ)θαραβα οτιο. ἰτ. Μ0°(οιΙ.).

28. εγενετο] -νοντο Λ. ] Ιοοιιιιιο οει 8)·τ.

Οτι.

- Με.) πιο. Πιινἱιιιτι 8)·τ.οτι.

- τιν] στο. οι”.

- ο ιιιιιο [οταν. τισ. | 'στο. 9. Α1.. το!.

οτἰι). ιτ. ιιο·.

- βαπτιζων] πιω. το πρωτον Ο. (τω. -

ο.:ι.40.) | ()οιιιτιι.. στις. | ιιιιι|.ι:ι τω

οτιιι Αττιι.Πιιο.

29. βλεπει] πιο. ο Ιωαννης ετ. (Ο.)

σει. Ετιιιιιο.ΕΠΠΑ. (Μα.) 8)·τ.Ρει. 8)·τ.

Παιανία (ιι-φαν. Μ98.(150-.) οριο.

291. ' οιιι. ιιιιο·ι.Χ.ι. Ι. 33. ΚΜδυ

ν. ο. 87ττ.Οτι.8ιΠο|. Μοιιιριι. Λτιιι.

Ι
ι οτα. οτα.ιν.ιον·. (ιιιο:ε ι.ιοιιιιιιιιιτι

δοειιτιι 8)·τ.Πιοτ.)

29.λεγει. Ιδε] λεγοντα Μ.

- ο αιρων] ρτιιοτιι. απο νιιια.ο!. α.ο.ο.

#1!. 8_γτ.Οτι. ουρτ.2ι9. υπο. ΙΜ. Η.

αν'. 83-. 362€. (τιποτα. ουτος εστιν

σαι. σταυρο.. ιιι. ΜΒ... Ι70°.802°.)

] Ουιιιτιι.. Λιν. [ο. 8)·ττ.1)ια..ιιΠι:Ι. ο”.

Πἱοτ..τιο. !τειι. 186. Πἰρρ.Λιιι.45(22 .

ιιι Ι)ιιιι. 15. αν). ιν. οι. οι. 2-1... αν. Με.

μια. μου. απο. μια. 170.. σου. ιιι-79.

ΙΜ. ιν. Με". Εμ... .υ.Ε. 87'. '98". που.

429.. 46%. ιιι Γε. 80". 'Ι'!ιοοιι!ι.(Μιιἰ.

ΠΣ.) Μ Βιοιιιι. Πισω. 244). ιιι: Γιιει:ιι.

στο. 209.)

730.ι)πιρ Ιω.. οτιο.ιν.24".90-. ' :περι

·:·. ΑΘΗ' 77.1.. το!. οτι!). Πωσ.. Εντ.

Ι).Β. 420..

- ειπον] πιω. υμιν Ο!). ¦ Μι!. ότι Χ.

8)·ττ.οτι.Ρει.8ι.ΠοΙ. ε)·τ.ιιια...α. ' ιιοιι

πιω. το!. οτι!). τι. ιιι. Ειι.ι. Ι).Β.

- εμπροοθε σο δι:τ.

7.Π.εγω] αυτο ηλθον Ο.. 6. Μι:ιιηι!ι.¦

'και στις. ιν. 908.

- Μακ] τυπικο. τιμ π. ΛΧΔ. το!. |

Οι!). ΒΟΡΤ)ΣΙ.. 1. 33. 69. (3.1. (του. ι.

ουν!. ιι-.ειο·.

82.Ιιοαν.] τιτιι.οιιι. ι'. σκ. Οι). (πιο. Ι

οιιι. ΛΒο"!.'Ι.Δ. Ι. 37.). το!.

- οτι] οιιι. ν.

 

'20. Μαιου. Ο!. | 20. πιο!" οι. | “οι και μοι!

Μι (Η. ' οι. ιιιοιιιιοοιοι.ιιτ ι.ι.

880





1. 41. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

νιι18.α.Ιι.ι·.κ. ° ' '| 'β ο ι Α

ΕΥΠ· α 1. Η. εωρακα, καὶ μερ.αρτυρηκα οτι ουτόι· εο·τιυ ο υιοι· του

Και”. θεα-,13.

Δ.ΠΕ.Ξω;- 7 85 η ς Ι ι , τ ι. ο ι τ υ `

ια ι) Τρ επαυριου παλιυ ειιττηκει ° Ιωαυηι· και

ἐκ τῶυ μαθητῶυ αὐτοῦ δύο. Μ καὶ εμβλέψαι· τῷ

, ..ο ..Η εκ Α

'""-Ω!ι- Ιησου περιπατουυτι λέγει, "Με 6 άμυοι· του θεου.

_ η 37
87. οι οιιο αυτ. καὶ ή|κουιταυ αυτου οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦυτοι·, καὶ

ιιαθ. 'ήκολούθηιταυ πρ Ίησοῦ. ω ιττραιρεὶι· δὲ ὁ Ίησοῦ9

| . ` Α .

καὶ θεαιταμευοι· αυτου: ακολουθουυται·. λέγει αυτοι”

Τί ζητεῖτε ; οἱ δὲ Σιιἰπαυ|| αὐτῷ, ΩΡαββί, (δ λέγεται

τ ιι ο στο Η

* μεθερμηυευομευου Διδασκαλε,) που μέυειι· ; 09 λέ
ι Α ›Ι Μ ο Ο ς·γει αυτοιι·, Βρχεο·θε καὶ 2οψειτθε.|| · τ.)λθαυ|| ουυ'Ι

καὶ Χεἶδαυ|| ποῦ μιἔυει, καὶ παρ. αὐτῷ ἔιιειυαυ τι)υ

ι ο ι ι . τι ο ο· ι 8 τ 4,0 3· ›Α 8 ο

ημεραυ εκειυηυ ωρα ηυ ως εκατη. ηυ υ ρεαι·

οπο ναι. οι ιιιειἱαιοιιἰιιιιι ροτ

Ιιιοιιἱ ιιιιιιι Μο αει οι” ιὶοι.

" Πω” Α!ιοτιι ι.Ιἱο ἰιοι·αι·ι:ι

τιιιοιιι ΙοΙιιιιιιιοο οι οι: διευρυ

Ιἰε οιιιο ι!ιιο. :6 οι τοεριοιοιιο

Ιοει.ιιιι ιιιιιι.ιιιὶιιιιιοπι ιΠοιτ. Εοοο

ιι.;;ιιιιι ιο. " Κι ιιιιι!ιοι·ιιιιι απο

ιΙιιο .καιρου |οιμιοιιιοπι. οι εο

οιιι.ι ειιιιι Ιοοιιιιι. " Οοιινοτοιιο

αιιιοιιι που: οι. απο. οσο οι:

ηιιοιιιοε ιο Μου. οιο. ΩιιιιΙ ιιιιιι.ο

Μια? Ωιιἰ ι|ικοι·ιιιιι οι. που,

(ιικού ι!ιοἱιιιι· ιιιιοι·ρι·οιιιιιιαι

ιιιααιιιοτι. ιιιιι οποίου? " οι·

οὶι. οι* νοιιἰιο οι νιιΙοι.ο. νο

ιιοι·ιιιιι. οι. νιιΙοι·ιιιιι ιιΙιἰ ιιιιιιιοτοι.

οι ορια! οιιιιι ιιιιιιιιιοι·ιιιιι ι!ιο

"Το ; |ιοι·ιι ιιιιι.οιι·ι οι·ιιι απο."

ιΙοοιι:ι·ιιι.. "' ιδιοι. ιιιιιοιιι Αιιι!ι·οιιο

Ποιοι· Βιιιιοιιιο Ροπή ιιιιιιο οκ

· Π ` Ι |

ο αδελφοι· Σιμωυοι· Πετρου
ι κ ` :ο υ || απ· ` ο Ι

ακουσαυτιου παρα Ιιοαυου και ακολουθησαυτωυ
ι· τ 'Ρ 2 Α Ι| ` › κ

ευριο·κει ουτοι· πρωτου του αδελιρου
`

Ίο

Ί· 1, 41.
αὐτῷ'Τ

`

·

,|

Φ : Α Ι στα

ειι· εκ που δυο που

ιΙιιοοιιο ιιιιι ιιιιι!ιοτιιιιι ιιΙι Ιο

Ιιιιιιιιο οι. εοοιιιι ίιιοι·ιι.ιιι οιιιιι.

"μπω Ιιιιιοιιιι ¦ιἱο ρι·ιιαιιιιι

Γι·ιιιτοπι οιιιιιιι Βιιιιοιιοπι. οι οι.

οιι οι. Ιιινοιιιιιιιιο Μοοιιιιιιι,

του ιδιου Σίμωυα, καὶ λέγει αὐτῷ, Ειὶρήκαμευ του

 

82. οι ΔΙΚΗ.. 88. που”. Οτίο. ι. ι 87. αυτ. οἱ δυο μια). ΑΟΤ. το!. του. ι.·φ

860'. που. 80.. ¦ ζώο" 5. ΡΧ.1. Ι.

το!.

- ι! οτα. ι. ' ικ του !.

- καταβαιυιου Τι”.

88. οδιιυ] οιιῖιιυ οι).

- υδατι] [οποιο. τιμ Ι. Οτἰο. ι. 80”.

Η. 82·:. ¦ Οοιιιτιι, Οι·ἰο.ἰν. 90..

- ιδας] ιιιῖοις σο.

- αυτος οπο. ι. 884.. Η: 88.. 68". 82°.

906. Ι-82^.9..8". ' αυτος Λ. δ.ο.

-·· πυιυματι ()τία. ι. ιν. 5.... ' τιμ πυιυ

ματι τιμ Σ.. 88. ' οι”. το (.ιιο)οοιιιοΙ

Χ.

- αγιοι] πιω. και πυρι Ο.. 0τἰ9.ἰν.89-.

88.. 82% «οι. Μπιτ.. ιι. 11. Πιο. Μ. 10.)

1 στο. Λ!.ΚΡ.Ρ. το!. Οτιο. ι. ιν. 90”.

“24.

8-8.διορακα] ιιορα Δ. μια. αυτου Ο.

- ο υἱος τ. 0ιοιι Βϊττ.1'οι.&Ποι. Οτίο. ι.

αου. (ἱἰ. 480.) Η. Πω. 2-8». (στα. Ιιιι.

ἱἱἰ. ΗΡ..) | ιιΙοοιιιυ Νιου ιιοἱ ιι. ο”.

@οι Ποἱ Μια! οΙοοιιιε ο. Νικαια 1)οἰ

ο. 8_τι·.(3τι. “Με οΙοοιιιιι Λώ!.

85. παλιυ] οιο. 8)·τι·.Οτι.8:ΠοΙ. Απο.

- Ιιιιαυ.] τροποι. ο ετ. ΛΟΡ. το!. Οτίο.

ιιι. 448.. (ιιι. ου. ΠΟ..) | οιιι. ΒΤ..

86. ιδι] που. ὁ χριοτος ΟΛ. 8_γι·.οτι.(ιιι!ι1.

ιδι). Διοτι. | (.ϊοιιιι·ιι. οτι.. απο.

- Φου! πιω. ο αιρωυ τηυ ιὶιιαρτιαυ του

κοσμου 0'. (α# 'οποιο. “ οοοο".) ΣΕΦ.

θα!. ι·οι·.29.) ¦ Οοιιιι·ιι.. το!. στα.

87. και ΡΕ] οιο. 1.

Β_γτ.Πο!. ' οἱ δυο αυτ. μαι). (ΡΚΚ. 88.

] οἱ δυο μια). αυτ. Β. 6. 8Ϊτ.].'οι. (αυ

τιμ οἱ δ. ιιαθ. αιω. αυτ... 09.) οκ ιΠιιοἱ

τιιι|ιο ι·_ῇιιιι απο α. | οιιιιι δυο ι.ΝεοιριιΗ

οριο ο. | ΠΠ Μαύρου 8οΙιιι.ιιιιιο (οιο.

δυο) δι·τ.Οιι.

- του Ιηιτου] αυτιμ Μιτου Χ.7]: .

88.ιδι] στη. ΣΕΜΝΑ. Απο. Οτἰο.ἰν.

90! ¦ Οοιιιτα, ΜΟΡΣ.. το!. ετι·.ΠοΙ.

οτι!). ιιι. 54”. οι οοιινοτειιε 8ττι·.Πι·ι.8ι

1,52. ΣΕΦ.

- ακολ.] ααα. αυτοι (.:._/οτια.τ.ιο. νιι|ε.

α.!ι.ε.|`.β $χτι·.Οτι..Ρει.8ιΠοΙ. ΜοπιρΙι.

Λι·ιιι. ΣΕΦ. ' Οοιιιι·ιι.. ο.

- ιιπιιυ 13ο.. ' :απου τ.

το!.

- ραββι ΑΟΙ.ΧΔ. Μοιιηιιι. το!. ' μου

βιι ΒΡΕΠΙἱΛ.

- λιγιται ιιιθερμηνευομ£υου ΑΒ(:Ι.Χ.

88. ΟτΕ9.ιν.90°. 8)·ι·.ΠοΙ.ικι. ' βαγι

ται ιρμηυιυοιιιυου τ. 1.'. το!. ¦ έρμη

ι·ιυιτοι ι. (8)·ι·.Πο!.πιο.) 1ΠοιιιτιΙι. '

οιο. εγττ.Οτι.διΙ.Μ. Βγτ.Πιοι·.

- ιιιυης Ι.. ' οτι 8)·ττ.Οι·ι..&Γοι.

89.οψιοθι Β().Ι.. Ι. 88. εγττ.οτι..Γει.8:

Πο!. ()τιο.ιι·.90°··'· ' Σιδιτι τ. Διὶ”.

το. “οι” ΓΔ. ηιῖιτι Ο.) Μι.

ΜοιιιρΙι. Απο. (ιδιιτε Δ.)

- ηλθαυ Β.Βο|ι.("Ι“.ι'Παἰ.)(.ὶ. | ζηλθου

σ. ΑΒ'ΡΕ. το!.

- σου ΑΒ(Π.Κ. 88. λαο. ιι.ο. Μοιιιρὶι.

ωπου: ο. 8)·τι·.Ροι.&Πο!.ιιια. | οι νοτιο

ΑΘΗ).

ι·ιιιιι $_γι·τ.Οι·ι.8ιΠοΙ.ικι. (ΣΦ.) πιω.

"μια οιιιιι" 5)·ι·.Ωι·ι. ¦ .οιο. ουυ :.

Ρ. ι·οΙ. νιιΙα. ο$ Απο.

89.ιιιΐαυ |Πα.Βι:|ι.('ΑΙαι.)Ο. | “ιδου τ.

ΑΒ('ινιιί.)υ[.. το!.

·- ιι.ιιιυαυ] -υου 1'Κτιἰι.

- ικιιυηυ ιιιιιο τηυ ἡιι. σο.

-- ώρα] μου. δι σ. νιιΙα. ιι.ι:. ο”.

ΙΙοΙ. Μοαιρ!ι. οιιιιιι ια Απο. (οι Μι

Ιιοι·ιι ο. Βγι·ι·.Οι·ι..8ιΡει.) | οιπ. ΜΟΡΣ.

ΚΔ. 1. 88. ου. 1ττοιικ1ιιουν.ι. .ιΕι!ι.

- ώς] στο. Ο. Μοιιηιὶι. .Δἱι!ι.

-- δεκατη 0τιο.ιν.ιιο·. ΝΤΑΣ”. ' ἱκτη

Α.

40. οι: ιιιιιιε οκ οι: οκ οι; ιΙἰιοἱιιιιΙἱι .Ιο

Ιιιιιιιιιιι, Διαιτα” οι·ιιι ιιοιιιοιι οριο Ποιοι·

Βιιιιοιιιιι ΟορΙιιιο. (στο. το!) ΜΜΜ..

- ηυ] οδο. δι ΛΛιἰι:. ΥΜΕ. α.ι:.εω

διττι·.Ρει.&Πι:Ι.. [.Ει¦ι.] ' Ποια”. ιιο

ΡΕ. 88.ιίο. το!. Για. 6. Μοπιρ!ι. Απο.

Οτἰο. ιιι. απο.

- ας] μου". και Ια. Ι (Μαιο, στα.

ιιι.

- των ακουα. 0τἰ9. ιιι. | σαι. που ο.

- αυτιρ στα. οι. ¦ τιρ Μιτου οι. $!ι°ι'.ΓΩ.

Δια. ' του Μιτου Λ.

-Π.ιι)ριακιι....Σιιιωυα] ΕΕ Μο Λουκ”

ι·ιι1ιι Βιιιιοιιοπι ι.:ομ¦ιιιιιι $γι·.(.Σιι. (ιο

ριοκιι Β'Μαι.οι.!.2.)

- πρωτου ΛΒ.ινιιἰ.Χ. “. (Η). Μ. νους.

α.ι:ώΙ. 8)·τι·.Γα.8«ΠοΙ. Νικου”. Απο.

ΣΕΦ. (ιιιιι.ιιο ἰι.ιι.) ' :πρωτος τ. Ια.

το!. [ιι. 1. 88.]
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ΑΒ.

Ι.ΚΔ.

1. οι. οι. -ῖ:_

επικοινωνια. _

Τ 8". Οτε.

48. ο ισως Ίωνιῖ

--.ε ε

·:ι ο Τοσο”,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

Μεσσίαν, (δ ἔστιν μεθερμηνευόμενον ' χριστοι··)
429 ν ι κ κ κ ι ο·- ι τ ο ο

η αγεν αυτον προι· τον Ιησουν· εμβλεψαι· αν·
ε εΙ ..ο 9 π ` ' ι ο .` :ε κ α

ται ο ησουε· ειπεν, Συ ει Σιμων ο υιοε· Ιωανου ·

` σε

συ κληθήσΠ κοψω, (ο ερμηνεύεται Πέτρα.)
6 ΗΤΑ › Ι εθελ + εξλθε- ι `

Ι 2) ετι:αυρ.ιον τ) ε τμτεν ε ε `ειν, ειι·Γαλιλαιαν, και ευρισκει Φιλιππον και λεγει αυτερ

Α # .Ακολούθει μοι. “Η τ)ν δε ο Φίλιππα·

απο Βηθσαϊδιἱ, έκ τῆι· πόλειοι· ,Ανδρέου καὶ Πέτρου.
6 ε ν ι ` ι κ τ ο ··

ευρισκει Φιλιπποε· τον Ναθαναηλ, και λεγει αυτιρ,
Δ “ ..ο ' να

φν'ἔγραψεν 8 Μιουση;;|| εν ται νόμοι, καὶ οι προερηται`,

ευρηκαμεν, Ιησουν [τον] υιον του Ιωσηςὐ τον απο

Ναζαρέτ. 46 καὶ εἶπεν αυτό Ναθαναήλ, ,Εκ Ναζα·
` Ι τ ε ` ξ · κ ν ο· Ο κ Ι| Ι

ρετ δυναται τι αγαθον ειναι; λεγει αυτερ ο Φιλιπ

. να

πω, Ερχου καὶ ἴδε. 0" εἶδεν ) Ίησουε· τον Ναθαναι)λ
Ι σε .

ερχομενον προι· αυτόν, καὶ λεγει περὶ αυτου, Ιδε
ο οι 8. Ι Ι, . Τ Ι τ υ

αληθεια· Ισραηλειτηι·, εν ερ δολοι· ουκ εστιν.

4.8 | ..
λεγει αυτοι Ναἄαναήλ, Ποθεν με γινειισκειι·;

.Α ε ο Β Α ` '9 › τ· ` .

πεκριθη Ιησουι· και ειπεν αυτοι, Προ του σε

Φίλιππον Φωνῆσαι ὅντα υπο τὴν συκῆν εἶδον σε.

1. 42.

(αιιοο ου. ὶιιεοτρτοιιιαιαι σου.

πω). "οι αιωιιιιυ. ειπα οι! Ιο

ειιαι. Ιειιιιἰιιιε ιιιιιοαι ειπα

Ιονιο Μπαμ Τα ο: διαιοιι Με."

Ιοὶιιιιιτιιι. πει νοοιιοοτἱε Οορ|ιιικ,

«μου ιιιιοτρτοι.ιιιιιτ Ροιτιιε.)

" (Η' "Μ Ια οτοειἰιιιιαι νο|ιιἱι.

οιεἱτο ια ΟοΙἰΙιιοιιαι. οι. ἰιινουἱι

ΡΙιἱΠρρυπι: οι Μου οἱ. 8οοιιοι·ο

πιο. “Ειπα οιιιοαι Ι·'ιιι!ιρριιε

ιι Βοεἱιειιιι1ιι. στα” Απατοκο

οι Ριπή. "Μπακ Πιι!ιρριιε

ΝιιιΙιοαοαοΙ οι. ακα οἱ. @και

ιιοτἰρεἱι Ποιοι ια και: οι τετο

ρ!ιοιιιο,ἰιινοπἱαιιιι. Ιοειιαι Μαιο

Ιοεορ!ι 8 πωπω. .. Ει ααα

οι Νιιιαιιαιι!ιοΙ. Α ΝιιιιιτοιΓι μο

εοει αιμα Μπι παο? Με”

οἱ ΡιιἰΙιρριιε, νεα οι πόσο.

" νωιι Μου: ΝιιιιιιιιιιιτιοΙ νο

πιοιιιοαι κι! .ο οι Φου ι.Ιο οο,

Βοοο νοτο Ιιιτο!ιοΠιιι. ἱιι ουσ

αοΙιιε› που οεε. " Ι.)ἱοἱι οι Νο

εΙιιιιιιιἱιοΙ, Πετάει πιο οοειἰ ?

Κοεροιιιιιι Ιοειιε οι ΜΧ". οι,

Ρτιιιε οικω ιο ΡΓιἰΠρριιιι νοου

τοι.. ειπα οικου :ου Εσυ. Με ιο.

. Κουμπιά” οι Νιιιιιοιιιιι·ιεΙ οι

οιι, καει. ια ο: πιο” σοι. ια

ου τοκ Ιετιι.!ιοι. Ν ΒοεροαιΠι

49 απεκρίθη Ο αὐτῷ|| Ναθαναήλ ', 'Ραββί, συ εἴ ο

` .- σε κκ

υἱοι· του θεου, συ 8 βασιλεια· εἴ| του 'Ισραήλ.

 

Η. Μεσσιαν ΑΒΙ.'ΧΔ. Ι. Τα". 0τίο. ιν.

Β('. 90.. Ο”. ' Μεσιαν 1... 88. 69. ΕΓΟ κ

1 42. ι ἱριι.] ο; ἄρα Α. (στο. ύ ἰρμ. Πιτρ.Η Κ Ηευ να

Μοαιρει. Απο.

- ὁ ιοτ. μεθερμ. Χριστος] οιιι. @τιποτα

8ιΡει. 8_τε.Ηιοτ.

- μεθερμηνευομενον στο. Η. 8.'. ισ. '

-νος Ι..

δρ. ΠοΙ.ιιιο. Οταει:ὲ.

- γεματος] +ρτιοαι. ὁ €. Ποαιρὶι. Απο. 1

'στα. ΑΒ.ΒοΙι.Μαἰ.Ι.ΧΔ. Ι. 88. 69. Ε

1·'0ΠΚΜευν.ι. Οτίο. Η. Η. 890€.

|8. ηγαγεν] ε"αγον Κ. ε. "τρατιοαι. και

9. ΑΧ. το!. (Πει.) ε_τττ.0τι.Ρει.8ιΗοΙ.

και.. ) οιιι. ΒΕ. (Π.) (Ο.) ΜοαιρΙι. Ι

“Ματια οτ8ο ι. Ει Μπαμ". “Μαι οι

νοοἰι 8γι·.Οτι. Η ρτιιοαι.οὐτος Ι.0. Απο.

- αυτον] οιιι. Β.Βο|ι.

-· εμβλιψας] °[Μὶιὶ. δε 2. ΧΔ. 38ο. 8εΑ.

(ΙΑΝ.) δγτ.ΗοΙ.. Μοαιμὶι. οι των

άουτ α. οι απο οι. ο. οι κομπο

87Π.οπ.διΡ". (απο.) | υαι. ΑΙΜΑ".

Ι.. Ι. 69 δια. Βτοακιιυπν. Απο.

-- 6 υιος] στο. ο Ι. 69 κια.

·- “ναναι Β.Βε:α.(·ΒΙ.Μαι.) !ιιιαννου

Β.ΠΙ.ιιε νἰιΙ.Ι. 88. (αλο/ΜτΙ. Μοαιρὶι.

.ιι-αι. “Ματια .4οι.¦ Νανα :Σ ΑΠ.

Παί.Χ. το!. νιι!8.α. ο. 8γετ.Ροε.δ:

Πει. Απο. ΖΕιΙι.ΡΙιιιι. (οι οι Βιιιιοιι

Ποιοι· ΑιιιΙτοοο ο.)

8ττ.Ρει.)

' 48. ηθελησεν] ·ται.Μ. ὁ “πως ε:. 88. το

Βυτίο. 8)·τ.Γεε. | οιιι. ΑΒΙ.ΧΔ. Ι. 88.

ΕΚΜ8νΑ. μια. 8)·ι·.Ηο!. Μοαηι!ι.

Απο. του.. στο.. ιν. εττ·..ςιεο-.)

- ο "Νους ροει. αντιρ ΑΒΙ.ΧΔ. Ι. 88.

ΕΟΚ8υνΛ. νιιΙΕ.Ο!. ...οικω 8”.

Πο!. Μοαιριι."'.8ι δουν. Απο. (ΕΦ.)

[.οαι. €. 89. ΓΗ”. Δεκ. Ι·`ιιἰιἰ. ο.

ΜΜΜ. 8)·ι·.Βιοτ. Μοαιριι.Μ8. (μια.

ιν. Πω.

44. ο] οιιι. 69. ΙΝ. (παοκ ΒοοειιιιΙο ΟΠΠ·

Ιοοο ο.)

- Ανδρεα 69 δισ.

(5. Καθαηλ Λ.(οι Με. 47). Καθανηλ Δ..

- Μιιιυσης ΒΙ.Χ. 88. ΚΥΑ. 0τία.ἱν.

8(.8!0·. | 2Μι.ιαηι· 9. ΑΔ. το!.

- !ηαουν Οτι!). πιο. | στο. 1.ι(τιοαΜ).

- τον υιον ΑΕΧ. το!. στα). ιν. Θ'. Ι οιιι.

τον Β. 88. Οτι!). Η. τισ.

- του Ιιιισ. 0ο!). ἰν.υἰε. ¦ 0111. του ΑΔ.

88. ΚΜ.

- τον απο Οτίο. ἱτ. 8Γ. ι του απο 5.

(απο Μπεντ” οτα). Η. 8ὶ0..)

Η. Καζαριτ δι. 8. ΑΒΙ.Χ8κ. α. Οτίο.

ἱν. 89210.. ' Ναζαριθ Ε!:. Ι. 69. ΒΕ'

οιικΜυν.ι. ΥΜΕ. οια (Η. τι.)

Ποαιρὶι. Απο. Οτι!. ΜΑΝΤΩ. ¦ Παζα

ραθ Δ(κα·). Καυτο ο.

46. και κο Με] οιιι. α.!ι.ε. δ)·τ.Ρει.

' - Ναξαριτ 8ι.8. ΑΒΙ.ΧΔ(ειε·)8.ε. α.)

Ναζαριθ ΕΙ2. Ι. Με. ΕΕΟΗΕΜυνιι.

' να!). 6.ο.|ῖ Μοαιρὶι. Απο. (ο. 88.)|

Νιιιατκ ε.

- ι ειπα: Φιλ. ΒΤ.. 88. ' .οιιι. ς. Α. το!.

47. Ιησους] τραιοαι. ο π. Α1.. τα ' υαι.

ΒΙΤ. Οι. 88.)

- περι αυτου] στα. 2.

- Ισραηλειττκ· Β. ¦ :Άκης €.τοὶ. (να.

οι ια Ιοι:ιιι τοΙἱοιιιε.)

48.|ηαους] τρυπα. 6 9. ιι. 59.ε. Ε...

στα. ΑΒΙ.ΧΔ. 88. ε:··1-·οιικιεευν.ι.

49. απεκριθη] στο. Επι. 'μια. αυτιμ Β.

Βιιγ.Βι·|ι.ΑΙαι.οι!.8.Ι..Χ 7] 88. νιιὶε. α.

ικα Λεια. | 'οιιι. ε. ΑΔ. το!. ι:.ε. το!.

- Ναθαναηλ] Ναι. και λεγει αυτ‹ρ €. Α.

Ι.69.τοΙ. 8τττ.Ρει.8ιΠοΙ. Μοαιριι. (Σερ.)

) και ειπεν ανηρ Δ. | και ειπεν Χ.

(νι.ι!ε.) α.(ε:.)|ἶ (Απο.) Μαι. ΒΕ.. 88. (με.

 

  

Η. .Ιου- Π. | τοοανοιιιι αυτι. ' Η. ακα οι

δεν” Η.
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Π. Ο.

ν1118- α. ο. κ. ε. 50

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

. οι ρ Β

απεκρίθη Ίησους καὶ εἶπεν αυτερ, "Οτι εἶπόν σοι
8,Έξεί)ζ'Ε' ο ιν ο ο ι . τ .. η κ

Ρ οτι Ειδον σε υποκατω της συκης, πιστευεις;

' · ν Ι 5 ο ο

μειζιο τουτων 2ὅψρ.|| 1 καὶ λέγει αυτοι, .Αμου αμἡν

10εο.α8:ια. λ' ο η 1.' θ ` , ` , , `ι `°

εγω υμιν, ο εσ ε τον ουρανου ανεεργοτα και του,

'- σε κι.

άγγεΛους του θεου ανοιβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας

επὶ τον υἱιὶν τοῦ ανθρώπου.

Π. Α' 7 1 Καὶ τῇ τρίτρ ήμέρα" γάμος ἐγένετο εν Κανα

της Γαλιλαίας, καὶ ·ι1ν ή μήτηρ τοῦ 11ησοῦ ἐκεῖ·

“οι” οι ι11ιι1ι εἰ, @ιοο 6111 1.181

ν1ι11 ιο ιου Βου, οι·οι:11:? τοο1οο

111: Υ1ι101118. ·" Ει ι11ι:1ι ε1.

Λιοεο ιιιοαο ι11οο "απο, νου:

81115 ι:οο1ιιιο οροτι.οιο οι. παο·

10ο ι1ο1 οιιοι:οαι:οι.οο ει ι1οεοι:ο

Μοτο. Μιρκα 1111ι1ιο 11οιο1ο1ιι.

' 131 Με 1οτ1:1ο οορι1οο Παω

εοοι 1ο (Μια (.1κ111οινιο. οι οιιι.

ιοαι:ει· “ιο 1111: . Μαιο: αει
2 κ οι 4 .

εκλήθη δε καὶ ο 11ησους καὶ οι μαθηταὶ αυτου εἰς

:3
καὶ υστερήσαντος οἴνου λέγει μήτηρ

4 0 καὶ!!

του γάμου.

σε 3 - ` · Ι 9 γ ρ '

του 1ησου προς αυτον, οινον ουκ εχουσιν.

ν)ἔγει·αι3τῇ ο ,1ησ2ῦς,|Τί έμοὶ|καὶ σοί, γυναι; οιἴπῖω

ηκει η ωρα μου. λεγει η μητηρ αὐτοῦ τοῖς διακο

νοις, ''0 τι αν λε”, ὑμῖν, ποιήσατε. 6 ι1σαν δε ἐκεῖ

2λίθιναι υδρι|αι|| ἐξ 1 κατὰ τὸν καθαρισμου τῶν Ίου·

δαίων κείμενα”, χωρουσαι ένα μετρητιὶς δύο 1, τρεἶς.
7 Α - ο

λέγει αυτοις ο 1ησους, Γεμίσατε τας υδρίας υδατος.

καὶ εγετιιισαν αὐτὰς εως απο.

'Αντλήσατε νῦν,

λ || .

δε ηνεγκαν. 9 ὡς δε ἐγεύσατο ο

8 κ ν ο ..

και λεγει αυτοις,
` , η δ '

και Φερετε πρ αρχιτρικλινιρ.

αρχιτρίκλινος το

ιιιιιοιο οι Και. οι ι11κο1ριι11 οι”

041 Μηπως. 1 Ει αο11ο1εοιο

ν1οο Με” οποιοι· “οι ...1 απο'

ν1οιιιο οοο ΜΜΜ.. . Η ι11ι:1ι.

οἱ “οι”. @1.114 ιο11ι1 οι 11111 ο",

ιοιι11οτ? οοοι1οιο πως 1ιοι·ο

απο. 1 1)1ι:1ι ιοοιιπ και: πιο·

ο1ιιι.ι·1ιι, οιιοι1οιιοιαιιο ι:11κετ11

"Με, οι"... "Ώροι "πιο

1111 1ορ1ι1εοο 1ιγαι·1αε και: ροο1

1.ο.ιι οεουοι1ιπο ριιτ111οο1.1οοειο

1ιιι1οοοτιιιο, οορ1ι.ιο1οο “ομοια

Μεσοι” 81ο” νε! Μπα... 1 1)1

οἱ: εἰς 108118. 11ο Με Μάο-ε

αιμα. Ει. 'ιορ οποιοι οι.

οεαοο οι! ει.ιιοιοοιο. . 1:11 Με".

ιοο 1..... 11οιιτ1ιο οπος οι “τω

οτο1ιοι.ι·1ο11οο. ΕΣ ιιι1ιπι1οι.
8 . . ~

. 1.11 ιο.ιιοιο βια-'11. προεπιοἱ

Μ

ιο. μια. Ι.Χα ι. ιο. ος. Μειορ11.τε1. 1

μας.. “οιιι.

ἡμ. τ. τι». σ. Α1.. τοΙ. (μια.) | τρ τρι

τρ 1αιι1ιιιο 11.

- αν ιι ο 111. τ. θιου] οιιι. 5. . 1.

1 8.·- βασιλιυς ιι ΑΒ.Μαἰ.Ε. 1. 88. (ρτοοιο.

ο Β.8ιζι|.Βο11.) 1 μι .: βαν. π. Χ. τι".

Η". Μειορ1ι. !ι·ειι. 189. ΠΕΙ. 44811.

50. 1ηαους] ρτοειο. ο 89.

- και ιιπεν] 0111. 8γ°τ.Ρ".

- αυτοι .Μο 1ηαους 88. 8)·τ.Ρε1. Απο.

- ειπον] ροοι οοι 09. ~ Μοτο. ειπον σοι

Β.Βο11.)

- ότι πιο ιιδον ΑΒ.ΒιΙ_υ.δΙαἰ.1.θ. α.(ο.)

8γι·τ.Ρει.8ι 11ι·1. Μοιορ1ι. 1 .οιιι. ;. Χ.

ι·ε1. νο18. ι:.εά'.#1 111111. Το". οι”.

Ηπα. 21.

- μαζι-ι] μιιζων ΣΑΜ. (ιοα1ι1ε ν111ε.

ι:.9.)

- ο” ΑΒΙ.ΧΔ. 88. ΕΠ.1ΠΚΜ81ἴΛ.

.111. λιγα] ιιπεν Χ. Ι..

- αμην που! 69. 1 Οοοιια. Οτἰς. 1. 8648.

Οριο. ΙΜ 111. 981'.

-- υμιν 0,1!. 1. 1 σοι Χ. "111101 απ'

αρτι π. ΑΧ. "1. ε. 8ςιτ.Ρει..8ι1·1ο1.1

0,19. 1. ως. 1 049. ο". 111. ως!. 9611.

1. τρ τριτρ ήμερα Β. 68. Η. δ.2. | τη

Γαλιλαιας] ν1ι1. 5γτ.Πε1.τος. 1ο να. 8.

και υστερ.οιν.] Ει 1·1οιιιο οοπ Μυο

11ιιοι, αιιοο1οιο οοοειιιοιοιποοι (11ο11οιο

ο.) επι (εει #1) τ1οιιιο οι1ρι1οτιιιο ιι.

αν)! 871°.111:1."9. (οιιιο οια- 1ιοει: οοο

εοειι 1ο οιοο11:1οο ωιειορ1ω·11ιοι Ηοτι:1οο

.Ποια "ο ωραιο αεκ 1ο Οποιοι οσο

οιι111ιι.) 1)ο1ος1ιε δὶς". α. Ετ. ι11ι:11 ο.

Ει οποιοι:: ο" ρω· ιοο1τ.οοι οποιοι: τοιο

ιοτοιο (τοοο· 1.) Ποιοι: οοοειιοποαι1 ο.!.

να...» οσο 1ιο.1ιο11οοι ιιοοο1οιο ε1είοι:ο

τοι τ1οιιιο 111οι·ιιιο @1111.

- του Μιτου] αυτον 11. | τιμ Μενου (οιιι.

πρ. αυτ.) α. ΔΗΜ. 1 11118111. αυτου τοις

διακονοις Δ..

- οι! 11ο.] οδο. 1111 2.1.

1 :Ναι ε. 1. 69. 11. 4_
και 811 11111. ΑΒ.Μαἰ.1.ΧΔ. 83. 69. Ο

Κυ. σου.) 8γτ.11ο1. .11οιορ11. Απο.

211111. 1 .οιο. ς. Ε. κε1. α. 8)·τ.1)ει.

- ο 1ηιτους] στο. Δ. .

_οοι] συ 811. ΚΑΤ!

- γυναι] ριεειο. ι:: Χ.

στο. 111.. Μια. Μειορ1ι. Ατο1. 21311. 5.
αν] ιαν 1. 1 ο 88(οοιι ο111.ι1τι).

-λιγρ ΑΒ1... τοΙ. 1 -γιι 88. Ε..1·`θ..ιίο.

ακουγα. 1 (Ε: αι1νοι:ιι11ο οι! κο οο

οπως απο” 11ιοι (οι) 1111111 1111. οπο.

ο.)

6. λιθιναι 81110 υδριαι Β1.Χ. 88. ν1118.

ο. 1 *ραπ ς. Α. τοΙ. ...ο ο!

- κιιμιναι 11081 1ουδαιιον Β1.Χ. 88. 213111.

'Πισω 1! ·κ. Α. τε1. νο18. ο. επ.

Ριο.8ι1:1ι:1. 1 πιο ὶξ 69. 1 οιιι. α.ε. Απο.

1 130" ικα Μι. 1 ροκ! δι Ποιορ1ι.

- έξ] σοι. ο.

- κατα των καθαριαμοιν 1.'.

- χωρουσαι] χωρους 1..

7. λιγα] 'Φακοι. και Χ. 11101. (1·Ξι Ποιοι

ναοί. ..ο οι: ιο1ο1οιι·1. ι11.κ1ι 1111. κ. ΕΕ

νοςο1.1ε .108118 ιο1ο1ιιτ1.1. Φου. οἱ. απ.

.1Ξινοςον1ι απο” ι:ο1ο1:1τοι οι. ι111:11 οἱ.

1.)

8. και 111.] οιιι. 88. α.11. Βγτ.Ρ.1. Μειορ11.

- καν τληαατι 89..

-ο1 δι ηνεγκαν 1.11. 1. 88. Κ. ο. 8".

11ι:1.ιος. 111ειορ1ι. Απο. (οδο. Μαΐο

Ποπ οι α.) 1 Σκαι ηνεγ. α. .4. τοΙ.

νιι12. θα! 87ττ.Ριο.δι11ι:1.1.". 'Ποιο.

ΑΙΜ. :13:11. 1 οπι. Χ. “οι 1εοετοοι οσοι

1:11:61. εἰς .Ποια ο. 01111111" οι οιιι. .και

.πιο

1. 1οτ1.1ο (Η. 1 2. "ποιο 1111”. Δυο. 1 ι. 1.11:11 :1.

1111111 απο

888





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 11. 10.

ΑΒ[Ρ1.

Μαιο.

αυτου.

1.11%1ΕΕ1151ΠΔ. .. κ ε ε

ιρωνει τον νυμιριον ο

0 | +

εποιησεν

π

ζ

8 Ρ 11

α

Β' 'έ' Ίεροσόλυμα δ Ίησοῦι·.

1' Μιι11.οιιια,εοιτ.

Ματ. τι: ι6.ιιοιτ.

1'.ιιο. 19:4.6,899.

ιν 9· ε ` ο οι ι ι ι

υδωρ οινον γεγενημενον, (και ουκ ηδει ποθεν εστιν·
ο! ο ν

οἱ δὲ διακονοι ηδεισαν οι ηντληκότετ το δδωρ),

οἱρχιτρίκλινοτ, 10 καὶ λέγει
. στο να ο οι ` ` '1 τ

αυτοι, Ποιο ανθρωποι· πρωτου τον καλον οινον τιθη·

σιν, καὶ ὅταν μεθυσθωσιν, [τότε] τον ἐλιἰσσω· σὺ

τετηρηκαι· τὶιν καλὸν οίνου ἔωι· ἄρτι. Η Ταύτην

` Α .κ κ

αρχην των σημείων δ Ίησουι· ἐν Κανα

τ Γαλιλαι:ατ, καὶ ε ανέ ωσεν `ν δό αν αὐτοῦ καὶ

8 | 0 ` ,Τ ' , Ά

επιστευσαν ειο αυτον οι μαθηταὶ αυτου.

8 Η Μετα τοῦτο κατέβη εἱε 1 Καιραρναουμ|| αυτά·

καὶ μητηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ο1δελτ1ιοὶ 1 καὶ οἱ μαθηταὶ
Β Α στο

αυτου, καὶ έκει ἔμειναν ου πολλδιι· ημέρας. 18 6 καὶ
1 ` 1; Χ κ κι ο ν ` , | ο

εγγυτ ην το πασχα των 1ουδαιων, και ανεβη εκ Ρ

14 - 0

''καὶ εδρεν εν τω ἱερω
κ οι Ι ` ι ` `

τουι· πωλουνταε βοαι· και προβατα και περιστεραι

`

καὶ τουι· κερματιστδιο καθημένουι·, 15 καὶ ποιήσατ
Ι 8 Ι | 8 | 8 "9

Φραγελλιον εκ σχοινιων πανται· εξεβαλεν εκ του

ε στο κ Ι Α

ιερου, τα τε προβατα καὶ τοιὶτ βόαι·, καὶ των κολλο

βιστῶν εξέχεεν 1τα κέρματα,|| καὶ ται τραπέζατ

| 16 .. ..ο1νεστρεψεν, καὶ του· τδιιτ περιστερδιε πωλουσιν

1) # Α σο Α Β

ειπεν, Αρατε ταυτα ἔντευθεν, μη ποιειτε τον οίκον

οΙὶτιτιιτ αιτιιιι.ιιι ιτἱιιτιιτι 11ιουιττι,

οι ιιοτι οοιο1τοτ ιιτιι1ο οιιοι. ιιιΙ

τι1τιιτἰ οιιιοιτι οο1ο1ιιιτιε ιταὶ Βου

ιιοτιι.τιι 89111118. τσουπ εροιιιιιιιι

ατοΙιοιτΙοΙΙιιιιε ω οι. Μου οἱ.

Οτιιτιἱο Ιιοτιιο ρτ1τιιοτιι 1ιοτιαιτι

ναυτια ροιι1ι, οι οιιτιι 1τιο1ιτΙιιι1

1ιιοτιοι, :που 18 ετι.ιοι1 ι1οιοτἱιιτι

εεε: το απαιτώ 1ιοιιιιιιι νιιιιιιτι

οιιτιιο ιιι:11ιιιο. 1' Ποτ: 1οο1ιιτι1

αυτο ε1τ;τιοτιιαι Και" 1ιι (δειτε

θιιΙΙΙαοτιο. οι τιιαιι11οτιετινιι 81ο.

τἱιιτιι εαυτο. οι οτει1Ιι1οτοοι 1ιι

ειπα ι1Ι.ιο1ρα1ι ουτε.

1' (1010 ?οιι Ιιοο δοοοοτιι111

ΟιτρΙιιιτιιιιιιτο 1τιεο οι τιιοιοτ ουτε

οι Ιτιιιτοτι ουτε οι ι11εο1τιιι1Ι οΙιιο,

οι 181 τιιιιτιεοτιιιιι. που ττιιιΙιΙο

Μουτ”. "0010 1:11. τιτοροτα.1ιιιι

ιιιιοΙτα 1ιιι1αοοτοττι, οι οοοοτιι:Ιιε

11ἰοτοεοΙτττιιι Ιου”. "0100191

1ιινοτιΙτ 1ιι ιοττιτιΙο νοτιτ1οτιτ.οι

Ιων” οι οιτου οι οοΙιιτοΙιιιο οι

ιιι.ιτιιιιιιιΙιιι·Ιοο εοτΙοτιι.οε. 1· οι

οιιιτι απαιτει ιτιιιιεΙ ΙΙιυτοΙΙιιττι οι.

1'ιιτι1οιιΙ1ε. οιτιοοε οἰοοΙτ οι: ευαι

ρΙο, οιιοε ιτυοιτυο οι 1ιονοε. οι

τιιιττιιιιιιΙο.τ1οττιττι ο11'ιιι11ι ..ου οι

τιιοιιειτο οιιΙονοτιΙι, 1. οι Με ττιι1

οο1ιιττιΙιιι.ο νοιιι1ο1ιιιτι1. 81:18..

Αιι1'οτι.ο ιοιτι 1ιἰτιο, τιο11ιο “απο

ι1οιιιιιιτι τ.ιιιιτ1ε αιο1 ι1οιιιιιιιι ιτε

 

9. γεγεννημενον 11”.

-ηδειααν] οιδησαν 89.

-- φωνα] οποιο. οι ττ1ι1οιιιοε 1'οοιιιιιι απο·

Ματια· αδ. 8ττ.11ο1.'. ιτιιΙα 8ο αετου

τἱτιιιιτι Μαιου εεε 1. ιιιτιικτιι ττιιιιο τι.

που: 1'ιιοειιιιι οιι ε.

10. τοτε ΑΣ. 1. 88. τοΙ. οκτώ 8ττττ.1?ε1.11τ

11ο1. Απο. Ι οιιι. ΒΕ. ιι.ε#1. ΜοιτιρΙι.

.8901. σου. ΙΜ. 111. 8911.

- τον ελαιταω] τον ελααοων ο. 1 τον

ελαααον Χ.

- συ] 1188. δε 89. θα. νιιΙε.(.11. α.δ.ε.

τη: 8τττ.Ρει.8ιΒο1.. Μοαιρ1ι. Ι1911ι.

οτα. ΙΜ. 111. 1 0οιπτα. Δια. ο. Απο.

11.αρχην] τροποι. την 9. Χ. το1. Εντ.

11.111.(Μ88.) Ι οιιι. ΑΒΕ. 1. 88. Δ. Απο.

Οτίο. Ιτ. 1729. Ευα. 11.19. 111. 91.017).

οι1.8ι 1188. 11114899.

·- εγ κανα ΔΕ.

12.ιι1ι1τιιι.] και Η. 21118. Ι Οοτιετο, στο.

19. 1811. 16111. 1?0'.

- τουτο Οτιο.1ι·.ιετ. Ι ταυτα 111. 10181

(1ιοο εΙατιιτιο ο.)

·- κατεβη] ιι.ι18.δ 1ηαους 1. (11) Αται.οι1.

1 απατα, Οτι!). 1ιι. Με'.

- Καοαρναουμ ΒΧ. Οτἰο. ἱτ. ειιερε. Ι

11(απερναουμ π. ΑΕΛ. 1. 88. 89. το1.

884

18.αδελοοι] το.ι1ι1. αυτου π. ΑΧ. τοΙ.

νου!. ο): 8.τττ. Μοτιιτι1ι. Απο. Δδι.1ι.

1 στο. ΒΕ. α.ο.ο. Οι·ίο. 1ιι. 160.. 16111.

1811112498.

- και οἱ μαθ. αυτου 171118. ντι. 0τἰη.

ἱν.υιιαιετ. Ι αυτο και ο1. αδ. αυτ. Κ. 1

στο. α.1ι.ε$1. Λεια. (στο. αυτου Ε.

αυτ. Η'. 1601. 111111. 2191. 1 Οοιιιτιι. 18611.)

- εμειναν ΒΕΧ. 88. τοΙ. τιν. Οτία. Ν.

1809. 188.. 1891,. 1 εμεινεν Α. 1. ΡΟΗ..

Δ. 1. Μοιτιτ:ι1ι. Απο. στο. 1ιι. 161..

- ου] στο. Στα.

18. ὁ 1ηαους ρω". '1εροο·. (Α)ΒΡΧ. 1. 88.

το1. Λικ. α.οττ1 Βνττ.Ρε1.8ι1:1ο1. £1.1ι.

Μ. Η. 180.. 180.. 182.. 1889. 81911. .

(0111. ο Α.) 1 Ρο" ανεβη ΕΟΕ111.

1ἴιιΙι;.Ο1. ο! Μοαιρ1ι. Ατττι. Οτι'α.ἱν.

18611. Σια. ἱιι Ρε. 8689. 8719. :απο ανε

βη ο. (οἱ εις 1εροαολυμα ξ· Α. | οιιι.

δ 1ηιτους 159.)

11. ιτυἱ νοτιι1οΙιοιιι. οι οττιο1τιιτιι. ο.

111. ποιηο·ας] αι111. ως ΕΣ. 1. 88. Ο.

(111111.) 8ττ.11ο1..' Οτίο. 11'. 1809. 1 0011

ετιμ ΑΒ. τοΙ. ο. 8γττ.1)ε1.8:11οΙ.ικ1.

111οιιιρΙι. Απο. 219111. θεια. 1ιι. 1801,.

(του.) που. ατο.

- φραγελλιον] οραγελιον Π. 1 αφραγε

λιον 119. 1 (111011 σχοινιου 88.

18. τα το προβ. κ. τ. βοας] 11118. .1οιιι.” ε.

ττιιι ιτοΙιοε οι. οικου νΙτιι1ε1ιοτιε ο.

- εΞεχεν Δ.

·- τα κερματα ΒΕΧ. 88. ο. ΜΩΡΗ.

Απο. Οπα. Η. του-.162€ 18011. που

21111. 970191· Ιδια. Ιτι Ρε. 8749. 1 :το

κερμα τα. Α1). τοΙ. (αυτο εξεχιεν 1. Ο.)

- ανειττρεψιν ΑΕ. το1. στα). 11218011.

1801.ει1. 270.018.) 1 ανετρεψεν Β.ΔΙαἰ.

Χ. στις. ἱιτ.180',Μ8. 970-ει1. Ι κατορ

θωαε 691.". κατεστρεψε 89τιιο.1.

18.πωλουαιν Οτιο. 1ιι. 15011. 1801,. 18111.

270.. Σια. 1ιι 1,8.87·1°. Ι πωλουντας Η.

1 πωλουντα Κ 77: (τω τας περ. πω

λουντι 1(11,1.τ1.)

- μη] τιτοο11ι. και ΑΧ. 1. 89. 1.1. ν1118.

Ο!. α.1ι.ε. 8τττ.Ρει.8ι11ο1. Αττικ απο.

(να). ΙΜ. 1. 811. 111. 916.. Ευα. 1119.

4010. 1ιι 18.87”. 1 Οοιιιτιι. ΒΡΕ. 88.

το1. Δια. ου: ΜοτιιτιΙτ. (να. 1ιι. τετ.

Εκο. 1ιι 115. 811811.

- ποιητε 09. 11Αειο.

- τον οιιι. τ. πατρ. μου] στο. ετι-.ΚΚΕ

17.εμνησθησαν] εμνηοθη 11. ΜΜΜ. δε

π. Α1). τοΙ. νιιΙς. ο. 8)·τ.11ο1. Ετ το·

 

10. οτι οικου: ιιοτντικιἰ Ο!. Ι 13. ·ιτο "οι Ο!.

Ι δυκτιο 1οτοεοΙγιιι:ιιιι 81. 1 10. οι ιο1.ι1.ο (Η.





ΙΙ. 25. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

να”. α. ο. ...π

18,". Ρ. Χ.

καπ-1111.

Μ.. 51.11.

'Ρα-..69(68):9ἶ

'1 ΜΙ..αδιδ1.

α7:η.0.

Η”. 14:68.

16:89.

'11

Ί:

 

οοτι1α1:1 '11111. $71·.Ρε1:. 213111. τοτε μινι".

α. Απο. 0119. 1ν.1601.18011. οι 41111111

1111ο οοπ1111ο11οίαο11 "Με ο. | ααα. οι και

Η. (1·εα1οπ1οταιοο οι: 11υιοι11 111οοἱρι11υιι

ι.) ο11·οι11ο111οτο.ι1]7ζ οι τοοοπ1ο.1.11ΐΙ.

'στο. ΒΙ.Χ. Μο111ρ11. (Οτίο.1τ.186..)

21". 111 Ρ.. 8689. 8746.

17. αυτου] ο111. 88. 1 (10111111, το!. νν. Οτἰο.

ἱν. ου. Ευ.. 111 Ρο.Ι1ἰο.

- οτι στο. | στο. Χ.

- εστιν] “11.0 γεγρ. Β. ¦ σου"... 0,19.

πιο. £1ι..111 Ἑ11. Η..

- ὁ ζηλ.] 11το1ο111. ο" Χ. Οτἰο.ἱν. 160...

18811. | απο”. Οτίο. 1ν.180.. Σια. 111

"οιο. ο Δ.

- καταοαγιται ΑΒΡΙ.ΧΔ. 1. 8.3. ΒΡΩ

Μ8υνΛ. 0,19. 1τ.ιστ. 1 :πατηστε

9. 89. Ε1ιο.ἱι1 Ρο.11ἱο. απο. ΕΠ. οι

Οτἰο. 11. 815.. Η. 19511.)

18. ουν 8,1·.Βο1. Οτίο.1τ.1606.196°. (αιι

ιο111 8)·1·.Ρ11ι.) 1 ο111. 821. 69. Ισ. Μο1111111.

Απο. 1 :απο τοορο11ι1._|ἱ (111 .1υι1αο1

ταιροοι1οτυοτ ‹11οο11ιοο οἱ ε.) [112111]

- ειπαν ΒΕ 83. Οτἰρ.ἱν.ὑἰ8. | “στον

Ρο. Η..

9. Α1). το1.

-- διγνυεις 1113721..

- ήμιν Οτίο. Ν. ' στο. το.

19. 1110.] "παο-1. 11 3.21.. Με. 69. 11.5.. ι

Έ

δ

σε Ι 9 1 ν 17 Β | ο ο

του πατροτ μου οικον εμποριου. εμ.νησθησαν οι

μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον εστίν, ' 'Ο ζῆλος

τοῦ οἴνου σου *καταψάγεταί ” με. 18 άπεκρίθησαν

ουν οἱ Ίουδαῖοι καὶ 2 εἱπαν|| αὐτῷ, Τί σημεῖον δεικ

νύειο ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖο; 19 άπεκρίθη * Ίηο·οῦο

καὶ εἶπεν αυτοΐο, " Λύσατε τον ναον τοῦτον, καὶ [ἐν]

τριο·ὶν ήρ.ἔραιο ἐ·νερῶ αυτόν. ω 'ὶεἶπαν'| ουν οἱ

Ίουδαῖοι, ”Γεο·σ·ερακοντα'| καὶ ἔξ ἔτεο·ιν τρκοδομήθη

ὁ ναοι· οντα, καὶ συ εν τριο·ὶν ήμερα” εγερεΐο αὐτόν;

οι - - - -
εκεινοι· δὲ ἔλεγεν περὶ του ναου του σώματα·

αυτου. 2, ὅτε οι.» ή·νέρθη εκ νεκρῶν, εμνήσθησαν

οἱ μαθηταὶ αυτου ὅτι τουτο ἔλεγεν 3 καὶ επί·

σ·τευσαν τῇ ·νραςύῇ καὶ τῷ λόγῳ *ἱ1ν'| εἶπεν ο

Ίηιτουο.'π

9 28.111· δὲ ·ὅν έν .τών Ίεροο·ολύρ.οιο ἐν τῷ

πάο·χα [ἐν] ή ἔορτῇ, πολλοὶ επίστευσαν εἱο το

ὅνομα αυτου, θεωροῦντεο αυτου τα ονομά-α 8. ἐποίει.

8.. αυτο: δε * Ίησουο ουκ επίστευεν 8αυτον' αυτά-11.

δια το αυτον ·νιναἱιτκειν πάντα, 2'5 καὶ ὅτι ου χρείαν

εἱχεν .ίνα τα· μαρτυρήιτζη περὶ τοῦ ανθρώπου· αυτοι·

·νοὶρ ενίνωσκεν τί ,ἔν ἐν τῷ οἱνθρώπερ.

ο111. .1111>τρ.1ωποπ1ωτ.1. 0,19.

1'. “και αν. ~ (131 .Τσακ οι πιο ..)

Η ποσα τον ναον του θιου Οτίο. ἱν. 160..

| ο011121°α. 1904· ΝΝ. 199-·:· 200”.

19. εν τμ. Α(Ρ?)1.. το!. [ται. 800. 0,19. 1.

αν. ?57% ἱν. 7.-. 0τἰο. ΙΜ. 11.

108". 111. 909'. 922-. 931-·°· 210.111 Ρ..

455.. 568.. που”. 165. Τεν!. 110 181111.

18. | οτα. εν Β. Οτἰο.ἰν. 1118.. (οο1νἱτο

1.οι1η1111111 11111: :απο ίαοτι1111 οι 111 11111111:

1111111 τοο11οο11.ο11ο :11111 :11.-.Μουρ τα.)

-- εγειραι 83. 1 01111111, οτί!. 1. Με. 1ν.

7.... .Ε'1ιο.111 των.

20.οιπαν Β. 0119. 1'. 2001.. | :ειπαν 2.

@771. το!.

- ουν] δι α. (111 (11111. Μεσοι” ο. $111.)

| 0111. ουν 8,1-.Ρ"α 1691111111. Απο.

Μάι!. ανηρ 88. ΜΙ): 8714111. Απο.

1 Οσοι". 0,191'.

-· ταταιρακοντα .1Β.Μ.Μαντρωσ

Μ.¦ :τιαααρ. 9. Β'Χ. τα

- οικοδομηθη Β.ΒΙ.Μαἱ.ω.2. 88.

22. ιλιγιν] ται1ι1. αυτοις; 9. Χ.. | ο111. Α

Β.Μαἰ.ΡΤ_|π.ΧΔ. 1. 811. 69. ΒΡΟΠΜ

8Π1ἴΔ. 1.11". 8,1·τ.Ρει.αΠο1. Μοι1η111.

ΑΜ. ΣΕΙΣ. 0719. 11'. 180". 202! 208!

ἰν. Ο".

Βοτἰαιἰοο1ο. Π ο., "Μ Μοτο-1.1

πιο οι1ι1ι ι1ἰοοἱριι11 81118 οιπ.

ιοτἱρ111111 οιο.. Ζο1ι1ο ι1οα1ι1ιι απο

οο111οι11τ. 11111. " αν ω Βαρου

11οτ11ι1ι οτεο Ιι1ι1αοἰ οι ο11ιοτ1111:

111. φαω «1181111111 οοιο11ι11ο 11ο111ο,

οιπ.. 1111εο 111ο1ο? '' Ο· “Μ Βο

ορο11ι111 Ιοουε οι. ι11:ἰτ οἰο, 8ο!

ν11ο ιο111ρ1υ111 οσο. οι 111 1111111.

ι11ο1111ο οαο11.ο.11ο 1111111. 8. Πἰαο

"1111 παο 1ικ1αοἱ, οι1ακ1τα8111ια

οι .οι που: οοι1111οαι11111 ο"

ιοι11ρ1υπι Μο. οι :ιι "1111" 61ο.

1111. οαο1ιο111ο Μαι! Ρ '' 1.11ο

“απο απο." 11ο απορω οστ

ροτἰο .111. 8 011111 οπο ταυτ

1·οαἰοοο: ο 111οττυἱο, "ποιο-1.1

.11111 ι:11οοἱρυ11 απο οι1ἱι 11οο 111

οο11α:. οι. οτο11111οτα11ι ιοτ1ριοτοο

οι καποια οποιο ι11α1ι Ιαν..

1' (111111 "των εποε Μοτοσυ

1χι111ο 111 ραιο11ο 111 ι11ο “οιο.

11111111 οτο111ι1οτι111ι 111 11ο1111οο

σου", ν111οι11οιι 11811· είπε ηι1οο

111ο1ο11αι: "111.11 οαιο111 111.111

που οτει1ο11ιτ ιοι11ει 1ρου111 οἱ.,

σο οαοι1 ἰροο πω: ο11111οο, 8. οι

οι11ο σου. οἱ που οτο.: 111. 111.

ιοοι1111ο11ίυ111 ροτ11111οτοι “Ἑο

1111110: απο ο111111 "που" οι11α

@οι 111 11ο111111α.

1.12. ειπεν] .1111. αυτοις 69. | σου"... στα.

28. του; Μπα 'Ιεροα. ΑΒ(? ΡΤ|:)ΙΔ. 1. 69.

Β11"ΟΗΕ(1 1ιτρευν.ι. οτί!. 1'. 160..

209.. 270'. (11. Ραρ.Κ1111. "ιν πιο..

απο. 1111111." Τ'_|ἱ)1.ο111. 1:. Με. Μο.Ττ.

·-- εν τον πασχα 0,19. Ματ. | το πασχα

811. ιν τιμ παοχας ΜΤτ. μετά”. Ρο"

ιν τ. ὶορτ. δ.ε.Ι. Μο111ρ11.

- εν το ὶορ. Α1.. “1. Οτίο. 1τ.ιετ. (Ρ

11. 1.) 1 11111. εν Β.

- αυτου απο τα σπα] 11111. 1. Μ. α.ο.οώ

Ιτοι1.147. 1 Οοι1ιτα, νου. ο. Οτίο.1ν.

160.. 209.. 211-. ΣΤΟ..

- 1111.] 11411. 111 οσο ι1111 1111111111 εποε ο.

%.1ηαους] ΐρτοο111. ο π. ΑΡΤ_β το!.

0149. 11'. 160€ 209.. 211.. ¦ 0111. ΒΕ.

- επιστευαιν Δ. 6. Οτἱρ.ἱν.!ετ.

- αυτον 11.81.. Οτἰο.ἱν.209·. | Ναυ

του π. Α..το1. 0,19. ἰν. 180.. (Ρ 11.1.)

- αυτοις] ἱαυτοιε· Α..

- παντα; 0,19. ἱτ. 160€ 209.. 211.. '

παντα 511. ΠΟΕ. ΔΠΕ.

25. οτι 8ντ.11ο1. Οτἰο. ἐν. 1601. 209.. 1 ο111.

Α. 8_ντ.Ρει. Μο111ρ11.

 

·- αν ΒΙΑ 11'. 1600. 199! 202». 2011".

του. 1 :ο =:. .111. το!. 17. .11111 "το οι. 121. 111 1111111. 01.

811 385





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 111. 1.

.Α Β. 1''

:1. Δ.

1. 88. 89.

ι:‹τ›οιικιιιευνιι.

ΙΙΙ.

7 : 5ο.

απο.

11ο.

11 (Μα.

10 1 ΈΗν δε ιῖίνθρωποι~ ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικό

δὴμοι~ ὅνομα αὐτῷ, ἄρχων των Ίουδαίων. 2 * ούτω
ὴλθεν προι· ,αυτοί| νυκτὸτ καὶ εἶπεν αὐτῷ, ΩΡαββί,

οἴδαμεν ὅτι απο θεοῦ ελήλυθαο διδασκαλοτ· ούδειο

γαρ 3δύναται ταυτα τα σημειο.|| ποιεῖν α σύ ποιεῖν,

έδι.ν μὴ τ] ὁ θεοι· μετ' αὐτοῦ. 3 απεκρίθη 1 .Μαρια`

κα). εἶπεν αὐτῷ, 9 ,Αμὴν άμὴν λέγω σοι, έαν μή τα·

γεννηθῇ άνωθεν, ού δύναται ἰδεῖν 1 τὴν βασιλείαν

τοῦ θεοῦ. 4' λέγει πρδι· αύτον1Νικόδημος, Πῶι·

δύναται ἄνθρωποε γεννὴθῆναι γέρων ων ; μὴ δύναται

εὶο τὴν κοιλίαν τῆι` μητροο αὐτοῦ δεύτερον εὶσελθεῖν

καὶ γεννηθῆναι; 5 απεκρίθη [6] Ίὴσοῦτ. 'Αμὴν

ο1μὴν λέγω σοι, εαν μή τιτ γεννηθῇ έξ ύδατοτ κα?~

πνευματοτ, ου δυναται εὶσελθειν εἱο την βασιλείαν

τοῦ θεο.`.1 6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὶ”~ σαρξ

έστιν, καὶ το γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματα` πνεύμα

1 Στο: οιιιοιιι Μαιο ο:: Η...

ι·ιιιιιοιο. Ν1οοι1οιιιιιο παπα”.

ρι·1ιιοορο 1ιιι1αοοτιιιιιι 1' Μο νο·

Μι. ιιι1 ουαι ιιοοιο οι. ι11κἱι εἰ,

101601, εοἰιαιιο οιιἰα ιι δεσ νο

ιιιοι:1 αιιιεὶουοι·: ποιοι: ουαι; ρο

ιοει 1ιιιοο @απο “απο οικω ιιι

Για”. ιιἰιι1 ίιιοι·1: δουν ουαι οο.

1 Βιοοροιιι11ι Ιονιο οι (Μια οἱ,

Αιιιοιι ειναι απο 2101. πιο οιιὶυ

Μαιο Γιιοτ1ι ι1οιιιιιο, που ροκ"

νἰι1οτο καποια αεί. ^ 1)ἱοἱι. κα

ουαι Νἱοοι1οιιια:. Ωιιοαιοι1ο ρο

ιοοι Μαιο ιια.εοι ουαι "Με Με?

ιιιιιιιου1:1 ροκ" 111 νειιιτοπι

πιο." απο ποιαν;» 1ιιιτοιτο οι

ποιοι? δ Βοοροιιι11ι Ιονιο.

Λιιιοιι καιω ‹1ἰοο οι», ..ω ...οι

ταινια Παπ". οκ παπα οι ηπ

ι·ἰι.ιι, που ροιοιιι 1ιιιτοἱτο ιι.

"επανω ι1ο1. 6 @οσα "Μαιο οιιι

οι: οιιι·ιιο “το ο”. οι: αιιοι1 αιι

τιιιιι αει οι: ορἱτἱιιι "αν... ο".

1 Νου πιἰτει·1ιι οιιἱο 81:11 ΠΜ.

Οροι·ιοι νου "Με ι1οιιιιο. . Βρἰ

τα". ιι1:ἱ νιι1ι ερἰται. οι νοοοπι

οἱιιο 111181.. οοι1 που και 1111010

έστιν.

-- .ν

νὴθὴναι ανωθεν.

τὴν φωνὴν αὐτοῦ δικούειτ, #άλλα'| ουκ ο

7 ` ν αν εν Ι κι ο η

μη θαυμασὴι· οτι ειπαν σοι. Δει υματ γεν

το πνεῦμα δπου·θέλει πνεῖ, και

δατ πόθεν

8

ι '9

1.

νοιιἰαι οι. απο “οι” .1ο ο"

οιιιαἰο αυἰ που” ο" οι: ορἱτ1ιιι.

1 Βοοροιιι11ι 191οοι1οαιαο οι ι1ιαὶι

έρχεται καὶ που ύπάγει· ούτω· ἐστὶν παο~ ὁ γεγεννη

μένω· ἐκ τοῦ πνεύματοτ.

 

1. ανθρ.] ρι·ιιοπι. τις Μ. (ε.) Απο. .Βια

χιτ-οπι. “ αν ΜΜΜ.

-Νικοδημος] Νικινδης 89.

9. αυτον ΔΑΒΙΔ. 1. 88. ΒΙΝΑ. Δια.

δ.ο.Ι. 8ντ.Βο1. Απο. αν.. 1 :τον 1η

σουν €. 69. Β1·`νθΗΜ. 17111901. σε!

εντ.Ρε1. Μοαιρ1ι.

-ραββι ΕΔ. 1. 88. 69. Μοαιρ1ι. το1.1

-βει ΑΒ.Μαἰ.ΒΡΗΑ.

_δυναται πιο ταυτ. τα ην. ΑΒΕ. 88.

Ενα.. 8ντ.Ροι. Μοαιρ1ι. Απο. ΖΕι.1ι.

Οπα'. 1ν. 27011. 1 :ραπ 'ο. Δ. 1. 69. τε1.

8ντ.Βο1.

--τα 0τία. ἱν. 1 οπι. Ι.. 89.

-ποιειν Οτία. ἱν. 1 ποιηααι 1.

- .ι αν ποιας αν.. ἱν. 1 αν. 1.

-υ 0τἰο.ἱν. 1 στα. Ι.. .

8. 1ησους] *μπουν ο Θ. ΑΔ. 88ο. 60.

Ποιο. το1. 1 στα. ΒΕ.. 1. ΒείοΕ`ΟΧΜ.

4. Νικ.]ΤΡ1-ΜΕπ1. ι ισ. Α. το1. 1 οπι. ὁ

Β.Μαι.Ι.Ε.Ο. [ο. 88.]

- γεννηθηναι] γινηθ. 11' “8. (οι νετ. 7.)

1 γεννηθαναι Δ.. Η μια. γενν. 111. Μια.

ανωθιν 11. ο.

- γερων ων] σιν ιιιιιιιε αι Ατιιι.

5. ο Σιντ. Β1..88. 69. 8:11. 1 σαι. ὁ ΑΔ.

9

1. ΒοΗκΜνι. "εδώ και ειπεν 1..

_|) $γτ.1·1ἰοτ. Μεπιρ1ι.οι1. 1 πιο και ει·

πεν αυτοι ΚΜ. πι. ενττ.Βα.διΗο1.ιιις.

Μοιιιρ1ι.1118. Απο. αν.. (νἰι1.νοτ.8.) Τ

'που ααα. ΑΕΙ.. ι·ο1. να... οι... .

8ντ.Πο1.ιιιι. [Η. 0001.]

8. αμην κοινά Α. πι.

--γεννηθη Ηἰρρ. 181110.. ν111. 10 (957).

Ευ... 1ο Β.. 8691'. 1 γινηθη ΑΔ.

-πνευμ.] ααα. αγιου νωΒ.ον. α#ιιι. 1

215111. Οτἰο. [Μ.11.1401. 1ν. 488·.10οιπτα, :

Δια. ααα/Σ Μοπιρ1ι. Οοι1ι. Απο. ΙΙιρρ.

1.>111108. Οτίο. 111. 688.. Οταν. ΙΜ. ἱν.

484.. 561.. Οοπο. θα”. 11οιιι1ι. 111. 112.

117. Ευα. ίιι Σο. Τετ!. ι1ο Βιμ. 18.

Οαρτ. 128.186. 279. 814.

-ιιοιλθειν εις] ιδειν 111. 1 απο”, Οτι!).

ΙΜ. θα”. (.`ατι|ι. ενα. (νἰι1. αν".

Αρο1. 1. 81. οικω. 89. Ηἰρρ. Ρ111108.1

--του θεου Οτἰα. ΙΜ. Η. ἱν. 4848. 5111-.

θα”. αιωνα. Ωνρτ.οιιαιετ. | των ου

ρανων αν". (νἰι1. Αν. Αρ01. 1. 61.

(ποια. 89.) Ηἰρρ. Ρ11ἱ100. Οτἰ9. ΙΜ. ἰ11.

9481. ἱν. 48811. Ειι.ι.1ιι Ευ. Τετ1.ι1ο Βαρι.

8. γιγεννημινον 81.8. £12.1688. Είμαι.

ο. Νοοι.. 1608). 1811105. ν. 7 (1061. Η”.

απεκρίθη Νικόδημοτ και

“πιο”. Εαν. ο. 111ο1. τα.. αν. ων.

(γεγονη- Ε12. 188“ιία. Α1. (211 11.1.)

: Βια.) 1 γεννωμενον οι"... 569.

. 6. ιταρξ εστιν] ααα. φαι (ιιιιοιι1απι αν.)

ι (1ο (οκ Τοτε.) οι.ιτιιο ποιου: αει. α.6.ε#ί.

1 8ντ.οτι. Τετ1.ιι1ο (1". Ο1ιτ. 18. 1 οπι.

1 να!. αρα. 8ντι·.Ριπ.8ι11ο1. Ογρτ.979.

ι 814. σο”. θα". Μαιο. 111. 118. Πι!.

1 στο. οι".

1 -εκ του πνευματος] μπαι". 031 .απο 01

Βντ.11ο1.ιιη;.

ι - 1111.] ιιι1ι1.αιιἰιι (ιιιιοιι1οαι ο.) [Μαι δρι

τἱιαι εεε. α.ο@ιιι. εννοια. Το". Ποια.

ειναι. ΗΜ. 9872. (ααα. πνευμα δι ο

θεος Ευα. ο. Μο!. 7211.) Μι!. Μαιου. οι

οτε 1)οο που” αυτ α. 8ντ.(1τι. (11 ι·1ο

1)εο") Τα”. θα". θα". 1 που ΜΜΜ.

ι Ουγ”. Η". 92".

1 7. α1ιιιιἰι.. και 59. 8γι·.οτι.

- Μαι] Με: 69

8. θελη ν.1

1 -·ιι·νει .Ε.το.Τ|ιεοά. Οἰευι. 978. 1 πνιιι

¦ 1..
ι
ι

1

 

9. ια .1οοι.ιαι ι.'Ι. 18. τονικο- 01. Η. '11. "Με

(1. τοπικα οι. 1 5. αρα. .οποιο οι. 1 8. ι.ιου 81:10

01. οι". ααα οι.

  

886



 

 



ΙΙΙ. 1 9. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

  

γω'. .6. . . 'Β' ' τ ο -
8,...ι..[έΠ.'Η ειπεν αυτερ, Ποιο· δύναται ταυτα γενέσθαι; 10 ἀπε- 2.8ιιοτποέοοοποΜΜέοΜή?

” ιι. ν .ο .. ` ο . .- κ ·· ε οεροιι Η οευο οι ἰιεἱι οι,

[Μ.]Β· 811· κρύο ΙιΖσουε· και ειπεν αυτου, Συ εἰ ο1διδοίσκαλοι· Τα οι: ιιια8ἱοιοτ ἰιι Ιατα1ιοΙ οι

” ` ·· · | . · ` · · ια” τι πο? "Δαιοιιααιο

Το), Ισραη:χ κ%· Τευτα ου 7ιμωσκ"9-1 ὁ (Ζωη 0111171, Βου ι.ἱΐ›ἰ(:;υἱα οιιοι1 καποιο ο.:

"ο ` ε . . .
λεγω σοι οτι ο οιδαμεν λαλουμεν και ο εωρακαμεν (1111111111 81911011 ΜΜΜ 'Με

Α Α "11"- Β' 1.€8111Ι1011111Π1 ιι0ο1τιιπ1

μαρτυρουμεν, και τον μαρτυρίαν ήμων ου λαμβάνετε. μου, οοοἰρἰι.ἰο. να :επειτα

Η . ` : ι ο ο .- ` , ε .. ι1ἰκἱνο1.υἱοιοοιιο οι -

Ηοι τα επΣιγεια εἱπον υμιν και ου πιστευετε, πωι· Μ.10..].”.0 .οξξ.2:ο2:3

ι. .- ο ι · ·ε ι 30η. εαν απο υμιν τα επουρανια πιστευσετε ; Η 7 και έξὲΤ&22ἔΈ

: α ` Ό Ο .- - ο ο

! Ρ '' 9 ουδεις αναβέβηκεν εις τον ουρανιο, εἰ ρω) ο ἐκ του ων·- Μ|ωἱ1“>ΜΜαυ αν οι
( τ .. ν 1 .Χ .. ,` .. οπο ο. 1 σε .και Μου" ωε

ἑ ουρανου καταβας, ο υι.ο1· του ανθρώπου ὁ ων ἐν το) μια” ιιοητοιποπι οι δυκτιο.

. ε ·· 14. ` - ~ - ~ -
Β · πυα1.αι:8.9. ουρανερ· ' και καθε” 2 Μουυσηο·|| υψωσεν τον ὅΦιν "ΒΈ:$$τιπ:ΒΠ

1 5,' 9εν τη ερήμω, οϋτωε· ύψωθῆναι δει.` τον υιδν τοῦ Ψ", "0" ΜΜΕ· °"ω.ΜΒἔ"
ς. , |ι ωι ., Α . | ' ' η, + ν νιιαπι ιιοιοι·ιιιιιυ. Η Βια πειτε

ι. ανθρωπου· ινα ?ΠΙΩ Ο 'Ι'Γ10"ΓΕυωμ δεν αντιο 6χη ι1Ποκιιι1ουοιοιιικ1ιιπιυιΜἱυπι

2' κ . ι 16 .ο κ ο ι . '' ε .' Μαιο ιιιιἰΒοο1τιιιιι Ποιοι. ια

: άρον αιωθνιον. ουτωε· γαρ ηγαπησεν ο θεοι· τον οπιιιἱε ου "04111111 ειπα ποπ
Μ ` ε` ε- ` σε ·' -

] κοσμον, ωστε τον υιον αυτον τον μονογενη εδωκεν, Β::"ΈΈ.]:==::Β:ΈΦ

ϊ ινα παο· ὁ πιστεύουν ειο· αυτον μι) οιπόληται ξαλλοι|| ?11111111 “Μ 1" "ΜΜΜ 1"
. - ν . ' | 17 ι . ` . | · ` ιιιι1ιοοι πιιιικ1υιο.οοι1 οι. οιεΙνο

Ε απο”. θα) ζωην αιωνιον. ου γαρ απεστειλεν ο θεοι· να οποιοι” να Φωτο: "απο

ι; στα!" ιιι αυτα που ιιιοΠοαι.ιιι·ι

1

Χ ο` ο να ' ` Ι 'ο | `

τον υ10|| [αυτου] ειο· 'Ι'01| κοσμον Η!!! κρινη 'ΓΟΡ
Ι ο ο ο, οι ο Ι ο 9 Α Β 18 ε

κοσμον, αλλ ινα. σούτ) ο ιεοσμοι· δι αυτου. ο

αιιἱ “απο που οι·οι1ἱι απο Μαι

011118 υπ, οιιια που στοιΠι1ἰι Πι

ιιοπιιιιο ιιιιιαοιιιι1 11111 δώ.

πιστεύων εἱι· αυτον ου κρίνεται· ὁ [δὲ] μὴ πιστεύων "ΙΜ ΜωΜΜΜΜ Με·

` Σ'

ήδη κεκριται, ὅτι μή πεπίστευκεν εἱι· το ονομα τοῦ

μονογενοῦε· υὶοῦ τοῦ θεοῦ. 19 αυτη δέ ἔστιν ή

_______________---

15. εις αυτον Επι... 0. ΜΗ. ο". ?2°. Η.. ]

επ' αυτοι Β.

- αποληται] απολλυτιται Δ. "μη α

πολ. αλλ. 0111. 5_γε.Οι·1. Ευ.. ο. Μι:1. οι..

ΤΡ. (ατα. 87°.)

- αλλα Β. ] ζω' €. ΑΒ. ειδ.

- εχο] εχει 69 δα. ΒΒΗΜΑ.

17.υ1ον αυτου ΑΔ. «ο. 1).) τα νε.

Το". των. Για» 21. ΕΠΙ. 1:10! 895...

Ι.ιιι:Μ 151. ] 0111. αυτου ΒΕ. 1.

- ἱνα] 'ποιειν. ουχ 89.

18. α1ιιιιιι.] ρι·οριοι· οοο α. Ποιο α.ε:ιε=ἑ.-Μ

-- αυτον Το". οι”. Ριου.. 21. .Βιιι:ἰΣ 151.

]τον υιον Λ. εις εμε Οτίο. 11. 7816.

210.. (απο οι.. ..εἰς το όνομά μου). Πι

πιο Ιτετι.825. Οτιο.ΙΜ.ιν.480. ΠΕΙ.

2”. 126'.

Οτίο. ΙΜ. ἱἰ. 7211. ἱν. 622" ιἰἰεετ!ε. Άνοια".

96. Πι!. 82( οι.. 51". 10-15.: πεζοί.. 1."

οφ 151. (στα. ων Λ.. οιιἰ “οι ο.) ] οιπ.

ΒΕ. 88. Μοευρ11.Μ8. 22:11. Οτιο. Με.

¦ 111. 1141. (που ιιι.. Επι. ἱο Ρε. 40%.

Β. αλλα Β.Μαἰ. ] Σαλλ. π. Α1). ι·ο1.

-και που ΒΕ. το!. Λεει. ε.ο.Ι.ιιι. ενττ.Οττ.

. Ρει.8ιΗο1.ωα. Μοπη›1ι.ΖΕ111. ΜΜΜ”

| η που Α. να1ε.(.`Ι. “ιιι./το: δνε.

ΒοΙ.αι8. Απο.

-ουτοις] οντος 69.

_γεγενημενος 69 δισ. Η.

-ει τ. πια] οποια. εεε (ι1ο α.) "με οι 1

α.ο.ο.ε._παι. εποτε. Μι. | Οσοι".

να1Β·.Η. 8γτε.Ρει.8ιΠοΙ. 1] Μι!. :οποιο

Πιο. οι

10. 1ηαους] τοπικα ο 9. 69. ] οτα. ΑΒ

Μαι.Ι.Δ. 1. 88. 1ιοε111Μευν.ι.

11. αμην "επι Ι...

. 12.και] οι". 69.

- ου πιστευετε] ουκ ειι·ιοτευοατε ΕΕ1.

 

  

 

Ει:.1.°ι·. 82.)

14.Μωυσης· ΒΒ. 88. Κ. οι·ίο. 111.101!!

:Μακης 9. Α. το!.

- υψωθηναι Με Ηἰμρ. Ρ1ιἰ1ο5.ν. 16084). ι

οτι!). Με. ιιι. 896». Σα... ιιι 1,5. 551!. 1

Εε:.Βι·.24. Οορτ.29-1. ' ραπ δει Α. α. '

λια.·Μ 151. ' ροκ ανθρωπου 88.

15. εν αυτφ Β. τίνι. το. ¦ επ' αυτῳ Ι.. ]

επ' αυτον Α. | :εις αυτον ιἔ. Δ. 1.

88ο. 69ο. το!. νιι1ε.(?Ι. ιι.υ.εώ νων”.

16. ΜΜΜ. μη αποληται αλλ' 8. Δ

Δ. 69. Β.το1. νιιΙι;. ο.ι.·.ε(.εα·). @τα

"'·',ν-'1Φωπωσ-"τπτ"..

Ποιο”.
- ω“., 2ο] οιπ. ΕΗ(ιιοπ Η). α.ο.π Ρομά 11ο!. Δι·αι.Πεε:.(οι 1 1118.) @111. - .3. ΑΜ. το!. :101. Β.) η. Ιτοπ.825.

[ Μ· (ΜΜΕ) (4"- 69.) νω·να·16·.οπ1- 0τἰυ. ΙΜ. ιν. 484.. Ηίἰ.οἰ.ε. [πισω

ΒΕ. 1. 88. ια!. @των 8]·ι·.Ηἰοι·.

111οαιρ1ι. Λται.Ζο1ι. ΖΒι.1ι.Βοπι. ευρα

294.. [να] 151.

-· εχει] εχει 698". ΒΒΠΜΒΑ.

18. αυτου ΑΙ.. ΜΙ. Ι οιπ. Β.

- εδωκεν] Μι!. εις τον κοσμον 88. (ο.

οιιι οπο. ιιι νοκ. ως.)

[8]·τ.1,ει.] | οιπ. Β. #1 Το". Οτιο.ϋ.

761.. Φορτ. 278. 1115.

- μη '2".] στο. ο!).

·- πιοτενοετε ΑΒΕ. τι!. | -οητε Δ". 1.

69. (.;ΗΙ.ἰΜ. ¦ πιστευετε Λ.

18.α1: μια. και] στο. ιι.εώ Μαθε; οοο

αιοι1ο εἰ ι1ἱκοι·ο α.

> - ο ων εν το: ουρανῳ (Λ)Δ. 1. 69. Β.

το. Βου. 5)·ιτ.Οπ.Ρει.& Πω. Μοι:ορ1ι.

1111.8ι θεου. Απο. Ηιρρ. ο. Νοει. 4 (9).

 

10. οτα. Με .Με 1 15. 1ο ἱρουαι (.'1.|16. Με”

«ΜΜΜ οι. ] 18. :Μουτ ποιει. οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΙΙΙ. 20.

Α Β το] Η”.

15 Δ.

1. 83. 89.

π:·ιπιππεσν.ι.

Μπα

ρ το ` .- ο ν ' ` Ι `

κρισιο, οτι το Φωτ εληλυθεν ει: τον κοσμον, και
› | ο ., σε Χ | .οι ` .

ηγαπησαν οι ανθρωποι μαλλον το σκοτοι· η το Φωτ·

,ἄν γαρ 3αὐτῶν πονηριιὶ'Ι τα ἔργα. παν γαρ ὁ

4- Α ` να Χ

Φαυλα πρασσων μισει το Φωτ καὶ οὐκ ερχεται προτ
` επ αν ` 8 Α ` 8 ο η 21 α `

το Φωτ. ινα μη ελεγχθυ τα εργα αυτου· ο δε
.ο ` ` να

ποιων τὸν αλήθειαν ερχεται προτ το Φωτ, ῖνα φανε

ρωθῇ αὐτοῦ τα ἔργα, ὅτι εν θεῷ ἐστιν εἱργασμένα.

11 " Μετα ταῦτα τἶλθεν ὁ Ίησοῦτ καὶ οἱ μαθηταὶ

αὐτοῦ άι· τἡν Ίουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ,
ο ,π κ ι ν 28 ο· ι ` 8 ο Ι ΙΙ

αυτων και εβαπτιζεν. ην δε και Ιωανητ
ι › ο κ , ` .- ν ιν 6 ον

βαπτιζων εν Αινων εγγυτ του Σαλειμ, οτι υδατα

πολλα ·ιἔν ἐκεῖ· καὶ παρεγίνοντο καὶ εβαπτίζοντο.

24' οἰίπω γαρ :ἔν βεβλημένοο εἰ; τήν Φυλακήν [6]

Ποπ νοπἰι ἱπ ιπππιὶπιπ, οι οι.

Ιωιοτππι ποιπἱποο ιππειο ιοπε

πιο.. ποιοι Ιιπ:οιπ: παπι επιπι

οοτπιπ τπιι!π οποια. Ν Οιππἱο

οπἰιπ οπι απο π π οι:Ηι Ιποοιπ

οι ποπ "Μι πα ποοιπ, οι ποπ

πτεπιιπιπτ οποιο οἱποι Μ οπἱ

πικαπ Πιο” νοι·ἱιπιοιπ τοπ” πο

Ιοοοιπ, πι ιπππιίοοιεπιπτ οἱπο

οποια, ποια ἱπ απο οππι τοπια..

='Ροιι παω: τοπἰι Και! οι

ιἱἰκἰοπΗ πιο. ἱπ Ιποποπιπ ισα·

ι·πιπ, οι ΗΜ πιοι·ποπιιπ· οππ·ι οἱ.

οι οποιἱιπππι. *η-ι=·) Εκει

πιιιοιπ οι Ιοπαππω οποια”.

ἰπ Λοποπ ιιικιπ 8πΙἱιπ, φπα

που” ιππ!ιπο οι·ιιπι ΗΜ. οι

πιΙνοπἱοιπιπι οι οπριἱπωπιπτι

Μ “πιω ποπαιιτπ οπἰιπ αιωνια

ι'πεται ἱπ οατοοτοιπ Ιοπιπποε.

νι...ι.....ι τ

8 ῆλθαν|| προτ τον

9.Ραββί, οι· ι3ν μετα σοῦ πέραν τοῦ 'Ιορδάνου,

μεμαρτύρηκαι, ἴδε

ται προτ αὐτόν.

5ο

.ο.ι:πο.

 

”.μαλλον] ποιο οἱ ανθρ. Ι. (ο.) | Οσπ

ιτα, (γαι. 80. Οτἰ9.ἰπ Ρτον.(Μπἱ.νἰἰ.

28.) Πίσω. Δω. 9. Εν... ο. πιο. 88·.

Εἰ!. 244. 25%

- οι ανθρ.] ιπππιὶπο πιο".

- αντιν·ν ποιο πονηρα ΑΒΕ. Ι. 88. 89.

(.Ή(ΠΑ. νπΙ8. (α.)ο.ά.(ε)|.β | :ποπ

ε... ΔΕ. τοΙ. (ο.)

20. γαρ Ποπ. 825. Οι·ἰ9. ἰπ Ριοτ.(Μπἰ. νἱὶ.

2.) ' οιπ. Β. α. (σε... Η. 658.. Η. 858..)

[να] 16!.

- τα εργα αυτον ΒΙΑ. 88. τοι. [τοπ.

[να] Η!. ' αυτ. τα αργα Α. Ι. Κ.

θα!. τπτ. Η.) 'Μάο. ότι πονηρα .στιν

88. Δ. Μοιπρὶι. παο. πονηρα ιατιν· ότι

1.. ισα πο ὶποο ι!. πια. οι τἱι!οαπιπτ

οἱ ίπ 1)οο παπι @πιο στα. Ιπι. ιι. Η... '

ποπ πιο. τοΙ. Ποπ. Ζωα

2Ι.αντον τα εργα ΑΒ. το!. Δια. ο#ρ.ι

τα οργα αυτον Ι.. 33. 59. Π. νιιΙ8.0Ι.

(α.)!ι.α.ε.Π. Ποπ. Σνακ

- θεοι] πταοιπ. τιμ 69.

- εργαααμινα Ια.

22.ηλθιν Οτἰο. Η. 16%'. ¦ α·ιτηλθιν 33.

α.(ο.)Ι.

-- ι Ιησ. 0υ·ίο.ἱτ. ¦ οιπ. ὁ Α.

- και ιβαπτιζιν θα. ἰν. | οιπ. Η.

εγένετο οιὶν ζήτησα· ἐκ τῶν μαθητῶν
8,Ι | ΙΙ κ 891 8 ι ΙΙ ` αθ α.

ωανου μετα ου αιου περι κ αρισμου

εὶπαν|| αὐτῷ,' 8Ίωάνην|| καὶ 8

27

23.Ιωαν.] οποια 6 Β. Οτἰρ. ἱν.162°.1

Οοπιτπ. ΑΜ. Νέα το!.

- βαπτ.] οποιο. ο Ι. | Οοπιτπ., Οτἰρ.

ιν.

- εν Λινινν] ἰπ οτοιπο ο. ὶπ @απο κ

- Σαλιιμ ΒΕ. το!. Οται.ιν.162·.163·.

Εν.. ΗΕ.. ὶἰἰ. Μ(Π7')απ.Βιιτιοπ. ' Σα·

λημ Ι. 89. υΤ_/ἱΔ. Ε'ια.(ιπ πιω. απι

οπνοοπ:.) ' Σαλλειμ Α.

- παριγενοντο 89.

24.την ονλ. Οτίρ.ἰν.Ι6%. Ι οιπ. την Ι.

Επι. Οι·ἰο. ιν. 188”. Επι. Η.Ε. ιιι. 24

(ΙΝ).

- ο Μαν. ΑΙ.. το!. Οτι!. πιο. ' οιπ. ο

Β. .£ιιο.Η.Ε.

25. μαθητπιν οτιο. ι'. ΜΒ.. ' πιω. των Β.

(ἱπιοτ ππιιπι αἱιοἰρπΙοτπιπ ΜΜΜ.)

- Ιινανον] οῇιιι $γτ.ΒοΙ.πρ.ΨΜιο.

-- Ιουδαιου ΑΒΒΔ. 83. ΒΕἩ.ΚΜ5ΠΥ

Δ.. $γττ.Ριι.8ιΗοΙ. Αι·πι.Ζοπ. ποιοι

ιὶπιὶποἱ 87ττ.Ρει.8ι Πολ. ' τΙουδαιων

ια. 1. 69. ΟΛ.. να.. 1).) μια. 8χι·.Οι·ι.

Μοιπρπ. Οοιπ. Ατιπ.Πεο. απο.. (Μο.

Ετ.

28.ηλθαν....ιιπαν Β.(ΠΙ.)2παί. | :ηλ

θον....ιιπον 'ε. ΑΒ'. το!.

- τον ..πιο Μαν. οκ.. Η. 162'. | οιπ. 1.

ο ι ` ν αν

οντα βαπτιζει, και παντα ερχον
› ν 20 κ α κ '9

απεκριθη Ιωανητ και ειπεν,

Οι δύναται ανθρωποι· λαμβάνειν οὐδἔν, εαν μὴ :3

Τη δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οῦρανοῦ.

α

αὐτοὶ ὑμεῖκ μοι

μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον, Β Ούκ εἱμὶ έγιὶο ὁ χριστότ, ο7.λλ'

'8 Η'. 'Μ ?Μπι επι παο οποια

ιἱο οι: οπιοἰρπΙἱι Ιοποππιι οπιπ

“οποία ιΙο οπτϋποοιιοπο. - Ει

νοποι·ππι πο Ιοποπποπ οι απο

ι·ππι οι, ΜΒΜ, οιιι "οι ιοοπιπ

"απο Ιοτοπποπ. οιιἰ οι καποιο

πἱιιιπ ροτπἱοπἰιιιἱ. οοοο πιο οπο

ιιιοι, οι οιππει νοπἱππι πα επιπ.

" Καμπά" Ιοπαπποπ οι οὶπἱι,

Ποπ ροιοιι ποιπο ποοιρετο οπισ

ιιππιπ πω οἱ Γποτὶι οπιιιιπ απ

οποιο. *. Ο'. '·) Ι οι να ..πω

ιιιιιπποπἰπιπ πει· "να ηπα!

ιΙπιοι·ιπι, Εεο ποπ .πιο απο.

26 καὶ

τ κ

ιρσυ

28.ραββι ΣΔ. 1. 88. 89. τα Μοιποπ.|

ραββιι ΑΒΒΕΠΔ. Οοιπ. (ραββη να:

8γτ.Βοι.ιπε.)

- ιδι Οτἰρ.ἱν. | ιδον Ι). Ι.

27. αποφ. Ιωαν. ιι. πιστιν] ι:Ιἱαιἰι Η". δο

πππποι 8)·τ.0τι.

- Ιωαν.] οποια ὁ 88. Μ.

1 - λαμβανιιν] πιω. αφ' ὶαντον Ϊ.. 38.

69. Δ. αν. 8)·ττ.Ρει.(διΗοΙ.) Μοιπρπ.

Λτιπ. πιο.. £ιιο.ἱπ Επο.(Μπἱ.200.)|

Οοπιτα. ΑΒ!). τοΙ. ΥΜΕ. α.6.|ἱ 8".

Οτι. θα”. θα". Βοπιπ. ιιι. 127.

- ονδιν ιαν ΑΠΕ.. το!. Ε.'νι.ἰπ Πιο. ι

ονδι ὶν αν Β. @ΙΜ-Πι.

- Μπαρ] αυτο Β. ' οιπ. Σ. “Η”. ανω

θιν 89. “οιπ. ει: τ. ουρ.). (Αι-ω.) Η.

Ρο" ι. τ. ουρ. .ενα πι Σπα. ' Οοπιι·ι.

απο. θα”.

28. μοι ΑΜΠ.. το!. (ιμοι 1.) Ειιο.ἱπ Πιο.

(Μπι. 200.) (Μπα 293. | οιπ. ΕΠΑΝ.

- ιιπον] πιω. εγω Β. ΑΜ. ο. 87120". |

Οοπιτιι, ΔΙΠ.. το!. ν”. Εν.. Πισω. επι

 

21. οποια οι". οι. ι 22. ιοττπιπ ιΙ"6.“ω Η.

αοιποτποοιπτ οι. ' 28. οι τοπιοι:ιππι οι. ι Η.

οαπποο ιπ οοι·οοτοιπ Οι. . 26. “οιπ. οοι ποιο

οι. | 27. Μπι οι οι. ι 28. ποπ ποπ: πο οι.
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Η. 8. ΚΑΤΑ ιΩΑΝΗΝ.

 

 

  

πιο. α. ι. ε:Β Η' 8 | ο ` .. Ο |

8,". 0.1.3· . οτι απεσταλμενοι· ειμι εμπροσθεν εκεινου.

·. Και” τῆν νύμερῆν νυμερίοι· εστίν· δ δε Φίλοι· τοῦ νυμερίου

ζω.]Ατω.Π1.1ι. . . . . , . . .. .. . . Η

· ο εστηκωι· και ακουων αυτου, χαρα χαιρει δια την
` σε

ερωνην του νυμ‹ρίου. αῦτη οιἶν ῆ χαριὶ. ή έμῆ πεπλή

ρωται. 80 εκείνον δεῖ αῦξανειν, ἐμὲ δε ἔλαττοῦσθαι.
,δι ε .ν ι Ι ε ε ι ι ° ε δ

Ο ανωθεν ερχομενοι· επανω παντων εστιν. 0 0.11!

έκ τῆι· γῆι· έκ τῆι· γῆι· ἐστὶν καὶ έκ τῆι· γῆι· λαλεϊ·

δ ἐκ τοῦ ούρανοῦ ερχόμενοι· ἔπιἱνω πάντων ἐστίν·

" ' δ έωρακεν καὶ ·ῆκουσεν, τοῦτο μαρτυρεῖ· καὶ τῆν

μαρτυρίαν αὐτοῦ ούδεὶι· λαμβάνει." 88 ὁ λαβεὶ›ν
τ ε- 6 ` τ ο Ι εν ο ` ε ε

αυτου την μαρτυριαν εσερραγισεν οτι ο θεοι· αληθηι·

ἔστιν. δν γιὶρ απεστειλεν δ θεόι·, τα βήματα τοῦ

θεοῦ λαλεῖ· ου γιὶρ ἐκ μέτρου δίδωσιν [δ θεδι·] τδ

πνεῦμα. 85 ὁ πατι)ρ αγαπα τιὶν υὶδν καὶ πάντα δε

δωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. δ πιστεύων εἱι· τὸν υἱιὶν

ἔχει ζωῆν αἱει3νιον· δ δἑ οὶπειθων τω ο2ῷ οὐκ ὅ εται
ε ε ε τ ο ` οι οι ε ε ο ε ε

ζωῆν, αλλ η οργη του θεου μενει επ αυτον.

29 ὁ ἔχων

έξ,

βδ.ειαε.ὁθεδς

··ιιτ',·...Β..μ'τεναν-οριατεκτυφημεε-

'

τ'
-οι"›·

ζ . 12 1 .Ωι· οῦν ἔγνω ὁ κύριοι· ὅτι ῆκουσαν οἱ Φαμ
1. Ιρακ ο 1εισους __ Η'

9 ο ι ι -- ` τ

. - ποιεῖ.καἱ βαπ- σαιοι οτι 1ῆσουι· πλειοναι· μαθηται· ποιει και βαπτι·

τεζειΊιιιεἱν. ο οι ι ο 2 τ ο Η ι κ ε

- ζει η 1ωανῆι· · (και τοι γε Ιῆσουι· αυτοι· ουκ
ε ε ο ι ε ε 8 ` ο ο 8 ο οι κ

ξ εβαπτι εν, αλλ οι μα ηται αυτου), αερηκεν την

88. "τεμ-ες] αυτοις· Β. Εκο.ΜοΙοω.

885. θεός. (θιιΠιιαδἱ κιν. 96.)

_ 80. εκεινον] οδδ. δι Η.

-. - δι Οτίο. Ιιιι. Η. 520.. ' οιιι. Ο. 8ττ.Πο1.

: 81. δεν] οποιο. δι 1). α.ο.Ι. ' Οσοι”, στα'.

' ο. ουν. οι. σου.) Το". δο οιιι. ι. δι:

- τουτο τους. ι:$ο. Β)·ι·.Ι·1οΙ. 1 οιιι. 1).

1. α.δ.ε!ἶΙ. 8γτ.Ρει. Απο. Σου. Οτιο.

Ιειε.ἰἱἰ. Ενα. ο. Μο!. 87.. Τε". Πε!.

[8712044 | ικανο ο!).

88. λαβιιιν] λαμβανιιιν Α.

84. μετρον Οτο. 11. 5998. ¦ μερους Π.

Βου... 10. ΗΠΑ.. - διδιιισιν] οδδ. δ θεος “του το!.

- εκ Η.. Οτίο.ἱἱ. ιν. θα.. Οτδω.ΒΡ1ι.222. νοκ. α.ι.·. 87ττ.Ρει..διΠο1. (Μοωρ1ι.)

¦ απο 1). 69. Ατω. 28.11. στις. Η. 598.. Οτίο. ΙΜ.

- εκ της γης 8.. Ηἰρρ. ια Ροκ!. ο. στις.

ιν. Οι". Πει. | οω. Α. (οι. 8)·τ.0τι.(ιιε

οίιἰ.) 8γτ.Ηἱοε. 0τίο.1ἱ.) ως. ΙΜ. 111.

12”. τοπια. (οιιι. οι και εκ της γης·

11.880. ιν. 588. | οιιι. δ θεος Βου..

1. 88. δ.εώἰ. [8γτ.()τι.]

- το πνευμα ΑΒυιο.(.Μια.)1). το!. Οτίο.

11. ". ¦ οιιι. Βι.ιι.ειι.Μοι. (νἱδ. Νουαι.

.αι”·ιητπωα·.....

10. 1 οιιι. 1). 1. α.δ.ε#Ι. Β_γτ.Οτε. Λεω.

(οι. Οτἰς. ιν. αυτι.) Τοτε. δε θεοι. 1.

ΕΞΙ ο.

- απειθιιιν] απιστιιιν 89.

- ουχ ΒΔ.
- ο...] ρωοω. Η... 1. οι. που. Δ"

απο. εοδ οιδα ωἱειοε εδω απο

Ποιοι. .1. Ο· "0 @οι 1ικοοι

κρουεοω εροιικιιε οια: “πιο”

ιιιιεοω εροιιιἰ, οια και οι ουδ”

οιιω, Βιιιιδιο Βιιιιδοι ρωταω·

νοοοω οικω-ιι 1ιοο οτΒο εκδ

διιιω ωοιιω ἰωρ1οιιιω οιε.

11' Μαιο οροτεοι οτοιιοοεο. πιο

καιοω ωιιιιι1. 8' οια δο και·

ειιω που, εαυτο οωιιοε οει.

Οια εεε δο ιοττο, δε εοται οι:

οι δο απτο Ιοοιιιιιιτ: οια διε

οιιο1ο που, κυριο οωιιοιι οιιι.,

" οι ιιιιοδ »που οι αιιώνα.. 1ιοο

εοεικιιιτε οι. εοοιιαιοαιιιω ειδε

οοωο ιιοοἰρἰι.. 8' Οια κ.οοἰρἱι

ειδε ιοοιια·ιοωιιω.ει και οιδα

ιδου· νοτια οιιι. .1 ιιοω οιιιω

ποιοι δοιιε, "που δει 1οιιιιιιω·:

που οιιἱω αδ ωοοευτκω διιε

δουε εριτιιιιω. 8' αν” .Ροιοτ

δἱ11ε·ἰι 111ιιιω οι οποια δοδιε ιο

απου οιιι.. '' ΜΜΜ @οι ετο

διι ἱιι Ποιοι, ακου: οικω αιι

ιοτοκωι οια κιιιοαι ὶιιοτοδιι1ιικ

ο" [Μο] που νιδο1:1ι δικια,

εοδ ιτε ου ωοειοι ευρω· οιιω.

' σε οταυ οοειιοτἰι Ιοειιε οιδα

κιιδιοτιιι·ιε Ρ1ιιιτιοαοι φαι “και

μια" διεε:ιριι1οο Για: οι. ιικού

κοι οποιο πιω Ιο1ιαιιιιοι,

. οιιο.αιοιικω οοιιε που ιερο

ικτοι εοδ δυωρο" ιδια. · σου

 

σαι :ιδιοι .Με ου Βιοτοκο1γωιε αδ ὶ 82.·1ο1› Μι. και εκ. ΑΔ. νιι18. κάβο. 8δ.μἔνει 1ιοο αοοοιιιιι 611. νεων. να..

· πιο ο. 8_γττ.Ρει.διΠο1. Οοι1ι. του. ως. Οι". αυτο!! 8τττ.Οπ.8ιΗο1. Απο. 1 μενεΐ

, 88. εγω ΑΒΕ. τα. Σια. ' οιιι. Ι). α.Ι. Με. 222. (να. ΙΜ. Πι. 12111. 1 δω. Β!) οσο οσο. ΜΔ τα δ.ε.9. 8γτ.Ριε. Μοωρ1ι.

δΙτ.οτε. Ι..1.88. α.ο.ε.Ι. 8ττ.οτε. Μοαιρ1ι. Δτω. και. [του. 282. Τοτε. Με. ?τα 2.

. .- εκεινου ενο. ¦ αυτου 8. (τ1δ.Οτίο.ἰτ.οοιιι.) Τοτε. δο (Και. 1. Πι!. στον. 298.

- Βιμ] ειδδ. Ει μου. 1ικοο παιδια. οιι

.1ο1ιοιωοιι 8γι·.11ο1.ως.

1. δ κυριος ΑΙΚ). 88. το!. 8,τ.Πο1.αηε.

ΙΒε1ι. 1 ο 1ηοους 1). 1. Α. να!! α.δ.ο.ε.Ι.

8_γττ.Οτι.Ροι.8ιΗο1.ικι. Μοωρο. Απο.

-1τμιους στο.. ιν. 249€. 1 οω. Δ. 8)·τ.Ριιι.

(8γτ.Οτι.Ιοοοτ.) 1 ραιοω. ο 69.

-η Β(οοττ...Μοι.)Ο1). ι·ο1. μια ειχα.

Οτι..Ρει.8εΗοΙ. Μοωρ1ι. Λεω. Βια. 1

οιιι. ΑΒ.Μαἰ.1.Ο. Φακοι” ιδιο

το ὶγνιιικεναι τοὺς φαρισαἰους ὅτι '1η

οους πλείονος μαθητιὶς ποιεῖ καὶ βαπ

τίζει .Ιωάννης).

8]τ.Πιοτ.) 185.) 2. γε] οω. Ο.

- λα», 1* 88. δεδιιικεν ευ.. ο. Μο1. 70. 88.. Πι Και; - 1ησους "Πο αυτος 1301). 1. (88 'Φωτο.

- επανω παντων εστιν 1.”. ΑΒΕ. το!. (Μο.1.200.) ' εδωκεν ΠΚ. δ). το!. ειδε! | μια Α1). 88. (Κ

νιι1ε. ο!! 8γττ.11οε.8ιΠο1. Μεωρ1ι. 86.κο Μι. ὶνα οι παοκ εχτ) 1). Ι Οουετο, ρτεοω. ο). #1 1 οιιι. αυτος Ταφ. ι·.Ι.

(Βάι. και. Οτἰο.ἱν.802°. ο". στο. Ιτειι. 282. Οίκοι. 115. Ευα. ιι: μια 8γι·.(:α.

ΙΜ. Σια. ο. Μο!. 87.. Το". διε Βιη:ι. αν". 296. 8. αφηκεν] εδά. δε 1.

 

.1.ουροτ1α.ιθ1.183. Με. (110-.Μάο

1. οποια “και οι. 1 ο”. Με οι. ένα"
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ΚΑΤΑ 1ΩΑΝΗΝ. 117. 4.

ΑΒ(Π1.

ΕΔ.

1:ιτοιιιοττειοτι. 1

9 'Παρ. Ε

5. οι1 ίδιοκεν Συχαρ, πλησίον τοῦ χωριου δ

τῷ υὶτρ αὐτοῦ.

Ίουδαίαν, καὶ οὶπῆλθεν πάλιν εἰς Τον Γαλιλαίαν.

1819-1111- Το 4' ἔδει δε αυτον διέρχεσθαι στο τῆς Σαμαρείας.

|

6 δν δε ἐκεῖ πηγἡ τοῦ 'Ιακωβ. ο στο.

"Ποιοι Ιο.1σετιτο οι ιι1›11ι πο

τιιιο 1ο Οο111τιστιτο. 101.111»

Οροι·ιο1οιι σωστο σοιο ιιτιος1ι·σ

ροκ 8:ιτοιιτ1τιιο. 1 νεο1ι σττισ6 ν ς ι σ ι ι

6ερχεται ουν εἰς πολιν της Σαμαρειας λεγομενην .Η άνω”, ΜΜΜ”, (Με

ἔδωκε” Ίακὸβ ΊωσὴΦ ι11σ1ιιιι· δτσ1τοτ.ὶοκτ.ο ρι·ιισι11ιτιο

σιτσι.1 ι1ει11ι 1τισσ1› 1οιιορ1ι ι111σ

οΕτσι σιτισιο 1111 ίσοι

Ισσοιι στςσ Γοι1μοιοι ετι

'

Ιιισσ1ι.9 9 Α Κ ο ε- τ τ ι κ

ουν 1ησους κεκοπιακως εκ της οδοιποριας εκαθεάτο 1ι1οςτοπι1ε1;ταις1ςοορσττροωτο:

οῦτως επὶ τῇ π·ηγῇ.

γυνὴ εκ ής Σαμαρείας οὶντλῆσαι ῦδωρ.

ὁ '1ησοῦς, Δος μοι

ο ς ξ ε τι τι

ωρα ην ως εκτ·ι7.

1 Β- ν

πειν.

τ υ

ερχε"ιι τοιι11σι· ι1σ 8οιοιιτ1τι

λέγει (γώ-γῇ ωραιο: ι11σἰισ11σιιιο,1)οτο11ι1

1ισι·τι σου. φωτο Μαιο. 7 νοο1ι

1οιιιτ1τσ

1111ιστσ. 1' 1)1ισ1ριτ11 σο1ιο οοπ
· ` ` . Α _ · _ Δ _

οι γαρ μαθηται αυτου σ1οιιτσοι το οινιισισιο, οι τουσ:

στοει·σοι. ° 1)1σἱι σττισ σ1 ιοο9 | 9 ` | Η ` 9 |

απεληλυθεισαν εις την πολιν ινα τροφας αγορασω· 11Μ·1"Β 8.....πω.._ω"Μωο

σιν. 9 λέγει οῦν αὐτοῦ ή γυνῆ ή Σαμαρεῖτις, οι..
` 9 .ο 9

συ 1ουδαιος ων παρ
9 εκ ' :

εμου 1 πεῖν|| αιτεις

ιιι. 1ιτι1τιιιιιι σιιτο οι. 1›11›στε ο

ιοο ροπής, τοπιο απο τοο11ει·

17υμα"(εκ 8οτοατ1ισοτι.? οσο οο1το οσο

ιιιοιιιι· 1ιιι1τισ1 Βοιοοιιιιιο1ε.

Σαμαρείτιδος οἰἔσης||; ου γαρ συγχροῖνται Ίουδαῖοι |°Βοορσοι11ι1ι:ειτι οι ι11κ1ισ1,

Σαμαρείταις.
51 και". ι1σοιιτο οι. οι ιιιι1ε στα10 1 '0 ,Ι . ` 9' ο Α

0171011” ο 17110111' και “Η” 1111117, στο ι11σ1ι στο. 1)ιτ το11ι11ι11›στο.

Εἰ ·ῇδεις του δωρεαν τοῦ θεοῦ, καὶ τίς εστιν ὁ λέγων "1 101811" “Μ” "11 θα 11'

|| `

ι1σι11ιτισι ι11›1 ωραιο ι·1νοτο.
Δ- # _ . . . .

σοι, Δος μοι 2πειν, συ οὶν ρτησας αυτον καὶ εδωκεν Η Βου «ο των". Βοιωτια

ἄν σοι ῦδωρ ζῶν.
11 | ο το ι τ τ

λεγει αυτου η γυνη. Κυριε, ροισιιιι Μισο σιιιτ
' -'| .Μ ` λ | Π Χ | |

ουτε αντλημα εχεις, και το Φρεαρ εστιν βαθυ· ποθεν

Μαιο: 1ο ιιιισ Μοτο" 1το1›σο. οι

ιττ1τ1σ στςσ

1το1τσο ωραιο ιι1νστο? 1' δοτο

σιτ1ι1 οι ιοτι1στ σο ρσιτσ οσειτσ

 

οῦν ἔχεις το ῦδωρ το ζῶν; 12 μι) συ μείζων εἶ τοῦ

8. 1ουδαιαν] ΜΗ. γην 1). 1. 69. δ.ο#1. 6. το πηγρ Οτἰς. 1ο Ρτσι.(Β.1ο1.τ11.8.) 1 1 21Ιαί.(στ:1.9.)Ο.1.. 88. 1 :σοκ 9. Ο.Δ. 1.

Απο. στο.. 1 ρισσιο. α. 1 στο. Υιος.

.σρ (να. 1'. 9499.

-παλιν Βοις.ΠΙ.(σοττ.'.Μαἰ.)ΟΠΕ. 1.

88. 89. Μ. ντι18. α.ο.ι.·.ε$$ εγκτ.οτι.

(ασ)8ιΡιιι. Μοτορ1ι. Αι·ιο. απο. 1 στο.

ΑΒ.ΒΙ.Μαἰ.Δ ΕΡ Ο Η Κ 8 Π τι.. Βγι·.

τω. (Οτις.1τ.2499.)

5. ουν Βγι·.1:1σ1. 1 στο. (ΡΕ-ι νία. Απο.

|σιιισιο εφ (οι νοο1ι 87ττ.Οτι.δι1.)ει.

.Βι1τ.) 11 τωτι. ο1ηαους (1111111111 ο.

-λεγσμινο 119.

- Συχαρ δι. 8. ΑιιΒιιτ..το.οοτ.ιι. 1.

88. τ:τστικιτευν.κ. .4111. α.(ε.)/11.

Μσιορ1ι. πιο.. Ειγσ1οιτ ο. 1 Σααρ

218. Β.11ίαἰ. 69. νο1τς.6'Ι. ο.

-ι1 ΑΒΟ'ΔΕ11`ιθΗΚΠνΛ. 1 ου 0.191..

1. 88. 1118. | στα 69.

-1ιτισηο] ρττιειο. ται Β.

8. ουν εγτ.1·1σ1. Τοσο. | στο. 69. 1 δι τι.

#1 5)τι.Ρει. πιο. Απο. Ιται.οι·.919.

[11. Βγι.οι·ι.]

-1τμτους [τα. οτ. | κυριος Ακίς.

-κσκοπιαιτως εκ] κικοπικινς (τις) απο 69.

1 κικμηκως (πιο. 148.

-ουτως νιτ18. αστο'. Βγι·.11σ1. 1 στο. 1.

69. ατι! Β_ντ.Ρει. Διοτι. @τα (Οι-οι.

1ι. 91511.) [11. @οτι-:τισ

την πηγην 1..

_ώρα....1κτη] οι σοτιι απαιτει .Τασο

ετσι οσοι οτιο.ο1 Μαιο 8γι·.Οτι. ροκ!

τοι. 9.

-ιἱις :1110190 88. 1 Σάια" π. Δ. 1. 19.

τοΙ. Οτ1ς. 1ο Ρτσν. 1 ὡς η 69. 11.. 1 στο.

Μοοτρ1ι. Τοσο.

7. νστ.7 κοιο τσι. 9 8γι·.οτι.

-αυτυ] αυτης Λος.

-πιιν 11.Τ_/10.1)1α. | :παω α. ΑΒ'

Έβο'. τσ1. Οτἰρ. Πι. 2151191189. 1 πστιιν

Α.

8. απιληλυθτιοαν ΑΒνο!.(ι|ἰε.)Ο1). τσ1.

1 απιλυθιιααν Β.Βιζυ.Ει:1τ. 1. 1 απιλο

λυθτιοαν ΒΕ1·11ζ. 1 απιληλυθαοιν 69.1

απιληλυθαιταν τι.. 1 απηλθον Ια.

- την πολιν] στο. την Δ.

9. συν 87121101. 1 στο. 1. Χ". 5)·ι·τ.Οτι.8ι

Ρο. Απο. στο..

-ἡ Σαιιαριιτης 89. ΜΑ. 1 στο. 5)·ι·.

1·11στ. (-ριιταις Δ..)

-- πως] ρσιι ων 1). α.1ι.ε,81 8)·τ.()τι.

Απο. 1 Οσοι”. 171118. σάς. 8)'1'1'.Ρ51..

8.:Ηι:1.

·-πιτν (Λ)Β..Π1.Ο'.1)(1.). (πιν 211.01

:που τς. 13111108. τσ1.

- ουσης ρσει γου. Σαμιτρ. Α13.811_υ.Βο1τ.

τοΙ. [οιιι. 1 στο. Β.Μαἰ.(σι1.1.)1). Απο.

9. ου γαρ.. ..11ο. νει. νιι18. ο,|ιπς. Οτἰς.

1ν. 9199. 8589. 1 στο. 1). α.1ι.ο.

10. 1ηαους] ρι·ιισιο. ο 1). 69. (στο. απτκρ.

οι και 5_ντ.Οτι.)

- ιι οδος Οι·ἰς. 1ιτ.2129. 811811. 1 η ιιδεις

Α. 1 τι "στις 09 Ττ. (ιι οιι1ης ?δοτ.)

- πιιν 11.Τ_|ἶΟ".1.)1... 1 $πιειν τα. ΑΒ'

1710'. τοΙ. Οριο. 1ι.2129. 811811. Ετος.

1).19. 9988. «18811. 1 πσιιιν Λ.

- αν αν ητηιτας] αυνητηαας 1)..

- αν 29. 02-19. “1. 21211. 2171.. (111811. Ειι.τ.

1).Ε. οι.. | στο. 1.. 139. Οτἰς. 1ν. 2199.

11. η γυνη Οι·ἰς. 1ν. 86811. 1 στο. Β.

- αν" 0τ·ἰιγ. Η. 21711. 219'. 291”. 1111111.. 1

ουδε 11.

- συν νους. Μο. εγτ.11σ1. στο. 1ν.

86811. 1 στο. 1). α.ο.ε$1. $γττ.0τι.&.

11ο.

- το υδωρ το Οτ·1ς.1ν. 86811. 1 στο. το

οι.. 1.).

19. ιι] η τινος 69.

- ἡμων 0119.”. 22411. 1 στο. Δ'.

- 1ακιυβ @το ο. ετσι. στο. του. 1

ρτιισιο. του 1. "Αβρααμ Η.

  

ο. 81σ1ιαι· 01. 1 0. .οριο Ο!. 1 10. οι 111. στο. Διτι.·
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Ε

Ρ

ἱ

Π. 21.

να!... ο. ο. ο. ο.

Ο”. Ο. Ρ. Χ.

:πριν [ΤΙΜΜ

Μ. ΣΕΒ.

Η. διἱρχ. ο. ἰρχω

μαι

Η. σου τον ανδ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

πατροο ἡμῶν Ίακώβ, δε· ἔδωκεν ἡμῖν τὸ Φροἔαρ, και

αὐτά· ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν και οι υιοι αὐτοῦ και τα θρέμ

ματα αὐτοῦ; Η απεκρίθη * Ίησουο και εἶπεν αὐτῇ,

Πᾶο ό πίνων ἐκ τοῦ ὅδατοο τούτου διψήσει πάλιν·

“' οι· δ, αν πίη ἐκ τοῦ ύδατα· οὐ ἐγώ δώσω αὐτῷ, οὐ

μη 8διψήσει|| εἱο τον αἰῶνα, αλλα το ί;δωρ δ δώσω

αὐτῷ γενήσεται εν αὐτῷ πηγη ὐδατοο αλλομένου εἱ9

ζωην αιἶοἱνιον. 15 Λέγει προτ αὐτὸν γυνή, Κύριε,

δύο μοι τοῦτο τὸ ύδωρ, ινα μη διψῶ μηδε δἔρχομαι||

ἐνθοἱδε άντλεῖν. 16 λέγει αὐτῇ [6 Ίησοῦο], ,Υπαγε

Η απε

Ιαοοο. ...ο άοιἱἱι ποἱ:›ἱο 'πωπω

οι οκ οι) ἱρεο πιο. οι ἱἱἱἱἱ οἱπο

οι ροοοτα εἰιιο? '8 Βοπροπάἱτ.

Και” οι ιἱἱχἱι οἱ, ()πιπἱο οπἱ

Μου. οκ ηπα παο οἱιἱοι πωπω:

‹μιἱ ααιοπι οἱοοτἱι οι: παπα απατα

οεο οποσ οἱ. ποπ οἱιἱοτ ἱπ Μποτ

πιιπι, “ οοο παπα οποια οοο

.απο οἱ ο.. ἱπ οο ίοπ.ο ααα"

ωἱἱοπιἱε ἱπ πιω:: αοιοτπαπ:.

” Ι)ἱοἱι ω οιππ ιπιιἱἱοτ, Πο

Επἱπο. δα "οι" Μαιο απιπιπι. οτ

ποπ οἱιἱοτπ ποσιιο νοπἱαπι παο

αιιτἱτο. '6 Πἱοἱι οἱ Ιοεπε, ναιἱο

νοοιι νἱτιππ “πιω οι τοπἱ [Μο]

"Ι Βοοροπι1ἱι πωπω· οι ι1ἱκἱι.

Νοπ ἱπιἱ›οο νἱτππι. Ι)ἱοἱτ. οἱ

Ιοοιιο, Βοπο ιἱἱκἱοιἱ (μπα ποπΦόνησον τον ἄνδρα σου και ελθε ενθάδε.

Ι 0 ` κ Ο π με ο'

κριθη η γυνη και ειπεν, ουκ εχω ανδρα.

ο Ίησοῦο, Καλῶ9 ει)·ιταε` ὅτι “Ανδρα οὐκ ἔχω·

”

γαρ ἄνδραε· ἔσχεο, και νῦν δν εχει; οὐκ ἔστιν σου
| η

ανηρ· τουτο άληθεο εἴρηκαο.

Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτηο εἶ σύ.
'|

ι

ζ ἡμῶν εν *

Η)

| ' ·

λεγει αυτη

19 | › .- ε ,

λεγει αυτου η γυνη,

οι πατερα

πιο,... νήπια:: " οιιἱποπο οπἱπι

νἱτοο πωπω. οι παπα οποια

παρω ποπ ο." :απο νἱτ: πα:

νοτο ἱἱἱκἱειἱ. " πιο. οἱ πιπἱἱοτ.

Ποπιἱπο, νἱιἱοο φπα ρτορἱιοια

πιο ια. Η Ραττοε ποοπτἱ ἱπ πωπω

πω: Μοτονοταπι, οτ 'σε ‹ἱἱοἱιἱο

ρ φπα ἱπ Ηἱοτοοοἱμπἱο ο" “και

ιἱἱ›ἱ Μοτο" οροτυοι. " .Πἱοἱτ

οἱ Ιου”, ΜαΙἱοτ. οτα” πἱἱἱιἱ

πέντε

 

 

μ.

ἱ

ι

κ

| Ινα . ..

πρ ορει τουτερ προσεκυνησαν· και. ὐμειο

·

λέγετε ὅτι έν Ίεροσολύμοιο ἐστιν ο τύπω· ὅπου

2 προσκυνεῖν δεῖ".

Οτύο.ἱν.220.

·- Ώρεαρ] ...πω-...ω 69. (α.)ο,|,#ῖΙ. $γττ.

[ (δι-8.8 Ρετ. Μοιπρἱι. Αττπ. σου.. ¦ Οσπ

ξ τα. τοι. νιἱἱε. δ.ο. 8γι·.ΒοΙ. απο..

, Μακάου.

Ε.- θρεμ. αυτου Οι·ἰο. ἱν. 21%. 2ἱ7-. 2190.

224.. ' απ. αυτου Ι).

ΜΒ. Μπους] τρωω. ο ς. 60. Λ. Ο”.

Ε ποιο.. ι οπι. @απο ι. Ποτ!

ζ

Ε.

Ξ.

Ε

ΕΙΣ. εδωκεν 0τία. ἰν. 212.. ¦ διδαπαν Ο. 89.

ΠΚΜ8Ϊ.ῖν. (ο. 88.) (τοπροπαπ ἱΠἱ

σου". οπιπἱο 5_γτ.Οττ.)

Η. δς δ' αν πιο (πιει 69. Β'Η.) Οτἰ9. ἱἱἱ.

[ επι-Ιω'. ἱΥ.212°.2ἱ4°. Σια. Η! Ε8.867=.

αν. (ἱπ Ρο. 174..) @στα Μο. ΠΠ.

1190. | ὁ δε πινων 1). Ενσ.(ἱπ Ρε. 87°.)

.- ου μη διψ.....δωοω αυτην Με”.

Μ.. τν. στο.. (ἰἱἰ.ὐἰο.) (ἱιι. ΜΟΒ.) Οτίο.

ΙΙ". ἱν. 61%. @ΡΗ 106. ΠΠ. 'ΝΟΕ.

Εια.(ἱπ Ρο. Μ.) | στο. Ο.. Ι. Ποση).

Ψοἱδο. ο”, πιο. Επι. ἱπ μια..

_ ἱπ Ρο. 170.

η - ου μη Οτἰο. ἱἱἱ.Ιτἰο. ἱιι. 220°(Ηεται:.)

; Εια.ἱπ Ρο. 876. ' οπι. μη 1).

έ- διψησει ΛΒ.2"αί.Π[.. 1. 33. 69. ΒΙ.

ἱ

Ε απ. που.. εν. 220°(Ηεταο.) (οι... ο.)

“αρη” 9. Ο'. το!. στο. ἱπ Ραπ.

(Μαἱ.νἱἱ. 42.) Σια. ἱπ Ρο. 8".

Η. ὁ ἰιδ. ο δωσ. αντ.] οπι. ο.

- δωσω 2.2] ρτιιοτπ. εγω 1). 88. 69. Μ.

ΎπΙα. α.Ι›$$ 8γι·.ΗοΙ. (801.) 0,49.

ἱἱἱ. δεν. στο.. ΙΜ. π. αν. “να πι. αν.

40”. ' απατα, ο. @αποτο (απο. 8".

Ρα.)

- γεννησεται Δ.

Η. διψαι Μο. υπ. 2ἱΐ°. 220'. ¦.δ63°.]δειψη·

σιν 1)..

- Ιρχομαι (Β.ΒΙΙ-ν.Βώ.)[ο. 83. 89. ΒΡΩ

ΠΕΜΑ. (διερχομαι Β.82Ιυ.Βο|ι.Μαί

(οδ.2.). Οτίο. ἱν. 220..) ¦ ΣερΧωμαι €.

ΛΟΒΔ. Η. 8.'. ΠΣ'. (διερχωμαι Β.Μαἱ.

(καὶ. 1.) Οτίο. ἱν. 2 Ι7Μ··· 368..)

Ι6. ο ἱησους (Α)0=ΠΙ.. (Ι.) τοι. οτί!. Η.

219.. (οιπ. ο Δ. Ι.) ¦ οπι. 130.. 88. ο.

οιπ. ἱν. 218.. ΗΡ( Παοκ.)

- σου] απτο τον ανδρα Β.ΒΗν.Μαἰ. 69.

0π9.εν.2ιο·.οιο·.οοπ. . Ρο" Λου.

ΠΠ. Οτἰο. ἱν. ΜΒ.. 22”. 22Π(Ηεται:.)

¦ οιπ. σου Β.ΒΙο.(οἱΙ.Βο|ι.)

". ειπεν] πιω. ανηρ Β.λίαἰ.0. 83. ΒΡΩ

Η. «οι. @καποια 'Πωσ (Ατπι.)

Μη!. (0121. αποφ. οι και 8Π.οττ.)|

οιπ. αυτιρ ΑΠΕ. Ι. το!. νπἱε. 0.εω

$'ντ.ΠοΙ. Μοιπρἱι. οιπ. ἱιι. ΜΒ.. 215”.

- ανδρα υ. Ραπ ουκ εχω ΑΠΡ. στη.

ποια. πινω· ' απτο 0131..

21 ν τ ε- .- 8 τ

λεγει αυτη ο Ιησουο, Πι

Ι7.ειπες Β.Μαἱ.

- εχω ΥΜΕ. _|ἱο. στη. ἱν. ΜΒΜ· ¦ εχεις

1). δ.ο.ε.Ι. Οι] Οτίο. ἱν. 22Ι.(Πο

τα.)

Ι8. πιεσε] παρα δέ τῷ Ήρααλἐωνι ευρο

μεν,”ΕΕ άνδρας ἰσχις 0τίο.ἰν.22Ι·.|

Οσοι", Οτἰο.ἱν.2ἱ9·.22Ι^.279-. Εἰ!.

804..

- νυν οτἰο. ἱν.2Ιθ".2”-. ¦ ..3111. Ε..

- ανηρ] ρτοοπι. .3 Ι. | Οοπττα. Οτίο. Η.

οι..

- πληθος Οι·ἰο. ἱν. ' αληθως: Β 77:

(Με)

Ι9. αν νιἱἱ8. ο! Οτἰο. ἱν. 22%. 279". |

οπι. Ι). “οι ΠΠ. 800.

20. τῳ ορια αποο τουτφ ΑΒ.Μαί.ουστ.

ΕΔ. 1. 33. 69. Ενοικιαση. ναἱ8.

ο.ῇβΙ. 8›π·.ΒοΙ. Οτίρ.ἱν.222-·.·224-···

ΠΠ. 800. ' τοσοι π. οδο. 8)·π.Οπ.8ε

Ρα.. Οτίο..ΙΜ.ἱ.50°. Το". παν. Μοτο.

85.

-- προσαυ·νειν πιο διι ΑΒ.ΒΙζυ.Μαἰ.(.)"

υπ :κι απο θα! απορω”.

οιπ. ΙΜ. ἱ. ΠΠ. ' “και ε. (ΡΑ. Ι.

τοΙ. ο. Λτπι. Το". (νἱδ.νοτ.24.)

Η. ἱροο οι 0ο (1. Ι Ι6. οπι. απο Δ... Ι πο.

φπα “τοι Η.

891





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. 117. 22.

Διοι

1. .1.

1. 11ο. σο.

Μωδ"Δ. τ ο, ο

πατρι.

δαίων εστίν.

Ί τ

5 ΕΕ. 111.

ν ι ιι τι υ 11 τι ν ο Α

στευε μοι, ·νυναι, οτι ερχεται ωρα οτε ουτε εν τω

ὅρει τούτῳ ουτε εν Ίεροσολύμοιι· προσκυνήσετε τῷ

υμεἰι· .προσκυν:ῖτε' ὅ οὐκ, ο1:δατε, τ1μεῖι·

προσκυνουμεν ο οιδαμεν, οτι η σωτηρια εκ των Ιου
28, ο 1ι| 8 Ο κ ..ο 1 τ

αλλα ερχεται ωρα και νυν εστιν,

ὅτε οἱ αληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ

πατρὶ εν πνευματι καὶ1 ι1.ληθεία· καὶ γαρ ο παπι»
Α λ οι πιο

τοιούτουι· ζητει τουι· προσκυνουνται· αυτόν. 24 πνευ

μα ο θει1ι·, καὶ τῶι· προσκυνοῦνται· αυτον εν πνεύ
` ο ν .ο ο. 25 Ι ι .- ο

ματι και αληθεια δει προσκυνειν. Λε·νει αυτερ η

τ ο υ 1 τ ν ο ι

γυνη, 0ιδα οτι Μεσσιαι· ερχεται (ο λεγομενα· Χρι
' Η να να ο! Η

στοι·)· οταν ἔλθρ εκεινοι, ανα·νγελει ήμιν 1 απαντα.||
26 λ, ο το ο ,Ι στο ,Ε Ι ο ο λαλοκ

εχει αυτΠ ο ησουι·, για ειμι, ο ων σοι.
27 Κ κ 1 κ ι 2 9 ΙΙ 1 κ › ο κ

αι επι τουτερ πλθαν οι μαθηται αυτου, και
2 ιθ | 11 ιν κ κ ο Ι 1 ` τ

ε αυμαζον οτι μετα γυναικα ελαλει· ουδειι· μεντοι
'Τ .ο ο- '9 να

ειπεν, Τί ζητειι·; 1) Τί λαλειι· μετ' αύτη” 28 Μαρη
` το στο

κεν οι” την υδρίαν αυτηι· ή γυνῆ καὶ οἱττηλθεν εἱι·
` ι κ ι '- ο τ 29 .. ν

την πολιν, και λε·νει τοιι· ανθρωποιι·, Δευτε, ιδετε

οοὶο. νο111ο1 Μοτο ηοοιιι1ο πανω

111 π1οιιιο 1101: Μαιο: 111 Μοτο

οο1υπ11ο ι1ι1οτο111ιὶο ρο1.τοι11.

9' νοο οι1οι·οι1ε ουσια ι1οιοὶι1.ι,

που αι1οι·ατι1οο ομοια ιιο1111οι.

ιιο1ι1 ιο1οι 1111 1ιιι1οο1ο οιπ.: "πο

11121111 Μοτο οι ποιο: οιι. οιιιιιωο

"111 οι1ο1οιοτοο οο1οτο11ο111 ρο

ιτο111 πι .11111111 οι νει·ὶιο.ιο: ποιο

οι μια· ιο1οι φωτο 11111 οι1ο

τοπ: οοιι1. '1 81111111” αει αου..

οι αου οοὶ οι1οι·οοι εο11ι 111 1111

τὶιο οι νοι1ιαιο οροτιοι οι1οτοι·ο.

8' Π1οὶ1. ιιὶ 111ο11ετ. 8:11: απο.

Μαιου” νο111ι. (ιιο1 1111118111·

Ο11ι·ὶοιοι): οιιιι1 απτο 'οποιο

Με. 11ο11ὶο οι1ι1οι111ο1›ὶι οιιιι1ὶο.

1. 1)1οὶι οὶ Ιοοοι. Βιιο πιο. ιιοὶ

1οιιιιοτ οποιοι. 2" 111 οοιιι1ι1οο

νοοοι·ιιοι ι11οι:ὶρο11 ου". οι 1111

το11οι1ιοτ ιιο1ο απο ι11ο1ὶοι·ο

1οιιοο11οιοτι ι1ει11ο απο” 111161,

(ζώο ιιοαοι·1ο οοι ιιοὶι:1 1οοοοτὶι

οοιιι αι? .- 1111111111". "απο 117

ι1τ1ο.111 ιο111ι1 ιι1111ὶοι· οι .11111 111

οὶν1ιοιοιι1. οι ι1ὶοὶι 1111ι 11οιι1ὶι1ὶ

οοο, 1. νοι1ὶ1ο οι πιο. 11οιι11

 

21. πιατ. μοι ασια γυναι 110.11.. ο. Τ11ο11.

8111. 1ν. 295.111.. πιο. 80-19. 1

:1μια ε. ΑΘΗ). το1. νο18. α(οι νὶι1.)ο.

εώ 8]τι·.οτ1..Ρ11.8ιΒο1. Μοι111111. Απο.

(11. 88.)

- πιατιυι Β(.1.1)1.. 1. 69. Τ11ο11.Οταοοἑ.

Οτίο. 1υ. 295.111.. 1 :πιστευουν 9. Δ

0.. 1ο!.

-· μοι 0τίο. 111. | 0111. Δ. 1 οι111.λεγοντι

69.

- γυναι] 0111. 11.

- ότι 0,191. 888.. 1'. 221”. 225.. Νανα!.

ιι. 1 ο" Α. ιο. νι.

- τουτω] ο11ιο τοι οριι 1). ιι.ο.ε. @το

οι·ι.81Ρει. Εἰ!. 80411. 1 Οσοι". 87τ.1·1ο1.

οτί!. 1. 686'. 11. 228.221... 22041· Οτίο.

1111. 1. 6011. Νουα1.

- προακυνηαιτι .0τίο. Η. 9241. 925-··'···

πι. (-αητι 1.) | -αουοι 119. Μοτορ11.

Απο. (Μο. 1. “2219.

99. Πινάκων] οι”. ιγινετο και 69. 1 0011

11°-, 0719. 11'. 228! 228.. 229.. Η".

809..

ιο. αλλα 11131). 1 1.11· ο. 01.. το. στα.

111. πιο πιο.

- προακυνηοουαιν Οτίο. Η. Ειι.ι. 113.

18.1. 1 των” 88.

- πατρι] 111111. μου 69 δι:τ.

- πνευματι] ρι·ι1ει11. το· 1. 1 Οσοι”.

(οι... 11.16.) 0τ1ο. 1ν.

- και γαρ οι1 511. νετ. Οτίο. ὶν. 9299.

Εἰ!. 80411. 1 οιο. 1. Τοτε. 11ο Οι". 98.

28. τοιουτους] -τος Η.

- 1111.] 1.111. 111 ορ1τ1ιο α.&.

24. πν. ο θ. κ. τ. προακ. αυτον] 01:11. 69. (1.

'Ποια ει1ὶι11 ορὶι·11οι ο". οι 1111 ιιοὶ

οι1οι·οι11 πιο ιιρ1ι·ὶιο. οι οσο 'αστειο

οροτιοι. 11111 111 η1ὶτ11ο οι καηκε .11ο

1111111 οοιι1. 8711011.

- αυτον Οτἰο. 111. 9110.. Επι. 1111. 189.

ο. 11111. 5·1.1081.1739. Η11.80411. 1 οιο.

Β.. οτα. 1τ. 934·1(Ητι.·1.) Ποιοι. 42.

- δει] μια προακυνιιν 1). α. Νουαι.

πιο. ο”. 1 απο". 0τ19.1. αν. σου.

?18. 1τ.111ι. 0τίο.1ι11.1.499.50.. Ειιι.

1).Β. ο.. Μο1.1ετ. (11111. προακ. ο.)

95.οιι1α Οτ1ο.1ν.9..988·(ι.·ἰ1.). | οιοαιιιν

1.. 811. 69. ΟΛ. 8]1·.Ηο1.11ια. Μεο1ρ11.

. Τ11ο11. Ζ·11.11. 0119. 1ν. 989.

- Μιοιτιαι· Α110Π1.Δ. το!. Οτἰο.1ν.ιετ.

1 Μισο:: 88. 69. 1506111711. 87ι·.11ο1.

1118. Οταοι·ὲ. Μει11ρ11. στ. Τ11ο1›. στ.

- ο λη. χρ.] στο. 87ττ.Οτι.8ιΡοι.

- αναγγιλιι οτα. 11. 51.'. 1 -γιλλιι 1)

οτ.

- ἡμιν] υμιν Π.

- άπαντα Β.Μαί.(.1.. 1. Οτίο. 1'. Η. 2116·

(ι:11.)937Μ· | :παντα €. .1011. το!.

Οτίο. 11. ΣΦ. 1 τα παντα 59.

96. ὁ 1ηοους Οτίο. 111. 987.. 1 0111. ο Α.

27. επι Οτίο. 111. 9876. 1 ιν Β. Μοιι1ρ1ι.

- τουτω] τουτο 69. ΕΚΠ. 0τίο. 1'.

- ηλθαν Β.Ε1.11ίαι1. 1 :ολων 9. ΑΒ'

01). τω. Οτἰο. ὶν.

97. αυτου] οιο. 13ΒΙ.(ο1το.. Μαὶ.)

- εθαυμαζον ΑΒ(.:1)1- 1. 11ο. ΟΚ”.

Επι. 87ττ.Οτι.8ι Ρετ. Μοι11ρ11. Απο.

Οτ19.1ν. 28711. 2889. 1 :-ιιαοαν ς. Δ.

τε1. 8)·ι·.Ηο1. Τ11ο11.

- ιιπιν] ο111ο και!. Οτίο. 1ν. 9.37.. | ..111.

αυτοι 1). α.ο. 871.011.. 1101111111. 111811.

1 ΜΗ. ιζ αυτων Απο. (111ο1ὶοτ1. 1111111

ιιοοοτἱι ι1οι οο111 1οιιοο11ο ο. αου! οικο

ο1τὶι ὶ11ι11 οοι Ωο1ι1 1111 ι11οο11ο.ιι? 8,1.

(311..)

28. την υι1ρ.] 0111. την Δ.

- αυτης Οτἰ9. 1'. 21181. 2119.. 9411.] ἑαυ

της 1).

- ἡ γυνη Με 8ττ.Ρο1. Οτ19.1τ.ιετ.1

πιο την υδριαν 1). 11.(ε.) (8)·τι·.011.

81111111.) Απο. 1 στο. 811.111".

29. οσα ΛΟ,1)Οτ.Ε. το1. 111118. Ι1.ο$

δΙτ.11ο1. Απο. Οτίο.1τ. 9:18.ια. 9119.

(6102791. 1 α ΒΟ.. α.ι. 8τττ.Οι·1..8ι

Ρετ. Μει11ρ11. Τ11ο11. Ξ1.11. Οτὶο. 1ι·.

2381(Μ88.) ν1ι1.νοι·. 119.

- οντος 0,49. 11. 23811. 2:19'. 2910. 279!

1 εκεινοι· 0.

110. ιΞηλθον Οπα. 1τ. 91189. 24011. 241.. 1

ιξηρχοντο 1.. ο. ΜΜΜ. ουν ς. 1ο.

51". Δ. νο18.ΟΙ. ο! Μει11ρ11. ΤΙΜ»

(οι 11%. 111. 0.1.. ὶν. 94.1..) 1 οιο. .ΑΒ

ΤΑ. 1111. 1101111118". Δια. α.ο.ο.

ΑΠΕ. 0τ19.19.240·1. 1 και ιξηλθ. (Η).

ι. 87τι·.0τι.Ρο1.8ι1:1ο1. 211111. (οτι άυλα

Οτὶο. 111. 2381.)

892
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

τους. α. ι. ο.

ο". Ο. Ρ. Ε.

Μινι. ('.1'1ιο1ι.

(Πα. 111.]

Δ1·ιιι. απο.

519. πάντα τι ὶπ.

Ί που.

Ο.

)

Μ θ δ 9 | , 0' 9 | ,

αν ρωπον οι· ειπεν μοι παντα οσα εποιησα· μη τι

, ν να τ· !

ούτω· εστιν ὁ Χριστό” 80 ἐξηλθον 1 έκ την πολεων,

καὶ ὴ|ρχρντο προι· αὐτόν.1Τ `

·· ` ο | Ο ε `

18 Εν 1 τοι μεταξυ ·ηρωτων αυτον οι μαθηται

ιιοιιι οιιἱ αἱιιἱι 1111111 οιιιιιἱιι. οικο

οιιιιιααο ι“οοἱ: ιιιιιιιιιιιἱι1 ἱρεο οι:

Ο1ιι·ἱοιιιε? 11) Ειιἱοι·ιιιιι (1ο οἱν1

απο, οι. νοιιἱο1ιαιιι. ιι.ι1 οιιιιι.

1' 1ιιιοι·οιι τοΒιι1ιαιιι ουαι ι1ἱιι

λέγοντει·, .Ραββι|, Φοἶγε. 82 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖι·, τη.»

βρωσιν ἔχω ιραγεῖν ·ὴν ὑμεῖι· οὐκ οἴδατε.

οδν οἱ μαθηταὶ προι· αλλήλουι·, Μή τα· ·ιΪνεγκεν αὐτῷ

,1ησοῦι·, ,Εμον βρωμοί

έστινἴν 1 | '| 1 θ,λ - | , `| α ποιησω` το ε ημα του πεμψαντοι· με και

τελειωσω αυτου το εργον.

Μ 2 ο κ 1

ετι 2τετραμηνύι·|| εστιν καὶ ο θερισμὶιι· έρχεται ; ιδού

τ ε Α ο ν ` ι 1 ε οι ` ε

λογω υμιν, επαρατε το” οφθαλμου;· υμων, και θεοι

η `

οτι λευκαί εισιν προι· θερισμον

θερίζων μισθὶιν λαμβάνει καὶ συναγει
λ ο ε ε κι

καρπον ειι· ζωὴν αιώνων, ἴνα 1 δ σπείρων ομου χαίρη

87 έν γαρ τούτῳ 6 λόγοι· ἐστὶν 1 αλη
θ | 1'' (1 8' ι κ ε ι · ο :Ιλλ ε θ Ι

ινοι·, οτι αλλο; εστιν ο σπειρων και οι οι; ο ερι

ἐγω απέστειλα 1 ὐμᾶι· θερίΦιν δ οὐχ ὐμεῖι·

Φαγεῖν ;

οτι, οι. θερισμόν. σασθε ται· χώρα,

ήδη ό θερ. .'16 ο ὁ

καὶ ὁ θερίζων.

·' Β1ἱο. 11:15.

11 2 ζων.

84' λέγει αὐτοῖι· ο
(

88

85 οὐχ ὐμεῖι· λέγετε ὅτι

οἱριι11 ι11οοιιιοο, Βα1ι1ιἱ, πιου

ι1ιιο.ιι.. 1" 111ο ιιιιιοιιι (11:11: οἱε,

Εκο οἱ1›ιιιιι 1ιιι1ιοο πιαιιο1ιιοιιτο

οιιοιιι νου που υοἱιἱε. " 1)1οο

1ιαιιι απο ι1ἱιοἱριι1ἱ ιιι1 1ιινἱοοιιι,

Νιιιιιουἱι1 ιι1ἱηιιἱε ιι.ι.ιι11ἱι. οἱ πιο."

ι1ιιοιιι·ο 1 1· 1)ἱοἱι: οἱο Ιοειιι,

111οιιο οἱ1ιιιο οοι οι ι`ιιοἱιιιιι νο

1ιιιιιιιιοπι οἱιιο ιιιιἱ ιιιἱοἱι πιο, οι:

ροι·1ὶοἱιιιιι ορια οἱιιο. " Νοιιιιο

ναι ι1ἱοἱιἱε ιιιιοι1 ιι.ι.11ιιιο ειιιο.ιιιιοτ

ιιιοτιοοε ειιιιι. οι πιοοιιἱιι νοιιἱι?

Βοοο ι.1ἱοο νο1ιἱο, 1ονιιιο οοιι1ου

νοοιι·οο οι: νἱι.1οιο το;;ἱοιιοι, ιιιιἱυ.

ιι11ιιιο ουαι: ἱιιιιι ιιι1 απ'οσα.

11. Ετ. οιιἱ ιιιοιἱι πιοι·οοι1οιιι ιιοοἱ

ρἱι οι οοιιι.;τοςιιι ίτι1οιιιιιι 1ιι νἱ

απο ιιοι.οι·ιιιιιιι. οι οι ιιυ1 οοιιιἱ

ιιιιι οἱιιιιι1 Βιιιιι1οιιι οι οιιἱ ιιιοιἱι.

1.' 1ιι 1ιοο οιιἱιιι αει νοι·1οιιιιι νο

τιιιιι. οιιἱιι ιι.1ἱυο αει αιιἱ εοιιι1ιιιιι,

οι ιι1ἱιιε οει οιιἱ πιοιἱι. 1" Εφ

ιιι1ιι1νοι ιιιοιοι·ο ιικού νο: ιιοιι

ἔλεγον

-Κ_____ή_____

81. εν] +ειι1ι1. δε ο-. .101. το1. αννιτα.

8_νττ.(Οι·ι.)8ι:Ηο1. 111οιιιρ1ι. Οπα. ἱν. 24211.

[ω οι" Βιιι·.Ρει. Απο. ν`Ει1ι.] 1 οιιι. Β

Μα1.Ο.1)1.. νιι18. α(ιιι. νἱι1.).ο.ε.ο.

@9111. Οτἰς. ἱν. 2414. 2421". (εν τιμ με

ταξι: οπι. Μπίλι.)

- ηριοτιον (-τουν Ο. 69. -τον Β.) 0,19.

ἱν. 24111. 8421.1ι1ε(αίκετιέ). 1 παρεκαλουν

Δ. | (ι11ιοἱριι1ἱο_ἱυε ιιι.ιιοπι τοΒιι1›ιιιιι ουαι

οι οι1οι·οι ουαι 11119 ριιιιοιιι 8_ντ.Οτι.)

_ αυτον Οι·ἰς. ἱν.ιετ. 1 οπι. ΔΟ. 1 αυτών

1.

- μαθηται] οδό. αυτου 88. ο): @το

οτι.Γιι.διΗο1. Μοαιρ1ι. 21%. 111. .111:ι.1ι.

1 Οσοι", 0τίο.1ν.1ετ.

- ραββι ΔΒΔ. 1. 88. 69. το1. Μοιιιρ1ι.

2118. ἱἱ1. 1 ραββει Β.11Ιαἰ.(11)1.11111. (οπι.

8νι·.Οττ.)

88. ουν ΜΜΜ. Οτἰς. ἱν. 24.59. 1 δε 1)

θα ι.ι.ο. θα" νΕι1ι.) 1 οιιι.ο. @τα

Οποιοι.

·- προς αλληλους 0:19. ἱν. 1 .πιο ο1μαθ.

69. Μο11ιρ11. 1 ιν ὶαυτοις οἱ μαθ. 1) στ.

1 (οπι. οἱ μαθ. 8_νι·.Οτι.)

- 11ιι.] αι1ι1. ε1ἱιιοτιιιιι οἱ @οι ι1ἱιοἱριι1ἱ,

11ιι1›1›ἱ οδο. @8.111

84. λεγει οι·ἰς. ἱν. 2459. 1 εδει νηιαιι.τεο.

- αυτοις Οταν. ἱν. 1 αυτη Α7):

·- ποιηοιν Β()1)1.. 1. 88. Κ. Ατιιι.ιιι νία.

£1οηι. 125. @19.111 7201,. ἱν. 24511. 24611.

841€ 2481.. 24811(Ι.1εταο.) | :ποιοι €.

ΑΔ. ι·ο1. Ηἰρρ. αρ. 81111. ι1ο Μος. 278.

Οτίο. 111. 971.

8·1.του πεμψ. με 0,19. 111. 79011. ἱν. 81511.

(ειτε.) πιο». 049. αν. 111. αν. 40611.

89911. Τετε.αι1ν.Ρτο:. 21. Ζνουαι. 875.

1 ιιιιιι·ἱε ιιιοἱ, ο_ἱιιε οιιἱ ιιι1:ἱ1 πιο 211ι1ι.

του πατρος μου Οτίο. 111.971. του θεου

του πεμψ. με 0,19. ἱν. 2489.

85. ετι ΑΒΟΔ. μια. 88. ι·ο1. 8ντι·.Ρει.8ι

11ο1. Μοιιιιι1ι. Απο. Ει1ι. [1ι..Βις.ἱἱἱ.]

Μ. ἱν. 249114· 2509. 851841· Η11.9.111'. 1

οπι. ΠΙ.. 69. Βγι·.Οτ1. Οτἰς. ἱν. ΜΜΜ'.

250°·°· 2)”. 256.. 580 ,101. θα!. (318.111.

Μαι. 20.

- τετραμηνος ΑΒο131.Δ. 1. 88. 09. ΕΟ·

1111811111. Οτἰς. 1ν.111-. σαι· Στε

τραμηνον €. Η.

- ιδου λεγιν ὐμιν Οτία. ἱν. 24811. 2519.

11589. 256-. 1 οπι. 1. Οτἰς. ἱν. 580ιιοι.

Οι". Οι·ἰς.ΙΜ. ἱν. 51211.

- ηδη οοιι]. ουαι ειναι. ΑΟ.1)1.. 88. 11.

Η. 5ντ.(:τι. ("Ει ]ιιιιι"). Ιτοπ.259ιιι

νία. (νἱι1. Σια. ἱιι 11ο. 42611.) 1 ουαι ιιιιιι.

Ο'Δ. 1.19. θ11Κ11Λ. 1ἴιι1ε. ο): 8_ντι·.

Ριιι.8ι11ο1. Μοαιρ1ι. 0,19. 1. 21911. ἱἱἱ.

15911. 18'. 2484. 250°·°· 8511·ω· 28%· 258..

255". 2511'. 81174. 8780. 580τι01. οι". Ενα.

111118. ε)ῖ_#1 Βντι·.(οτι.)8.:Ρει. Μοιιιρ1ι.

οι1. Απο. (ΣΕΦ.) 1 οπι. Β(.1.1)1.. 88.

α.ο.ε.Ι.ιιι. 111οιιιρ1ι.Μ8. Ιι·ειι.2.59. Οι·ἰο.

1. 819.'. ἱν. 258.. 25411. 25611. 88886·

86 1να] 1°ιιι1ι1. και Ξ'. Α1). τοι. νι118.

α.ο.ο,|ὶ(ηι.) (ενττ.οτι.8ιΡει.) (2111.1ι.)

Ιτειι. 1 οπι. 1101.. 1. 88. 11. ες. @οι

1·1ο1. Μοαιρ1ι. Απο. Οτίο. ἱν. 258..

25611. 85899· 2594. 200°(Ηεται·1.).

- ομου χαρη (εἰε: 1ια1.ιοι 1)) ροει και ο

θεριζιυν 1). 8ντι·.Οτι.8ιΡει. $νι·.Ηο1.ορ.

ν111ιἱι.ο α Ρτ.τιιατι. .118.111 Απο. 21$ι.1ι.

Ποπ. 1 (Ματια, 1.ιιιι. Μοαιρ1ι. Οτἰο.1ν.

Ο".

- χαιρει 69. 111111. | (Ματια, αν). ἱν.

6.0..

87. ο λογος εστιν αρ. 228. 111. Ιτειι. 261.

Οτο). ἱν. 8601161... 1 εστιν ύ λογος 1).

111118. οι.)ι..Μ:(...) Μουιρ1ι. Απο.

[του. 259. οω.. ἱν. 880.(Ηεται:.)

- αληθινος] Πιτοοιιι. ὁ ο. Α(Ρ.1). το1.

'οπι. Β.Πα1.Ο..1.Δ. 1. 88. Κ. Αται.

Οτἰς.ἱν.ιετ. 1 αληθης 1. (1111. αληθες

0τιο. ἱν. 2521..)

- αιτειριιιν] θεριζων .εἰο 11.

88. απεοτειλα στίς. ἱν. 2521,. 258.96”. 1

απεσταλκα 1). (αποατειλα 0.)

011.440. (οπο. ο.) 1 οπι. α. 8νι·.Ηἱοι·. 1 - Μύδια] οπι. 11.

Μοαιρ1ι.ΜΒ. Απο. 21581. 1111. 7811.

ουν. 9411..101μ.

88. 1 θερ. 111.] Τοπικοι. και σ. ΑΟΚ. το1.

] - ὁ θα!). 1ν.ιοι·. 1 οπι. 10.1.. ε.

 

80. Βκἱοτυ.ιιι. οτιτο οι. 1 82. ι11ο11. Ο!. 1 νοιώ

1.ἱε οι.

81: 398





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. τν. 80.

Α. Β Ο 1) Η'.

1'. Δ.

1. 38. 89.

Μω8σἴΛ.

89. ὅσα |π.

40. ως ήλθ. ουν

4.2. λαλιάν σου

κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὐμεῖι· ιιι· του

κόπου αὐτῶν εὶο·εληλύθατε. 89 ,Εκ δὲ τῆι· πόλεωι·

έκείνηι` πολλοὶ ἐπίστευσαν ια· αὐτὸν τῶν Σαμαρει

τῶν, δια του λόγον τῆι` γυναικι” μαρτυρούσητ ὅτι

εἶπέν μοι πάντα ΟΝ ἐποίησα. 40 οδο οιἶν τἶλθον προι`

αὐτὸν οἱ Σαμ.αρεῖται, ·τὐρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ,

αυτοι;" καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ήμέραο. 41 καὶ πολλῷ

πλείουι· ἐπίστευσαν δια του λόγου αὐτοῦ, 42 τῇ τι

·νυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν στον λαλιιὶιν

πιστεύομεν· αὐτοὶ γαρ ἀκηκὅαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι

οὐτότ ἔστιν ἀληθῶτ ὁ ιτωτἡρ τοῦ κόσμου 9.

14 48 Μετα δὲ ται δύο ήμέραι· ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν+

άι· τὴν Γαλιλαίαν. 44' αυτοι· γαρ * ,Ιησοῦι έμαρτύ

ρηο·εν '2 ὅτι προφήτηι· ἐν τῇ ἱδία πατρίδι τιμτ)ν οὐκ

Ιοοοτο.ιιἰο: ΔΙΠ Ιαοοτονοτοττι. οι

νοο ἱτι ΠιιΙωτοτυ αποτο ἱττιτοἰειἰι.

π' Εκ οΜιτιιο :οποιο Μα πατα

ι:τοιΠαοτατιι τα ωτα Βιιτατιτἱια

"αυτο ρτοριοτ νοτΙ›ιιττι απατο

τα ιι:ετ.ἱτοοτιἱυπτ ροτΜοεπιὶε

ιμιἱο ι.Ιἰ:ιἱι αυτή οττιτττο αποα

οιτττιαιιο τω. ω Οιτττι υπήκοοι

οτεο οι! Μοτο Βοτττοτἱιο.ττἰ, το

ατινοτιτττι απο οι. τα απαιτει.

Ετ τιποτα" Μ @οι Μια. 4' οι.

ττιιτΙιο μαπα ι:τοι.ΙἰιΙοτιτττι 'πορ

ιοτ αοττττοττοτττ στο!. " οι ττιιιΙἱοτἰ

ακουω αυτο απο που υτοριοτ

ιιιιιτττ ΙοαοοΠατττ οτοιΠτττοο: ἱρεἱ

αυτοι αιτι1ἰνἱτοιτι οι ιοἱτττιτο ηαἱιι

απο Μι: ο" οαΙντιιοτ τττιιοιΙτ.

.3 αν” ?σοι ιΙοοε τοπια" «Πω

οκἰἱτ. ἰττιΙο οι απο ἰτι ΟιιΙΠιιιιοτττ.

" (τον) [οοο οττἱττι “απο τοειἱ

ατοοιιιτο ροτΜυοἰτ. αυτο ρω

ρ!ιοιο το “τι ρο.ιτἱτι !τοττοτοττι
αν

εχει. 5 ὅτε οιἶν ·τῖλθιν ιιι· τι» Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο

ο,› ` ( Α | Ο | Χ '| ι |

αυτον οι Γαλιλαιοι, παντα εωρακοτει· οσα εποιη

σεν ἐν Ίεροσολύμοιο ἐν τῇ ἔορτ·ῇ· καὶ αὐτοὶ γαρ

που Μποστ. “ Η''- "Μ Οιττττ απο

νοτιὶοεοι το (ἱΜΠιιοαττι. @ιατρο

τιιττι Μοτο ΟαΙΠοοἱ.ι:ιιτο απατα

ι·ἱιΙἱοιουι αυτια @αυτοι Ηἰοτονο

αυτή: το .τα των): οι ὶριἱ ι:τιἰτττ

 

88. κικοπιακατι Οτίο.ττ.Ιστ. | -κιτι ν. '

ικοπιαοατι 1).

- τικοπιακαοιν Οτίο. ἰυ. 252». 25%. 261..

2820. ' ικοπιαοαν 1).

- ως] στο. ο·(αιω.'.)

- αυτων] αυτον 69.

89. εις αυτον ρου: των Σαμαρ. Ι. ¦ Οοττιτα..

Μ ἱν. 2404. (στο. ο. Οτίο. ἱν. 2880.)

(εις αυτον ιξ αυτων των Σαμ. 69. των

Σαμ. Ρο" πολλοι Μια.)

-- τον λογου 0τἰο. ἰν.ὐἰο. | των λογων

89. Ι στο. @τιποτα

- α ΒΟ.Ι.. !ι.ο.Ι. 8νττ.Οτι.8ιΡει. Μοτττρτι.

88. που. Οτἰο. ἱν. 240°. 265€ [ιν]

' το" 9. Λοη)Δ. το!. τα. ι:$$9.

απατα Απο. Οι·ἰο. τν. ειναι”.

(οι. νετ. 29.)

40. ως ουν ηλθον ΛΟΒΕ. το!. ο. Οτ·ἰ9. ἰν.

2406. 25”. ¦ ο. ηλθον ουν Β.|Παἰ. μιά.

(αἰι.ἰττ οι!. 1..) νιττε. α.ο./.πο'. (ο στο.

ως οι ΑΜ. ἰἰἰ.). [οἱο οι ατι. αἱ. 2...ΟοιΙ.

το. οι ἱο του. “τα οοο. 1 απο. οτι!

απο» ποιει:: τοατιο στο: ως ουν συνῆλ

θον.”] ουν ηλθον ουν ΒΡΕΙ., (οι ως ουν

Ιοι:ο ουν Η. τι οοττοοιοτο.) πλθον ουν

(στο. ως) Β.Βιἰυ.ΒοΙτ.

- πρωτου ΕΚ.

- παρ' αυτοις στο). ἱτ. 240°. 264-·"·265-.

(Ηι·ται:ἱ. παρ' αὐτοῖς ἔμιινι, και οὐκ έν

αὐτοῖς.) | προς αυτους Ο.

- ιμιινιν Οττο. τν. ΜΟΒ. ΣτΕ-τω· 265”. |

-ναν Η.

Η. πολλῳ πλιιους] τττιιΙιἱ 5νττ.0τι.διΡοι.

- ιπιοτιυοαν] Μι!. ιι; αυτον 59. Λιἰο.

κωφών. ί 87ττ·.0τι.Ρει.&ΠοΙ.τ Απο.

απο. | στο. @το απο.

Ω.το τι Ιτιτι.280. | το οι ΒΒΔ.τἰο. α.ο.

#1!. 8ττ.ΒοΙ. Οτία. ΜΒΜ...

- ὅτι ΑΒ.Μαἰ.ΟΠ.τοΙ.ντ. ' οτττ.Β.Βιἰυ.

Βάι. 6.!. 87τ.Ροι. ΣΕΦ. Ικα. 229.

Οτίο. τν. 2654.

-· οην λα.λταν ΔΟΕ. το!. Ποπ. Οτἰο. Η.

257',(Πα·αο.). ' λα.λιαν σου Β. ΟΠΠ. ἰν.

240.. 28”. | την μαρτυριαν Ι). ὐ.ἰ.

- αυτοι Οτ·ἰο.ἱν.τοτ. ' αυτου 1). ιι.

- αττηκοαμιν] Μι!. παρ' αυτου Ι. 89.

8)·τ.Οττ. Απο. Ι Οοτιιτο., [ται. 0,49.

ἰν.ὐἰο.

- οιδαμιν Οτίο. ἱιτ.ια·. | ιγνωμιν Κ.

- οὐτος] οὐτως Η.

- αληθως Οτἰο. τν. 240». 2656. ' στο.

Κ.. Οτἰο.ἱτ. 2670. ' ατω. Ρτορττειο οι

ο.

- ο αωτηρ] στο. ο Δ. ' Οοττιτα, @τα

- αιἱ ατα] Μάο. ο χριοτος ετ. ΛΒ.Μαἰ.οιὶ.

Ι.σ1)ϊ.. Βυτίο. τω. ιώ $νττ.(Γει.)&ΠοΙ.

Βυτ.Ηἰοτ.(ο ι:οττ.°) | στα. Β.Βιἰυ.Βοτι.

ΒΙο.!"οι.οι1.2.Ο.. να... α.ὐ.ο# 8)·τ.

Οτι. Ξντ.Ηἱοτ.ιτιι. Μοτο”. Απο. του.

Ιτοττ. Οτἰο.ἰν.ιιτ. Βιιι.ιττ Ρε.686”. [Η.

απο]

43. ιιιιιθιν] τακτά. και απηλθιν €. ΑΔ.

τοΙ. νιιΙ8. (ο.) $7ττ.Ρει.8ιΗο1.τττ8.

Διοτι. του. και ηλθιν Ι.. 87τ.Ηι:Ι.ιτιι.

| στο. 1301). 69. α.Ιτ.ιώ_|Π. @απο

Μοτορα. Οτιο. ἱν. 2496. 267°··· [Η. 21%.

το]

Μ.Ιηοους] τρταοττι. ὁ π. Ι.. 89. ΜΑ. '

στο. ΑΒ.Μαἰ.(.ἶΠΔ. Ι. 83. ΒΡΟΠΧ8Π

τι. Οτίο. Η. 287” Νο... 2888.

4.5. ὅτι Οτία. τν. 249... Με”. ¦ ως 1).

- ιις την Γαλ.] στη. 8ντ.οτι.

- ιδιξαντο Οτία. Εν. ' ιΕιδιΕ. 1).

- παντα στο). τν. ' παντες Ο. Βια-.Πολ

2.". ' οτα. Βνττ.οτι.8ιΠι:Ι.α:ι. | απο.

οι! ' παντα τα ιτημιια Απο. Ροοι

έωρ.

- όσα λαοι.. 1. 88. 69. Οτ·ίο.ἱν.249^.

οοι·.αοο··.πο··(ν). ' το ι:. το. τα.

Βου. Βυττ.Οτι.Ρει&ΠοΙ. ΣΕΦ. οτι...

Η!. 2694. 270,( Ισ).

- ιποιηιτιν] ...τα οημιια 69. ' αυτο παν·

τα Βντ.Ρει.

- Ίιροοολυμοι;· στα. ἱν.ὐίο. ' Ίιρουοα

λημ Ι).

- ιν το Οτ·ἰο. ἰν.ὐίο. | στο. ιν 1).

- και αυτοι οι! Μ. νοτ. @το Η. | στο.

Ο.

45.παλιν] τρτττοττι. ὁ Ιτμτους 5. θα'

Μι!. ΔΔ. Ι. 69. τιτοτττιττονι. 1.

Β›·ττ.Ριι.8ιΗοΙ. | οτα. [ΜΠΕ. 88. (μια.)

$ντ.οτι. Μοτττρττ. Λτττι. ΣΕΦ. οτι!).

αυτο. [απαιτει]

 ι

| 38. Ι:ιοοτοο Ο!. Ι Η. ι:τοαΜοτυοι. το ωτα Ο!. |

42. το.: ο". νοτο οι. . 45. απατα οοο: (Η.
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οι'. 21. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

  

ξ

Ξ να”. α. δ. απ.

Μ.ο. Ρ. Β.

_ Παπ”. [πιω

Απο. Σια.

Η. διὅρχ. ο. ἱρχοι·

μαι

Η. σου τον ανδ.

` Γ απ 2 να

πατροι· ημων Ιακωβ, δι· ἔδωκεν ημιν το Φρέαρ, καὶ
ι ι ο νι ο · , Α

αυτοι· εξ αυτου ἔπιεν καὶ οι υιοὶ αυτου καὶ τὰ θρέμ
ι - · 3 ... .

ματα αυτου, 1 απεκρίθη * Ίησουι· καὶ εἶπεν αύτη,
.- Ι Ι Α

Πω· ο πινων ἔκ του υδατοι· τούτου διψήσει πάλιν·
· ι λ ο να να

οι· δ. αν πἰη εκ του ϋδατοι· οδ εγω δώσω αύτη), ου
λ | να

μη ξδιψησει|| εἱι· τον αἱωνα, αλλα το ϋδωρ δ δώσω

' Α | .ο '

αυτω γενησεται εν αύτω πηγη ῦδατοι· αλλομένου ειι·
) ι τ 15 | Ι

ζωην αιωνιον. Λεγει πρδι· αυτον η γυνη, Κύριε,
θ απ ` να

δω· μοι τουτο το υδωρ, ἶνα μη διψω μηδὲ 2ἔρχομαι'|

υ 0 ,8 ι οι 16 τ η ·- ι ο απ υ

εν α ε αντλειν. λεγει αυτη [ο Ιησουι·], Υπαγε
Ι ` .ιν δ ` . ο ι ι Ι 17 ι

Φωνησον τον αν ρα σου και ελθε ενθαδε. απε
τ ι ` Φ ··

κριθη η γυνη καὶ ειπεν, Ούκ ἔχω ανδρα. λέγει αυτη
ι ΟΙ να κ το ο· ιν ο! ι ο' 18 | |'

ο ησουι·, αλωι· εσται· οτι Ανδρα ουκ εχω· πεντε

` ' ' να

γαρ ανδραι· εσχει·, καὶ νυν δν ἔχω· οὐκ ἔστιν σου
Ο Ι να ι ` .

ανηρ· τουτο αληθει· εἴρηκαι·. 19 λέγει αυττρ ή γυνή,
θ ι- ο, υ

Κυριε, θεωρω οτι προψήτηι· εἴ σύ. 20 οι πατέρα·
τ .ο ο Α ;| | να

ημων εν 3τω ορει τουττρ'| προσεκύνησαν· καὶ υμειι·
' Π

λεγετε ὅτι ἔν Ιεροσολύμοιι· ἐστὶν δ τόποι· ὅπου
.- Α Α - Ο

2προσκυνειν δει”. λέγει αύτη δ Ίησουι·, ° Πί

Ιιι.οοο. ιιιιι απο ποοιε ρπιοπιιι

οι οκ πο ιρεο πιο οι ΜΗ απ"

οι ροοοι·ιι ειπε? " Βοιιροπι:Ηι

Ιοοπο οι @οι οι, Οιιιιιιο ιιπἰ

πιει οκ παπα Με απο ιιει·πιπ:

ιιπι ππιοιπ οποια οιι αιμα. ιιππ.ιπ

οπο πιω οι. ποπ πἱιιοι ιπ ποιοι·

ππιπ. "πιο παπα οππιπ οπο

ιιιιιιο οι ποι ιπ οο ι'οπο ατιππο

επιιοπιιε ιπ τιιπιπ ποιοι·παιπ.

'8 Ι)ἰοιι οι! σπιτι πιπΙιοι·, Πο·

ιπιπο. πα Μπι παπι: ιιοπαιπ. πι

ποπ οιιιιιιπ ποιιπο νοπιπιπ απο

πιιι·ιι·ο. Μ πιω οι Ιοεπι. νιιιιο

νοο- νιι·πιπ ιπππι οι "οι [Μη.

'7 Κωμωδ" ιππΙἱοι· οι απο,

Νοπ απο. νιτπιπ. πιω οι

Ιοοπιι, Βοπο ιιἱιιἱιιιι ιιιιια ποπ

πιο... νιι·πιπ: " οιπποπο οπιιπ

ήτοι ιιιιοπιιιι. οι πππο οποιπ

ποια:: ποπ οιι ιππο ναι: ιιοι:

απο οποιοι "' Μάι οι ιππ!ιοι·,

Ποιπἱπο, νιδοο ι:ιπἰπ πι·ορ!ιοιπ

οι ιπ. 8', Ριιιι·οο ποοιι·ι ιπ ιποπιο

πα: ιιιιοτανοιππι, οι τοπ απο.

απο ἱπ Ηιοιοοο!γιπιο αει Ιοοπο

πω Μοτο" οποι·ιοι. " πιω

οι Ιοοιιο, ΜιιΙἰοι·, οι·οιΙο ιπιπι

 

στη. ιν. 2242.

- Μαρ] και!. τουτο οι. (α.)ο,|',πΙ. Βγι·ι·.

” απο Για. Μοιπρὶι. Λτιπ. Δια. ¦ Οοπ

'Η. τοι. νων.ί

έ 0,49. ιν. πιο.

μ

Ε

οι Ρ.. ιιι..
·· - ου μη Οτίο. ἱἰἱ.δἰ.ι. ἱν. 220°(Ηεται:.)

Ρ Βιιο.ιπ Ρι.87·|. ' οιπ. μη Ι).

- - διψη"ι ΛΒ.Μαι.ΒΙ.. Ι. 38. 69. Μ.

οτιο.ιιι.διο. ιν. 2202(Ηεται:.) (διψιι Δ.)

2διψηοο π. 0'. το!. Οι·ἰο. ιπ Ριοι·.

(Μπἱ.νιἱ. Η.) Ειι.ι.ιπ Ρο. 87·'.

Ξ.

έ

Ε!2.ιδοικιν Οτίο. ιν. 21%. ' διδιοκιν Ο. 89.

ε

- θριμ. αυτου Οσο. ιν. 219'. 217.. 2192

2242. ' οιπ. αυτου Ι).

ΒΙ8. Ιηαους] ···ρι·ποιπ. ο π. 6!). Α. 0ι·ίο.

ι και” ' οιπ. πωπω. ι. ποστ):

ΠΚΜδι.ῖν. (ο. 88.) (ι·οοροιιιιιι ΠΠ

Η δοοιιο. οιππιι 5)ιτ.Οιι.)

Ε Πώς δ. αν πιο (πιει 69. ΡΗ.) οτἰο. ιιι.

Ε ειναι. ἱτ.212°.2Μ^'. Ειι.ι.ιπΕο.867°.

. αν. (ἰπ Ρ.. ΙΝ..) ορια. Με. Πι!.

Ε Πιο.. ι .ι δι πινων π. απο" ?5. οι..)

Τ- ου μη διψ.....δινσω αυτφ @0.11

ι κι. τν. Οτἰο.(ἱἰἱ.δἰι.)(ἱν.2202.) στη.

” Ια. οι. οιπ. αν”. ιοο~ επι. που.

Ειιο.(ἱπ Ρο.87·..) ' οιπ. Ο.. Ι. 'Πιιιο.αρ.

"οἰ‹ὶο. Οτἰη. πιο. Επι. ιο Εο.!ιἰ.ι.

Η. ο νδ. ὁ δυο. αυτ.] οιπ. ο.

- δωσω 22.] οποια ιγιν 1). 38. 69. Μ.

νπΙΒ. α.Ι:$!ἶ 8γι.ΗοΙ. (απο.) Οτἰη.

ιιι. πιο. οπο. πα. ιι. ειο=. αν. ιιι. αν.

404.. ' Οοπιι·α, ο. οπο". (απο. Μι.

Ριι.)

- γεννηοιται Δ.

Η. διψιν Οτιο. Η. 2 Η”. 2200. 35". [ διιψη·

σοι 1)..

- ιρχομαι (Β.ΒΙζυ.Βο|ι.)Ε. (Η. 69. 1380

πιο.)

δ.ι:. Βγι·.ΒοΙ. 'Ηπα

804..

ΗκΜΑ. (διιρχομαι Β.8ιω.Βι:|ι.Μαί

(οι!.2.). Οτἰο. ιν. 220!) ' Σιρχωμαι €.

ΛΟΒΔ. Η. 8... ον. (διιρχοιμαι Β.Μαι.

(Μ. 1.) Οτίο. ιν. 217220· 8684.)

Ι8.ὁ Ιησους (Α)Ο.ΠΙ.. (Ι.) το. Οι·ἰο.ἰτ.

219-. (οιπ. ο Α. 1.) ¦ οιπ. 130.. 88. α.

Οτἰο. ιν. 218.. 22 ιι( Ησαυ.)

-- σου] ιι.πιο τον ανδρα Β.Βιζν.Μαἰ. 69.

0τη.ιν.ιιιν.ιιο·.ιαι··. ' οσοι που.

το!. Οια. ιν. Η”. 22”. 221-(Ηεται·.)

Ι οιπ. σου Β.ΠΙι:.(ιιΙ.Βι·|ι.)

Η. ιι·ιιιν] πιο. αυτ‹ρ Β.]'Ιαἰ.0. 83. ΒΡΩ

Η. ιι.δ.Ι. 8γιτ.οι·ι.διΡει. πιο.. (Αι·ιπ.)

απο. (οιπ. απικρ. οι και 8γι·.Οιι.)|

οιπ. αυτιρ ΑΠΙ.. 1. το!. νπ|ι;. ι·:.εω

8γι·.ΠοΙ. ΜοπιπΙι. Οτἰο. Παω-.2192.

- ανδρα Ή'. ποια. ουκ ιχω ΔΙΚΗ οτι!).

παω-.πιουν ι ιιπιο ΟΒΙ..

διο

(εοδ?)

Μαι.

85.

Ι7.ιιιιιι· Β"Μαι.

- ιχιιι νπὶι:. .Αα 0τι9. ιν. ΜΒΜ· ¦ ιχιις

1). ααα!. [ο.] στη. ιιι. ΜΗΠΩ

|8. πεντι] παρα δι τῷ 'Πρακλἱωνι ώρο

μιν,”Εξ άνδρας ἱο·χις οτιο.ιν. 22Ι..|

Οσοι", απο”. 2192. 22Ι".279-. ΠΠ.

- νυν 0τἰ9. ιιι. 219.. 270'. ' οιπ. Β..

- ανηρ] οποιο. ο Ι. ' Οσοι". στη. ιν.

- αληθις Οτίο. ιν. ' αληθως Ε τ):

19. αν νιιια. ο! (Ήδη. ιιι. 22%. 2722. ¦

οιπ. 1).

20. του οριι ποιο τουτιρ ΑΒ.Μαἰ.ΟΠΟι·.

ΕΔ. 1. 88. 69. πιοιικιι8υνιι. τοπ.

που!. Πει. 804..

διι·.Ηι:Ι. Οτιο. ιι. 2222.· 2242.·

Πι!. 800. | :οσοι €. α.δ.ο. 8γτι.οτι.δι

Πι. Οτίο. ΙΜ. ι. 50% Τα". που. Μοτο.

- προοκυνιιν ποιο διι ΑΒ.Βιζν.Μαἰ.(.:.

ΠΙ.. :κι νιιὶΒ. δ.ι·ώ Οτίο.ιν.222.·.

Οτἰο. πιο. Πι!. ' “και π. ΟΛ. 1.

το!. ο. Ατπι. Τσι. “αν”. 24..)

 

Η. ιροο οι οο οι. | ιο. οιπ. οπο Δια. Ι 20.

οπι- “τι”. οι.

ι 801





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Ν. 22.

Α Β ο 1!.

Ι. Δ.

1. 88. 60.

ΜεΙΤΥΔ.

'Η

5 τι!. οι.

ν ι ιι τν ν 0 ο! τα τ ε

στευε μοι, ·νυναι, οτι ερχεται ωρα οτε ουτε εν πρ

ὅρει τούτῳ οὅτε έν Ίεροο·ολύμοιτ προσκυνήσετε τῷ

ττατρί. 22 ὑμεῖτ προσκυνεῖτε 8 οὐκ οἴδατε, ήμεἶτ

προσκυνοῦμεν 8 οἴδαμεν, ὅτι σωτηρία ἐκ τῶν Ίου·
δ τ τ ι 288 ι `ν ν ο, ` -. τ τ

αιων εστιν. αλλα ερχεται ωρα και νυν εστιν,

οτε οἱ αληθινοι προσκυνηταὶ προακυνήσουσιν τῷ

ττατρι ἐν ττνεύματι καιΊ αληθεία· και γαρ ὁ ττατῆρ

να ` 4- οι

τοιούτουι· ζητα τσιπ· προο·κυνουνται· αυτόν. 24' πνευ

μα 6 θεότ, και τοὐτ προσκυνοῦνταο αυτον έν πνεύ
` ι ν Α Η :5 ν τ ε- ε

ματι και αληθεια δει προσκυνειν. Λεγει αυτερ η

ν 9 τν 6 Ι Μ ε Ι

·νυνη, οιδα οτι Μεσσιατ ερχεται (ο λεγομενα· Χρι
, Η .- να Β 0''

στα] οταν ἔλθρ έκεινοτ, αναγ·νελει ·ήμιν 8απαντω||
26 λι τ εν ι τΙ σε 'Ε ν ε ε λαλεεκ

εχει αυτΏ ο ηο·ουο, γω ειμι, ο ων σοι.
87 Κ ` ι ` τ 3 ο ν τ ` , - κ

αι επι τουττρ ·ηλθαν οι μαθηται αυτου, και
2 τθ ν ιν Ο κ Χ › ν τ ` τ

ε αυμαζον οτι μετα γυναικοο ελαλει· ουδειτ μεντοι
9 να σ- .- στο

ειπεν, Τί ζητειο; ὅ) Τί λαλειτ μετ, αὐτητ; 28 Μι”,

κεν ουν τὴν ύδρίαν αὐτῆτ ή ·νυνἡ και οιττῆλθεν εἱτ
` Ι .- Α

την πολιν, και. λέγει τοι: οινθρώποιο, 29 Δευτε, ἴδετε

οιιὶιι. νοτιἱει Ιιοτο απαιτώ τιοι:μιο

Πι πωπω Με πεφτει Μ Βιοτο

"Διαιτα ιιοοτιιοπίε Ριπτατη_

" νοε αιὶοταιὶε οσοι! τιωι:ὶιἱιι.

Ποτ αιὶοτοττιιιτ φαιά κατα”,

αουτ "Με οι: !ιιι!ιιοἰο επ: *Ιερά

νετιἱι Μπι οι. που: οτι, φταις,

Με αι!οταιοτοε αοοτιιοιιιιι μι

ιτιιτιι το ερἱτἰια οι τετιιιιιο: πιο

οι μια." "Πει ερωτα οιιἱ ..αο

του: ειπα. ” Βρἱτὶιιιι αει αει",

οι. οσο ουἰ ιιιἱοταπι ειπα ἱι: τα.

τἰιιι οι Νήπιο οροτιοι οιὶοτιιτο.

” Πἰι:ἰι οι "των". δεισ οιιι

Μοειὶω νεται. (οια (ΜΜΜ

ΟΙιτἰειιιι): αυτα απο πιατα:

Με. αουτ. αιὶι:ιιιαιἱαοἱι απατα.

· Ι)ἱι:ἱι οι Και”, Επι» απο. ιιιιὶ

Ιοοι·ιοτ ιοοιιττι. " ΕΕ ι:οιπιτιιιο

νοτιετιιοι ιϋιιι:ἰρυ!ἰ οιιι.. οι πή

πωπω ουὶο απο ττιαΙιοτο

ΙοοιιοΙ›ατιιτ; Μαιο "απο ι:Η:ιἱι,

(ζώα ιιιιαι:τἱι αυτ φαι! Ιοοιιετιι

:πιο οτι? 8' ΒοΠαιιιι εται) η.

ιὶτἱατα "απο ιιπι!ἱοτ οι "Μι ἱιι

ι:Μιαιοττι. οι αεκ Η". Μπατή

τα, · καιω οι ατακα Βουτι

 

21. ·ιτιατ. μοι απτο γυναι 1301.. 6. των.

Δια. δν. 225ηιίο. Εἰ!. 804.. |

1: ρου. τα. ΔΟ=Ί). τοΙ. νικ. «οι ι·ἱο.)ο.

σ._τζ 87ττ.οτι.Επ.8ιΠοΙ. Μεταριι. Απο.

Οι. 88.)

-- πιο·τευι 110111.. Ι. 69. ΤοεΒ.0τωι:ε.

Οτἰο.ἱν.295-οἰο. ¦ $πιστευαον ετ. Λ

Ο.. το!.

·- μοι Οτίο.ἱν. | οιιι. Δ. ' ΜΜ.λεγοντι

89.

- γυναι] στο. Γ.

- οτε Οτἰο. ι. 880. ἰτ. 228€. 225.. Νου".

44. | ότι Α. 69. νΔ.

- τουτιρ] πιο τιμ αρτι 1). α.ο.ο. δν”.

Οτι.ΒΡιπ. Εἰ!. 800,. ι (απτο. ΒΡΩ-Σο!.

ΟΦ. ἱ. 686'. ἱν. 228€. 22.... 225'·°· οτίο.

Πω. 604. Νουαι

- προακυνηοετε ἰν. 220. 225-·(···

Η!. (-ιτητε Ι.) | ·σουιτι 69. Μετα”.

Απο. Μαι. κατα.

Β,. Ιουδαιοιν] ΜΗ. εγινε", και 69. ' οστι

ιτε, στα. ἱτ. οια. τον. τον. αν.

804".

23. αλλα ΑΙΜ). ' Φαλλ. ε'. ΟΙ.. το!. 0,49.

ἱν. 228€. 228..

- προσευνηοουσιν Οτία. ἱτ. Βιιτ.Β.Ε.

Ι8°. ¦ απο" 83.

- πατρι] ΜΗ. μου 59 δα.

-- πνευματι] Ρταοαι. τιμ Ι. ' Οοαιτο,

(στα. 886.) 0τίο. ἰν.

- και γαρ ια ατι. νετ. Οτἰιι. ἱν. 22”.

αν. 800.. ' οττι. Ι. Τα!. ιΙο στα. 28.

23. τοιουτους] -τος Η.

- ατι] ατο. ἱτι ερἰτἱια α.&.

24. πν. ὁ θ. α. τ. πρωτα. αυτον] 0111. 69. Οι.

Ηχοι ωτα:: ερἰτἰτιιε οτι, οι ΠΠ ιιιιι

.αστεια απο ερἱτἱιιι. οι οι». Μοτο”

φωτια, οια ἱιι ιρἰτἰιιι οι παταω ταο

πια ειπα. 8ττ.(δτι.

- αυτον @τα ιν. 230.. Επι. ΠΕ. !8..

ο. Με!. 54.108Β.Ι73°. Παω». ' οιιι.

1).. Οτἰ9.ἰτ.234·(Ητοἰ.) Νοτια. 42.

- δει] μια προατυνειν 1). α. Μπα.

ΙΜ. 881€. ' αυτια.. Οτίο. ι. αν. 688..

Πω. πω. Οτίο.ΙΜ. ἱ. 499 50.. Σα..

ΠΕ. ε.Μι:Ι.ιετ. (στα. πρωτ. ε.)

25.οιδα ()τιο.ίτ.8..288.(οϋ.). ¦ οιοαμιν

Β. 88. 69. ΟΛ. 8ττ.Πι:Ι.ττια. Μαιου.

. 'Πιερ. Δια. Οι·ἰ9. ιν. 28..

- Μιαιτιας ΑΒΟΠΙΔ. το!. 0τἰο.ἰν.τετ.

' Ματια; 88. 69. Βο8ΙΗΜ. Βάια.

τιτα.Οταει·ἑ. Μεταρτι.στ. Φωτο'.

- ι λη. χρ.] στα. 87ττ.Οτι.8ιΡει.

- αναγγιλιι οτί!. ιν. οι". Ι -γελλει Ι.)

στ.

-- ἡμιν] υμιν Π.

- άπαντα Β.Μαἰ.Ο.. Ι. Οτ·ίο. ἰτ. 8.. 286.

(ΦΠ.) 237Μ· ' :παντα €. .4013. τα.

Οτίο.ἰτ. 28.. ' τα παντα 69.

26. ὁ Μπους Οτίο. ἰν. 237... ' οττι. ὁ Α.

27. ιπι Οτίο. ιν. 237'. ' ιν Ι). Μετα”.

- τουτιμ] τοῦτο 89. Εκ”. 049. Π.

- ηλθαν Β.Βἰ..Μαἰ. ¦ ζηλθον (Ξ. ΑΒ'

στο. το!. Οτἰο. ἱτ.

27. αυτου] οττι. ΒΙἰΙ.(ο£τα, Μιά.)

- ιθαυμαζον ΜΜΜ- Ι. 88. ΜΗ!.

Μαι. 8τττ.0τι.8ι Ρα. Μπαρ!» Απο.

0,49. ἱν.237..238°. | Σ·μασαν ς. Δ.

το!. δυκτιο!. ΤΜ!).

- ειπιν] απο αυτ. στα. ἰν. 287.. | ΜΗ.

αυτφ Ι). α.Ιι. 57τ.οτι. Μοτο”. Βια.

¦ Μι!. ιζ αυτων Αται. (τιιιι!ἱοτἰ. αυτά

οιιαοτἱε οι". φαι! |οιμιοτἰε ε. αιτία αιτιο

εἰτἰι πια αι" απο ΠΠ Μικρα? 8)·τ.

οτι.)

28. την υιδρ.] στα. την Δ.

- αυτης Οτἰα. Η. 238. 289! 24!... ' εαυ

της 1).

- ἡ γυνη Με δΙτ.Ρει. Οτία. ἱτ.ιετ.'

απο την υδριαν Β. Με.) (5.τττ.Οττ.

8ιΗοΙ.) Αται. | στα. 8ττ.Ηἰοτ.

29. ότι: Λοη)στ.Β. το!. ναι8. Μα

8ττ.Η:Ι. Αττι·ι. Οτἰο.ὶτ. Σώπα. 239

(οἰι.) 279.. ' 6 αν. α.ε. 87ττ.Οτι.8ι

Ρει. Μοαιριι. Πιερ. Βάι. στα”.

288°(ΜΒΒ.) νιο.νι:τ. 89.

- οντος Οτι!. ἱν. 238€. 239-. οι”. 2?9·.

| ικανος Β.

Μ). εξηλθον οτἰο. ι'. 288€. 240.'. 24!... |

εξηρχοντο 1.. ο. "°[ΜΜ. ουν Ξ. Η.

69.. Δ. νιιΙΕ.ΟΙ. τω Μεαη›ιι. 'Πιερ.

(δι ΣΕΒ.ϋἰ. Οτἰο. ἱτ.24Ι'.) ' οιιι. ΑΒ

ΒΔ. 83. ΕσΒΚΜ8Πν. Δια. απο

ΔΠΕ. Οτίο.ἱΥ.240°. ' και εξηλθ. Οι).

6. 8τττ.0τι.Ρει.8ιΗοΙ. Δια. (ὁτι άπλα

οπο. ἰν. 23%.)
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·οιν·»οιστη!!

Ν. σε..

νοκ. ο. ι. ο. ο.

επ. 0. Ρ. 8.

Ποιο". πωσ

[Πο. 111.]

Απο. .ιι-:ιιι.

29. πάντα ιϊ Με.

.Ι ΤΙΜ).

85, 86. θιρισμόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

ν ο 9 ο , οι ο ι ι

ανθρωπον 09 ειπεν μοι παντα οσα εποιησα· 'Η.

οιἶτόι` έστιν ο Χριστό” 8ο ἐξῆλθον * ἐκ τῆι· πόλεωο,

καὶ ἡ'ρχοντο πιο” αὐτόν!Τ

13 81 Έν * τῷ μεταξὺ ·ι)ρώτων αὐτὸν οἱ μαθηται
λέγοντεο, ιΡαββί, Φοίγε. 82 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖο, Έγὸ

βρῶσιν ἔχω Φαγεῖν ·ῆν ὑμεῖι· οὐκ οὶ.'δατε. 33 ἔλεγον

σον οἱ μαθηται ποιοι· άλλήλουι·, Μή το· ιἴνεγκεν αὐτῷ

Φαγεῖν; 84' λέγει αὐτῶι· ο Ίησοῦο, 'Εμον βρῶμοί

ἔστιν ινα θστοιήσιο|| το θέλημα τοῦ πεμψαντόε με και

τελειώσω αὐτοῦ το ἔργον. 85 οὐχ ὑμεῖο λέγετε ὅτι

ἔτι *τετριἱμηνόσ|| ἐστιν καὶ ὁ θερισμοο ἔρχεται ; ἱδοὺ

λέγω ὑμῖν, ε·ιτέρατε τοῦ; όφθαλμοὑι· ὑμῶν, και θεά

σασθε ται· χώρα, οτι λευκαί εισιν ?τρικ θερισμον

ο ο . ι" "” 'ρ ιΪδη. ` 86 0 ο θερίζων μισθον λαμβάνει και συνοίγει

' ο οι ε το

καρπον εκ ζωον αιωνιον, ινα " ο σπειρων ομου χωρο

` Π τ 87 ο κ | ε | ο κ ο ο

και ο θεριζων. εν γαρ τουτσ› ο λογω εστιν αλη

· · ο! ο ο· Μο:.6.15. θινόι·, οτι ά ἄλλο; .στο ο σπείρων και ἄλλοι; ο θεοι'

οοιο σοὶ @οι οιὶοἱ οιοοὶο. σοοο

ιτοπισοο Γεώ: ποιοσοὶιὶ ὶρειο ο::

αιώνιο? Μ Βιιὶοτοοι οι: ι:ὶνὶ

οπο, οι ι·οοὶεοο.οι ιιι1 οοιο.

Μ @κοπο τοΒο.Βο.οτ απο ιὶὶε

εὶροΙὶ ιΙὶιτεοιοο, ΜΒΜ, οπο

ιὶοοιι. Η ΙΙΙο σωστο ιὶὶ::ὶι οὶο.

Εισαι οὶΙ›οιο Ιοιοοο ιοιιοιὶοοιο·ο

σοοπι νο: οσο απο. " Πει:

Βο.οι απο ιΙὶιιι:ὶροΙὶ οι1 ὶονὶοοιο,

Νοοισοὶι.Ι ο!ὶσοὶε ιιιιοὶὶι εἰ ποιο

ιὶοοοτο ? Μ οοπ ιοο Ιοεοο.

Με" ιτὶοοε οι: οι Πάσιο νο

Ιοοιιιιοπι ιο” σοὶ ποιο πιο, οι

ριο·ῆοὶοιο ορο: σου'. " Νοοοο

νο. οποιο σοοιΙ οι1ὶιοι: σοιιιιοοτ

ωστοσο ιοο: οι. οποιοι: νοοὶι.?

Εοι:ο ιΙὶι:ο νοϋὶιι. Μπα: οι:οιοο

ποσοι. οι νὶιΙοιο το;;ὶοοοε. σοὶο

ΜΒΜ "οι ὶοιο οι! σπασω.

Η Ει σοὶ πιοιὶι πιοτοοιΙοπο ιιι:οὶ

Ρο οι. οοο;.;τοΒιιι ίτοι:ιοπι ὶο νὶ

οοπ ιιοιοτοοιο. οι οι σοὶ .οσο

πιο οὶπιοὶ Βοοι1οιο οι σοὶ ποιοι.

:" Ιο Με οποιο εε: νιο·οοιο νο

τοιο. σοὶο οΙὶοο οι: σοὶ ιοποιοπ,

οι οΙἱοι ο" σοὶ ποιοι. 3. Εσο

385 ο ζιον.
, λ ο 2 6 ο οι | λ ο ο .ο

εγω απεστειλα υμαι· θεριέειν ο ουχ υμειο

ιοὶοὶ πιω πιασει σοοι.Ι νο; οοπ

"_____________

8Ι.ιν] Τσάι!. δε 9. Α0.. το!. @Απο

δνττ.(Οπ.)8:Ηι:Ι. Μιπορο. Οτὶρ. ὶν. πιο”.

Ροκ" 8)ο·.Ρει.. Απο. ΣΕω] ' στο. Β

Μοἰ.Ο.Ι)Ι.. νοΙ8. α(οι νὶι!.).ι:.ε.ο.

.?ΕΒ. ὶὶἱ. θείο. ὶν. Η". 242.'. (εν τι.» μι

τοξο οπι. 8)·ι·.Οτι.)

- ηρωτιον (-τουν Ο. 69. -τον Β.) στο.

Ώ. 24!... 242., Μο(αιοετιέ). ' παρεκαλοι.ιν

Δ. ' (ιΙἱοι:ὶροΙὶ ε_]ο. “απο τοι;ιιι›ιιοι απο

οι Μετα ι:οπι ὶΠὶιι ροοιοο 8γι·.Οπ.)

- αυτον Φορ. ὶν.ιετ. | οιιι. ΔΟ. ' "τον

1.

- μαθητιιι] πιω. αυτου 88. εφ @το

οπ.Ρει.8ιΗι:Ι. Μεοιρο. 2.88. ὶὶὶ. @ιιι.

' απο". στο. ὶν.ιετ.

- βιιββι ΔΒΔ. Ι. :ιιι. 69. το!. Μπι”.

ΖΕς.ὶὶὶ. | βαββει Β.2Ποί.(:ΒΕΠΑ. (οπι.

8γο·.Οπ.)

88.ονν 8ντ.Ηι:Ι. οτι.. ὶν. 2450. ' οι 1)

στ. ιι.ο. (“οι" ΖΕιιι.) | οιο.ο. @το

Οποιοι.

- προς αλληλους οτι-ο. ὶν. ' οοιο οἱ μαθ.

69. Μοοιρο. ' ιν ὶαντοις οὶ μαθ. 1) στ.

' (οπι. οἱ μαθ. 8_".(.ἶΠ..)

-- οπι.] Μι!. ιΙὶκοτοοι οἱ σὶοε ιΙὶει:ὶροΙὶ,

ΒιιΜ›ὶ οσο. @σε ὶἰὶ.

84.. λεγει οτἰο. ὶν. 2454. ' ιοιι νοιαιι.τει:.

- αυτοις Οτιο. ὶν. ' αυτη ΔΤ!

- κουμπι 1301)!. 1. 88. Κ. ΛΠο.ιιι υία.

Οία". 125. Οτἰο. ὶὶὶ. 720°. ὶν. 2454. ΜΒ.

247€. ΜΡ. 248Β(Πεται:.) | :ποιοι ισ.

ΑΔ. το!. ΗἰΡρ.ορ.8ὶιο.ὸο Μο8. 278.

Οτο. οι. 9".

84.του ποιον. με ασοεε. 720». Ν. 2454.

(σιτε.) πιο. Οτι!. Ιω. ιο. ιο.. ιοο'.

8999 Τετι.ιιιἱν.Ρτο:.2ὶ. Νου”. 275.

| μισο ποεὶ. εὶοο σοὶ πιο” πιο βιο.

του "προς μου Οτίο. ἰὶὶ.9'Ι'. του θεον

τον πεμψ. με 0,49. ὶν. 248€.

85.ιτι ΑΒΟΔ. Πιο. 88. το!. 87τι·.Ρει.8ι

Πο!. Μειορο. Απο. Ει.ο. [Ιι.Ξε.ὶὶὶ.]

Οτι!. ὶν. οιο·=-=- ο”. πιο·- Βιι. οι”. 1

οπι. ΒΕ. 69. @απο Οτἰο. ο. 248·! Με.

250',·:· 25”. 258.. 580 σοι. Οοι.Οι·οοι.

ΜΗ!. 20.

-· τετραμηνος ΑΒ(:ΒΕΔ. 1. 88. ο!). ΕΟ

κΜεονΛ. 0τίο.Η.Πω. θα' Φτε

τραμηνον 8. Η.

- ιδου λεγιο ίιμιν Οτἰο. οι. 2484. 25”.

2520. 256.. [ οπι. 1. 0,49. ιν. 5Βοποι.

θα!. Οτιο.|ιιι. Ν. Η».

-- ηδη ι:οο_ὶ. απο ειισσ. ΑΟ.ΒΙ.. 38. Β.

6.!. 8ντ.(.ῖτι. (ΗΜ _ὶιοο”). Ιται.259Μ

υἰιἰ. (τω. Ειι... ὶο Β.. 4264.) ι οιοο οοπ.

(ΡΑ. 69. (ΠΙΚΠΑ. νοΙ8. ισ! επι'.

Ρει.8ιΗοΙ. Μοοιρο. Οι·ὶο. ὶ. ΣΗ”. ὶὶὶ.

πιο. ὶν. Νοε. 26ο·ι·=- σωσει· 25%- 25:34.

255°. 256'. 2574. 878€. 580,20!. Οι". Ετ".

ΠΕ. 440-. (οπο. ο.) Ι οπι. ο. @τοι-Μο

Μεπιρο.ΜΒ. Απο. ΑΜΒ. Πι!. ΤΘ!.

448! 94". Ιων!.

86. ὁ θιρ. Η] τροποι. και σ. ΑΟΚ. το!.

νοὶσ. εαπ): Βγιο·.(Οπ.)&Ρει. Μοτορο.

οι!. Απο. (διο.) | στο. ΒΟ.ΠΕ. 88.

ιι.ο.ε.Ι.οι. Μοοηοι.ΜΒ. Ιι·ειι.259. Οτίο.

Ϊ. 219.'. ὶν. 253.. 2544. 258€ 258Μτ

86 ὶνα] ΤιΜΜ. και ε'. Α1). το. νοὶε.

ιι.ι.ῳω.) (δγτι·.οπ.8ιΡοι.) (ΑΜΒ.)

Ιτειι. | οπο. 13013. 1. 38. Π. ε.ο. 8".

Ηι:Ι. Μιιοη;›ο. Απο. Οτἰο. ὶν. 258..

2566. οσο-ε· πιο.. 260°(Πεται·ἰ.).

- ομοια χαρη (είε 1181)". 1)) ΡΟΗ και ο

θιριζων 1). 8_γτι·.Οι·ι.8ιΡιο. 8_γτ.ΒοΙ.ιιρ.

ΜΗΝΑ α ρτ.πιαπ. 2198. ὶἰὶ. Απο. ποιο.

[τοπ. ¦ Οοοιι·ιι. [οιιι. Μοοη›ὶι. Οτἰο.ὶν.

οι...

- χαιρει 69. ΒΒΔ. | Οοοιι·ιι, Οοο. ο.

Η..

37'. ὁ λογος ιστιν αρ. ΖΕ8. ὶὶὶ. [τα. 26Ι.

Οτιο. ὶν. 280ηιἰ.ι. ¦ εστιν ο λογος Ι).

το... ω.)ι.εΗτω.) Μοοσιο. Απο.

!τειι. 259. Οτὶο. Η. 280°( Παπ.)

- αληθινος] τρτιιοιο. ο 9. ΔΕΗ). το!.

'οπι. Β.Μιιί.Ο.Ε.Δ. 1. 88. Κ. Απο.

Οτἰο.ὶν.ιετ. ' αληθης Ι. (τοΙ. αληθες

0,49. ὶν. στον.)

- οιτειρων] θιριζων οἰι: κ.

88.απεστειλα 0τἰο.ὶν.252Β.25Β¦.26Ι'. '

απεοταλκα Ι). (αποστιιλα Ο.)

- θιριζιιν] οπι. Η.

' - ὁ Οτἰο.ὶν.ιετ. ' στο. Β"Ι.. ε.

'___

80. Ειὶοτοοι. ιοΒο οι. ¦ 82. οοπ οι. | οοι.ιεὶ

Πο οι.

ΒΕ 898





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ιν. 30.

Α Β 0 1) ΠΠ

Σ Δ.

1. 38. 89.

ΒἙ'θω8"Λ.

ο· τ τ

89. όσα |π. ειπεν μοι παντα

40. οι ·ήλθ. ουν

Ι .οτ ! κ 0 αν ο Κ

κεκοπιακατε· αλλοι κεκοπιακασιν, και υμειι` εκ τον

κόπου αὐτῶν εὶσεληλὐθατε.
89)

Ο ὁ|| Ι Ι

· α εποιησα.

Εκ δε τῆι· πόλεωι·
, Ι κ ι τ ι ι κ ..

εκεινηο πολλοι επιστευσαν ειο αυτον των Σαμαρει

τῶν, δια του λόγον τι): γυναικοτ μαρτυρούσηο ότι

οδο ουν ήλθον προσ

αὐτὸν οἱ Σαμαρεΐται, ήρώτων αὐτόν μεῖναι παρ,

Ιαἱιοπιειἱο: ιιἱἱἱ Ιιιοοι·ιινοτιιπτ. οι

το: ἱπ |ιιἱ›‹ποπι οοι·ιιιπ ἱπιι·οἱειἱο.

35' Εκ οἱνἱι.ιιιο ιιιιιοπι ἱΠιι ιπιιἱιἱ

οι·οιἱἱι.ἱοτιιπι ἱπ οιιπι Βιιιιιπι·ἱιιι

ποι·ιιπι ιιι·οριοι· νοτἱιιιπι πιιιἱἱο

τα ιοειἱπιοπἱπιπ ποι·ἱιἱοοπιἱιι

ιιιιἱιι. ιἱἱκἱι πιἱἱιἱ οπιπιο. παπο

οιιιπιιιιο πιο. ω (Μπι ιιοπἱοεοπι

σου οι! ἱἱἱιιπι Βιιιπιιτἱιιιπἱ, ιο

ι:ιινοι·ιιπι οιιπι πι ἱἱιἱ ιπιιποι·οι.
να Α Α ο: - Πι)- ' ' .'

αὐτοιι·· καὶ ἔμεινεν εκει δύο ημέραο. 41 και πολλοι απαΐ3:Μ::Με

πλείουι` επίστευσαν δια του λόγον αὐτοῦ, 42 η) τε "Η ΜΠΟΜΠ) Μ.·""ΜΠω

42. λαλιαν σου γυναικὶ ἔλεγον ότι οὐκέτι δια. την σην λαλιιὶιν

πιστεύομεν· αὐτοὶ γαρ ἀκ·ηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ότι
5· | ο ο το ι κ Α Ι +

ουτοτ εστιν αληθωο ο σωτηρ του κοσμου .

εχει.

εἱο τὴν Γαλιλαίαν.

14 48 Μετα δε ται· δύο ημέραι· ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν+

αὐτοο γδιρ ' 'Ιησοῦο @αρτύ

ρησεν ο ότι προφήτητ ἐν τῇ ἱδία πατρίδι τιμην οὐκ

” 5 ὅτε οιἶν τἶλθεν εἱο την Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο

44

20!ο ` ο απ τ ο Ι || 3 Ι

αυτον οι Γαλιλαιοι, παντα εωρακοτεο οσα εποιη

σεν έν Ίεροσολύμοιο έν ή εορή· καὶ αὐτοὶ γαρ

ι1ἱοοἱιοπι φπα ἱιιπι ποπ μωρα::

:παπι Ιο‹μιοἱΙππι οτοι.ἱἱπιιιο: ἱροἱ

οπἱπι ο.ιιι1ἱνἱπιιιιο οι ιιοἱπιιιιι παπι

πιο πιο οοι εο.Ιτιιιοι ιπιιιιιΙἱ.

'3 (πω Ραπ @σε ιιιιιοπι ιΙἱοο

οκἱἱι ἱπιΙο οι πἱ›ἱἱι. ἱιι (:τιιωι.Μ:ΜΠ.

" οικω Ιροο οπἱπι Ιονιο ιοειἱ

ιποπιιιιιι ροτἱιἱἱ›ιιἱι. ποιο ρω

ρἱιοιιι ἱπ εαπ ριιιι·ἱιι Ιιοποι·οπι

ποπ ἱιιιἱιοι. “ 0.· "Η Οιιπι απο

νοπἱοεοι ἱπ θιιἱἱΙιιοιιιπ. οκοορο

ι·ιιπι ἱἱἱιιιπ (ἱιιΙἱἱιιοἱ.οπιπ οιππἱα

ι·ἱι1ἱοιιοπι πιιιιο ιοοοιπι Πατουσ

ἱ)·πιἱο ἱπ ιἱἱο (οπο: οι ἱρειἱ οπἱπι

 

38. κεκοπιακατε Οτ·ἰο.ἱτ.8ετ. ' -κιτι τ. |

ικοπιασατε 1).

- κεκοπιακασιν 0τἰ9. ἰτ. 252». 25%. 261'.

26%. ' ικοπιασαν 1).

- εις] οιπ. Ο·(αιὶιἱ.'.)

- αυτων] αυτον 69.

89. εις αυτον μια! των Σαμαρ. Ι. | Οοπιτπ.

στο ἱτ. 240.. (οιιι. ο. @τα Η. 2158).)

(εις αυτον εΕ αυτων των Σαμ. 69. των

Σαμ. ροοι πολλοι Ατιπ.)

- τον λογου Οτίο. ἱν.ὐἰ.ι. ' των λογων

οιι. ¦ οιπ. 8ττ.Οτι.

- .ι απο (και επι-.σκοπο Μοπιρἱι.

Δε. πιο. Οτίο. ἱν.240°.285% [α.]

' *οσα π. Ασπα το!. νπἱα. ο$$9.

8,τ.Βο1. ΑΜ. Οτίο. ἱιι. 268°(οίι.)°.

(τἱιἱ. τα. 29.)

4.0. ως ουν ηλθον ΑΟ1)Ἑ.. το!. ο. Οτι!). ἱιι.

2404. ΜΜΟ. | ι.. ηλθον ουν πινω. νο!.

πιο. ἱπ οιι. Ή.) να!! ενος/#9'. (ο οιπ.

ὡς δε .228. ἱἱἱ.). [οἱο ἱιι οιι. οὐ. 2-..ΟοιΙ.

ναι. οι ἱιι Με. “πο οοο. Ι ιιιιιπ. πιο

ιιπιοιι οιι.ιἱοιιι ιιιιιπιι οτα: ως οὐν συνῆλ

θον."] ουν ηλθον ουν 13.1”, (οι ως συν

Ιοοο ουν Η. ο. οοτι·οοιοι·ο.) ηλθον ουν

(οιιι. ως) Β.Βιζυ.Βολι.

- ηρωτον ΕΚ.

- παρ' αυτοις 0τἰυ. ἱτ. 2404. 264-·°· ΣΒΒΕ

(Παπά. παρ' αὐτοῖς ίμεινε, και οὐκ έν

αὐτοῖς.) ¦ προς αυτους Ο.

- ιμιινιν Οτι!). ἱτ. 2400. 28-Ρ···· 289. |

-ναν Η.

Η. πολλιμ πλειους] ιπιιἱιἱ @ασκοπα

-- επιστευσαν] πιο. εις αυτον 69. Αιτία

τυποι. _|ζ 8τττ.οτι..ΡΩ.διΠοΙ.τ Ατιπ.

Βάι. ' οιιι. Οτίς.ἰτ.260.

Η. τη τι Ιται.230. | το δε ΒΒΔ.ιιἰο. α.ιι.

#2. 8ττ.ΒοΙ. Οτίο. ἱν.265°.

- ότι ΑΒ.Μαἰ.(Π). ι·οΙ. τν. ' οπι. Β.ΒιΙυ.

ΒοΙι. δω 8ττ.Ροι:. ΣΕΦ. !τσιι. 229.

Οτίο. ἱιι. 2854.

- σην λαλιαν ΔΟΕ. το!. [του. Οτι!). ἱιι.

267°(Ηοταο.). Ι λαλιαν σου Β. Οτιπ. ἱν.

240.. 285.'. ' στιν μαρτυριαν 1). δ.Ι.

-- αυτοι στις. ἱν.ιοτ. | αυτου 1). α.

- ακηκοαμον] από. παρ' αυτου Ι. 89.

8_νι·.Οι·ι. Απο. ' Οοπιι·ιι, Ιτειι. @τα

ἱν.δίο.

- οιδαμιν Οτίο. ἱτ.ιετ. ' εγνωμιν Κ.

- οι)τος] ουτως Η.

-- αληθως στις. ἱν. 240”. 268'. | οιπ.

Κ.. Οτίο.ἱΥ. 287.. ' από. Ρι·οοποιο οι

ο.

-- ὁ σωτηρ] οπι. ο Δ. ' Οοπιι·ιι, @τα

- αδ ππ.] απο. 6 χριστο; 9. ΛΙ.3.2"αί.οό.

Ι.(ΡΙ)Ε. απο. το!. ε$ 8γτι·.(Ρει.)8:Ποἱ.

8ι·τ.Ηἱοτ.(ο οοττ.=) | οιπ. Β.ΒιΙν.Βο|ι.

ΒΙο.2'Ηαι.οι:Ι.2.Ο.. πως. σου! ο”.

Οτι. 8γι·.Ηἱοι·.ιιιι. Μοιπρἱι. Απο. ΖΕιἱι.

Ιτι.·τι. Οι·ἰ9.ἱν.ιοτ. Ειι.ο.ἱπ Γσ.688... [Η.

Εις. ἱἱἱ.]

Η. εκειθεν] μια. και απηλθιν έ. ΔΔ.

ι·οΙ. νιιΙ8. (ο.) 87ττ.Ρει.8ιΗοΙ.πι€.

Απο. ΑΜΒ. και ηλθιν Ι.. Βγι·.Βοἱ.ιτι.

' οπι. ΠΠ). οιι. α.ο.ο$1Π. Βγι·.Οττ.

ΜοιιιΡἱι. Οτι!). ἱιι. ΜΒΑ. 267.··· [Η. .ι`Ε;.

πι.)

Μ.Ιησους] Ήπο.οπι. υ 5'. Β. 69. ΜΑ. [

οπι. ΑΒ.Μαἰ.ΟΠΔ. Ι. 83. ΕΙ.*(ΗΠ(8ἱ.Τ

τ. απο. ιν. 287Μ Με... 288€.

45. ότι Οτίο. ἱν. 249.'. 'ΗΜ. ¦ ως 1).

- εις την Γαλ.] οιιι. @των

_ ιδιΞαντο (πιο. ἱιι. ¦ ιΕιδιξ. 1).

- παντα Οτἰο. ἱιι. . παντες Ο. 8)·τ.ΠοΙ.

ι.ι·ι. ' οπι. 8ντι·.Οπ.8ιΠοΙ.ικι. Ι απο.

από ' παντα τα σημιια Ατιπ. ποστ

ὶωρ.

- όσα ποστ.. Ι. 88. 69. Οτἰσ.ἱν.240°.

208-.269·.2-0”(2°). ' Σά σ. 1). το!.

Μπι. 8)·ιτ.Οπ.Ρει8ιΠοΙ. ΣΕΦ. Οτι!).

ιν. πιο. τον( ιο).

-- εποιησιν] πιω. σημεια 09. ' ππιο που·

τα Β_γι·.Ροι.

- Ίιροσολυμοις Οτίο. πιο. ' 'Ιερουσα

λημ Ι).

- ιν τη 0.49. ἱν.ἰιἰ.ι. | οιπ. ιν Ι).

-- και αυτοι οι! ιὶπ. τοι: στο). ἱιι. | οιπ.

Ο.

46.παλιν] τριποιπ. ὁ Ιησους ετ. 5.:.ἱ

πιο. ΑΔ. Ι. 69. ιποιικιιυν.ι. 1.

δ)·ιτ.Ρει.8ιΠοΙ. | οιπ. ΒΟΙΠ.. 83. (Μπι.)

$γι·.Οι·ι. Μοιπρἱι. Λι·πι. ΣΕΦ. Οπα.

ἱιι.27Ι',. Πι.ΖΕι;.ἱἱἱ.]

ἱ  

< 38. Μπα" οι. Ι Η. οι·οοἱἱιἱοτυπι ἱιι οι.ιιιι οι. '

Η. πιο οιι. "το οι. | 45. Μουρ. οιιιιι οι.

394





117. 52. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

Το”. α. 1.. ο.ε.ς'

@το Ο. Ρ. Ε.

11ι11111111.Απο. Ξ1.11._

Μ

7

59. καὶ ιῖπον

511

ηλθον εἱι· την εορτήν. '16 ηλθεν ουν 1 παλιν εἱι· την

Κ ο ο ι τι 1 τ ` οι 1;

ανα ι· Γαλιλαιαι· οπου εποι σεν το υδω οινο9 ρ η ρ μ·

` 'Ρ τ`και ην τις βασιλικοι·, ου 6 υιοι· ησθένει. ἐν ΣΚα

ι ο ..111 ο· 1 -
Φαρναουμ. ουτοι· ακούσω· ὅτι Ίησουι· ηκει έκ

·- 1 ι 1 1 ι 1 Α 1 1 ι

της Ιουδαιαι· ειι· ν Γαλιλαιαν απ λθεν π οι· αυτον
` 9 | Ο " η η ` 9 |, η .9 κυρ ` ' Ι 9

και ηρωτα ινα καταβη και ιασηται αυτου τον υιον·
.οι 1 ο τ .18 ο η· κ ο .κ

ημελλεν γαρ αποθνησκειν. ειπεν ουν ο 1ησουι·

1 1 Ι 1 1 ` η 1

προς αυτον, Βαν μη σημεια καὶ τέρατα ἴδητε, ου μη

1 .19 1

πιστευσητε. λέγει προι· αυτον ο βασιλικόι·,
Κ ο ν 6 ο 1 Α ` ι

υριε, καταβη ι πριν αποθανειν το παιδιου μου.
50 | ο οι ο 1 ο- ο

λεγει αυτοι ο Ιησουι·. Πορεύου· ὁ υιός σου η.
1 8 το Ι ου

[καὶ] επίστευσεν ο ανθρωποι· τω λογω 181." εἶπεν ούτω

' ο( ,1ησοῦι·, καὶ ἐπορεύετο. Μ ηδη δε αὐτοῦ καταβαί··

ο ..ο ι .. :ο ι η . .. (

ΠΟΡΤΟ” Ο!. δουλοι αυτου υπηντησαν 1.Π.Ι'Γφ [και

52 1 |ι ν λ ] λν ο! 1 Α 3 ο Α||

απηγγει αν ` 67:)!”'69 ΟΤΙ. :) ποιο "αυτου Π. | επο

θετο ούν ετην ωραν παρ αυτων εν η κομψοτερον

ἔσχεν· 1 εἶπον οί1ν|| αὐτῷ ὅτι 1ἐχθει·|| ωραν 9 εβδόμην

νο11ετο.111 ο.11 111ο111 1118111111.

“1 17111111. απο 1ιοτοιι1 111 0ο11ο

0ο1111ιοοο, ο11ὶ 1111111 ο.ιιο11111 νὶ

1111111. (Αν-1131 οπο οο1‹1οιι1

1·οοο1οιι. οοὶοε 1111οι 11111τι11ο1›ο

1111. 0ιιρ11ιιτι11111111: ” 1111: 1:οι11

οοι11οιιοι ι1οὶ11 Ιοι1οιι οιὶνο11ὶτοι. ο.

1οι.11ιο11 111 0ο1ὶ111εο111. ο11ὶ11 1111

οο111 οι 1·οι;ο11οιεο111 οι Μιαο

ι1οι·ο1 οι "ποιοι 1111οιι1 1111111:

111ο111ὶο11ι1.ι. 11111111 ι11ο1·1. "1 :011111

111110 108115 1111 εοφ. Μο 111111”.

οι ρτοι1ὶι:ὶο ν1ι1ο1·ὶι1ι1. 11011 οτο

1111.18. "1 011111. οι.1 1111111 11181111",

1)οι11111ο, ι1οοοο11ι1ο 111·ὶοι1 ι1οοι11

11ιο11οιο1· 111ὶοο 111οοο. ω 1)1ο11.

οἱ Ιοοοιι. να.. 1ὶ11οι ιοοι νὶν1ι.

01·οι:1ὶι1ὶι 11011111 ιοτι11ο11ὶ οποιο

ι1ὶ:ι11. οἱ 1οοο11. οι. 111111. 8' 111111

ι1.οιοι11 οο ι1οιοο11ι1οοιο "πιο

οοοοπι:1·οοι οἱ οι 11ο111.111νοτο111

111οοι1ιοο ι1ο1ο. 111ὶοο οὶοι νὶνο1·οι.

*2 1111οτ1·οο11.11οι ο1·Βο 11ο1·ο111 1111

11111111 ι11111 1111111” 11ο1.1οιι1·1ι: οι

ι1ὶ1ιο1·οοι οὶ οοὶο 111111 11ο1·ο

_____________------

411. εις την 0119. 111. 9.109. 9118-. 971.. 1

ιν Β.

- και ην Μοι111111.οι1. .2118. 111. ι·ο1. Οτἰο.

1'. 971.. 1 ην δι ΤΠ.. 1111. (ι.8./.#:

Μοι11ρ11.1118.

- βασιλικος ()τἰο. 111. 110411. 111. 1 βασι

λιακος 1). α.

- Καοαρναου1ι 1101). 88ιἰο. 0119. 1ο.

97111. 1 11(απιρναουμ 5,. Α1.. 1111.

(οιο. ιν Καφ. ο. μια. ην Β_γι·1·.01·ι.8ι

Για.)

47.ικ] απο 811. 119. (ο 01ι1111ιιο11. 111 .Το

ι1κοο111 511.011..)

- απηλθιν νο18. ο. 8_γτι·.Ρε1.8ι 1·1ο1.

Η1111.11111.1111. 1 ηλθιν Ο. 1. :13. 69.

α.ὑ.ο._#1 81111011. 111οιι11111.ο18. Απο.

ιΣι11.

- και ηριοτα] 0111. Ο. 111οι1ι1. αυτον

π. ΑΔ. 1. 1111. 111.18. 1ι.ι·ώ 81111011.

1.'ιι.8ι11ι:1. Μοιι11111. 211111. 1 οιο. Β01)1).

88. 69. (01εορτο.) α.ο.ἰ. Απο. (Οτἰο.

111. 971.1-.) [11.21:18.111.]

- καταβη και στο... 1 καταβας 0.1"

υ1ι1.1:011·.".

- ιαοιται 11. (ιιὶι1οτει 811.011.)

-· ημι.λλιν] ιμιλλιν Κ. 0119. 111. 9791.

9711-(Ηεται:1.). ιιιιιλ. 119.

98.πιστευση" 211101). 1111. Οτἰο. 11·. 27411.

9751197911. 980.. 1 πιστευα" 1911111. 1

πιοτιυιτι 11..1·1ι.·. ΤΑΜ. Απο.

49. προς] 0111. Σ'.

·- βασιλικος] -λιακος 1).

49. το παιδιου Οτίο. 111. 975°(Πετ.) 1 τον

υ1ον Α. 119.

- μου νο11;. σ! 8111101. Οτίο. 1ν.

1οιι1. 1). 1. “οι $γ1τ.01·1.8ιΡει.

οι
50.ι1 Μπους] οιο. 11.1.. (που 1)).

- ποριυου] οι1ι1. οι1 ι1οιι1οιι1 11111111 871.

011. 1 0ο111.1·ο, Ιτοιι. 14.7.

- σου] 11111. 11.

- και επιστ. ΔΟΛ. 1. 1111. το. α.υ.ε.|:!:

87ιτ.01·1..:Ρει.8ι 11ι:1. Μο1111111. ΒΕ. 111.

Απο. )11111. (ιπιοτ. οι 1..) 1 0111. και

131). νο18. ο.1.

- ον ΑΒ01.. (ών Κ.) 1 1111 €. 1). 1ο1.

(ον ιιπ. αυτ. ο 1110.] του Μιτου @για

011..)

-- αυτοι] οιο. Κ.

- 11 1ηοους ΑΒ.11ία1.01)1)Δ. 1. 1111. 119.

Ευοιιιιιιυνι1. 1 ι'οιο. .1 <;. 8ο.

-- επορευετο] ·ριυθη 119. (0111. και επορ.

8γι·.01·1..)

.111. ηδη] οιο. Βγτ1·.011.8ιΓε1.

- αυτου 911.] 0111. Ποια.. 1.

-- 11πηντηοαν 1.10(1))1). Ι. Κ. (ηπηντ.

69.) 1 1απηντηοαν 9. Α. 1111. (Οτ19.

111. 9799.) 11111110 οἱ δουλοι 1).

(Μ)

- αυτοι] αυτον Α.

-- και απηγγιιλαν Α0. 101. .71:18. 111.

ΖΕ1.11.Ρ1α11. 1 και ανηγγ. 1. 83. Κ. 1 και

ηγγιιλαν 1). 1 οιο. ΒΤ.. (8γι·.111οι.)

Μοιι11111. 21Ξ111.11οπ1. (σε). 111.) 1111111.

αυτῳ 1). α.1ι. 5_γ1·ι·.011.8ι1?ει. @για

111111.) μου..)

111. λιγοντες] 0111. 1). ο.

- ο] οιο. 0.(οοτ1·.".)

- παις 11130. το!. 8γ1·.11ο1.1.αι. Οτἰο. ὶν.

97%. 27311. 971”. 1 υἱος 01). 8.11. (19. Κ

1.1. 81111011. Ροι.οι11ο1.1118. 1111111191.

11%. 111. 211111. (11.1. τοπ. οι), 53.)

- αυτου 21110. 111118. ι:.ι1ώο.1. 111111.

Οτο). 1111721. 1 :σου π. 1)Οτ.1.Δ. 1.

1111. 1111. α.11.ε. 81·ττ.0τ1.11111.8ι11ο1. 5111.

οι... Μο111ρ11. )1Ξ8.111. 219111. 0119.”.

2781'. 97.911. (119. 111111. 50. 118.)

59. ιπυθετο] -θανιτο 119.

- ουν 8γ1·.Ηι:1. 1 δι 69. 111οιιιρ11.οι1.

2118. 111. (οο1οι11 απο ο.) 1 στο. Απο.

11 (οι 1·ο1;11ν11 5γ1·ι·.01·ι.&1.'ει. 211111.)

- την ωραν παρ. αυτων ΛΟΒ. 1. 1111.

159. ΚΗ. νο11;. (ο.)υ.ι:.ο'. 1 Σπορ' αυτ.

την 11111. €. ΕΔ. 1111. 5γ1-1.011.

Ρε1.8ιΒι:1. Μοιι11111. 21:18. 111. (211111.)

(1111111111 1111 1111ο 111111 11οι·ιι ο.) 1 την ο...

ικιινην (οιο. παρ' αυτ.) Β.

- ειπον ουν 1301.. 1. 118. Λ.1111.(11Ρ.τ|1)

1 :και ιιπ. ς. Α1). 1111. (101.111.) Βγι·.

1.1ι:1. 1119111. (ιιπαν 1).) 1 ι111ιοι·οι1ι (11111

1ο111)ο. (8)·ιτ.01·1.19Γει.) Μο111ρ11. .21:18.

οι.

- ιχθις Λ11.ι'1Ιαἰ.01)1.Κ. 1 :χθις €.

ΠΜ. 1. 811. το!. 1 στο. 139.

- εβδο"... οτα. ο. 2121. πιο. πιο.

2711-(Ηετ.). 1 11οοο 87111111. 11111111 ο.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ιν. 53.

Α382(π)· οὶΦῆκεν αυτον 6

ι.οιι.οο. ἐν ἐκεί ·- .5 α έν
1:1·οιιιοιεσν.ι. η? ρ° 27

«Μπα. 124,5' σε” @54

54.τοίιτο [σε] αυτου ολη.

πυρετόι·. 53 ” φ

Α
(

ο `

καὶ ἐτι·ίο·τευο·ενὶΤ αυτοι· καὶ οὶκία

Α ο

τουτο

67μω συμ ὁ πα·τ·ὁρ ὅτι οοριἱιιιιι τοΙἱοιιἰι απο ίοΙιτἱε.

Η οοι;ιιοι·ιι. εται) μια οιιοιὶ
3 ο Α τ ο - + Ο '

ειπεν αυτοι 0 Ι770'009 , Ο ἰΠιι Μοτο. οτα: κι απο (Μια οι

Ιοειιε, Ι·`Ηἱιιε ιιιιιιι πια, οι. οτε

(Με ὶρεο οι ιιοιιιιιι ιτἱιιι ι.οια.

ὲ|| πάλιν δεύτερου σημεϊου Μ Πω: ιιοτιιιιι ιιοι:ιιιιιιιιιιι Με

ιιιιιιι ίοι:ὶι Ιοειιιι απο νοιιιιιοι

ἐποίησεν ὁ Ίηιτοῦι·, ἐλθιὶ›ν ἐκ τῆι· Ίουδαίαι· εὶι· τὴν ιιΙιιιἱΜΜιι 0ιωιιαιοι.

Γαλιλαίαν.

Υ. Τι

5 πιο. ο

2. ο". τῇ ττΡοβ. κο

λυμβυθρτ

8

15 16Μετα ταῦτα ,ἔν ἑορτἡ τῶν 'Ιουδαίων, καὶ

ανέβη '' Ίηο·οῦο εὶι· Ίεροσόλυμα.

Ίεροο·ολύιι.οιε επὶ τῇ προβατικι, τεολυμβήαρα επι· Μια ρὶει:ἱιιιι οιιιιο €οΒιιοπῇ.
| Η Μ

λεγομενα Εβραιστὶ Βηθεσδα, πεντε στο” εχουσα.

2 ἔστιν έν 7'0ῖ9 Ισια: Ηιοι·οιιο!γιιιιιι.

ι (8.10 Ροιε Μια: οτα: ιιἱοι

Γοοιιιιι Ιιιειοεοι·ιιιιι. οι πετονιά"

' Εεε. ιιιι

ιοιιι Πιοι·οιοινιιιιι ευρω· μιο

ιιιιιιιτ !ιοΙιι·αιοο Βοι!ιοιιἰιΙιι. ιιιιιιι

ηιιο μοι·ιἰε:ιιι ΜΜΜ. "ο Με
εν ται;ταιι· κατἔκειτο πλῆθοι· Ι' τῶν αετθενούντων, “ΜΒΜ "ΝΜ"ωο "ΝΕΠ" Μ·

ι.ιιιοιιιιιιιιι. ι:ιια:οι·ιιιιι. ι:!ιιιιιΙο

Ζ' 'ΓΠ λῶν ωλῶΡ 6812 Η 4 9. 5 3-ι| ΤΗ' ἄι|θ ω- πιο. ιιτιιΙοι·ιιπι. οκροι:ιιιιιιιιιιιι

› › ρ

5. τριάκ.
ι

ὸκτω

και
Ο τ·- ||

αυ°Γ0υ ο

ποιαν: ιιιι›ιιιιιι. ^ Λιιι;ο!ιιι οιι

στοι· ἐκεῖ τριάκοντα ὁκτιὶ› ἔτη ἔχων ἐν τῇ ασθενεία το... (ΜΜΜ "...Πισω "Η"...
. Α ι ! ι ο σε . . .6τουτου ιδιου ο Ιηο·ουι· κατακείμενον, καὶ ω°'"ω°ω '" Ρ'""""" 'Ϊ'

ιιιονοΕιοι ιιιιιιιιιιι: ιιιιἰ οτεο ΡΗ

·γνουι· ὅτι ττολιὶν ·ὅδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, θέλειι· "Με ΜικΜΜΕ του Με”

ιιι.ιιιιιο. ιιιιιιιιι ΜΒΜ. ιι οικιακο

απο “καποτε ιοιιοοιιιιιτ. δ Ειτε

ιιιιιοιιι "Πισω Μοτο Μ ιτι
 

52. αυτον Οτίο. ἱν. 273·. | 0111. Β.ΒοΙι.

? Β"Βιἰν. (αυτην πιο.) ' αυτην ΒΜαἰ.

Δ.

58. τι·ατηρ] Βάι!. αυτου Ο. 69. εφ 87".

Οτι.Ριι.8ιΠι:Ι. Μοπη›Ιι. Με. ἰἰἱ. Απο.

Βάι. (ααα. ριιοτι ΒΕπ.Ηιοτ.)

- εν εκεινο ΑΠΙΠ.. το!. ι οιιι.εν Β.Μαἰ.

Ο. Ι.

- εν ο] στο. 89.

- ο υἱος] τρωει”. ότι €. 1)Π. τοΙ. εφ

8τττ.Οει.Ρει.8ιΠοΙ. Απο. (νία. νετ. 51.)

' οιιι. μια.. 1. 83. νοκ. ιι.ο.ο.

Μεπιρὶι. 21%. ιἱἰ. και.

- ολη Οτἰο. ιν. 271.. 276'. ' οπι. ΙΙ.

54. τουτο δε 130. 69. Ο. Μοιιιριι.οιΙ. Οτἰο.

ἱν. Μπακ”. τον. ' .οπι. δε 9. .10.0

ΙΙΙ.. το!. Με. ερτ. Μοιιιρὶι.Μ8. Διοτι.

1. μετα] και!. δε ν. _τ. Μειιιρ!ι.Ψ. | Οοο

ιι·:ι., Οτίο. ἱν. 250..

-εορτη] 'οποιο. ή (Πίνι οἰιἰ.Ι.Δ. 1. 83.

ΣΕΠΕ!. Μοιιιρὶι. Έβο!). | οιιι.ΑΒΒ.

69. σωστα. στο.. ἱν. 250..

-των Ιουδαιων Οτίο. ἱν. 250'. | των

αζυμων Λ. “ειιιοιὶεε ιοοιιιιιιιιιιι ιοιιι

ριιιι Ρα.ιοΙιαε ‹ιοιιιἱιιιιε ροει Βιιριιιιιιο.

ιιιοοιιιἱοτἰι ια Ηἱοτιιιιιιὶοπι..... Ποι·ιιιιι

'αιωνια Με ΜΜΜ ιο ιιιοιιι ίειιιιιιι '

μπαλα ιιι Ηἱετιι.ιιιΙοιιι οιιο.ιιειο μυών·

ιιοιιιιι οιιἰ _ῇιιιειιι ιιιιιιιιοι·ιο.ιιι ῇιιι:οοιιι

Πανω. ιιιιιιοι οιιι·ιιιιιι." Ιτετι. 147.

“αν σε αυτή ή εορτή τοῦ πάσχα ήν οὐ

ττρόακειται το ονομα αὐτῆς Οτίο. ἱν.

950..) οοτιιιιι 8_γι·.Ηἱει·. (ἰιι ἰτἱιἱο Ρετι

ι:οροε.)

1. Ιηαους] ·ι·ρτοοιιι. ὁ ε. ΟΔ. ι·ι:Ι. στο..

ἱν. ¦ οπι. ΑΒΒΠΙ.Β.Κ.

2. εατιν....Ίεροαολυμοις] 0111. 69. (ια

τιν] ην δω. Μειιιρὶι. Τὶ1εὶι. Απο.)

- επι το ·ιτροβ. ΒΟΠ. 1. 88. το!. 8”.

Βι:Ι.(προβατικη πιο.(ῖτ.) ενι·.Ηιει·.νι

υἰιἰ. | εν το ·ιτροβ. Α1)Ι.Ο. ¦ ἱιι ἰιιἴοι·ἱο

πιο οποιοι Νιιιιιιοι·ιιι α.(ο.1π(-το Με).

|ιιιροι· ρτοοιιιἱι:ο Δια.. οφ ' Βοιω

ιὶοιι νιιΙρ;.(.'Ι. ε. Βάι. ῆτις εστιν ἡ

προβατικἡ Ειιι.ἰιι Οιιοιιιιιιι. (οπι. Ι.) ι

Μου. ιιιιιιι ενττ.οι·ι.&Ρει.

- ιττιλιγομενη] λιγομ. 1). Ι. 88. ν.

-Βηθιαδα ΔΟΠΔ. Ι. (69.) το!. Απο.

Βοιιιιιιιι _/Ξ Βοιὶι ΜιοιιιΙο 5)·ττ.Οτι.8ε

Ροκ. 8_γτ.Βι:Ι.ιιια.ΟταεοιΞ. ε)·ι·.ιιωτ.ι

Βιλξιθα Ι). !(8ο.Βιιι.). Βοποια π

(Βάια). ' ΒηθιΣαθα 88. ¦ Βηξαθα Ι..

ε.Ι. Ειιι.Οιιοιιιιιιι. Βοι.ὶιιιιιιἰι1ιι ΣΕΦ. 1

Βηθσαιδα Β. νωΒ. ο. 8_γι.Ηε:Ι.ει πια.

Οταεε·ὲ. Μοιιιρὶι. (ΤΙΜΜ Τσι. οι:

Βιιρι. 5. ΒοΙιιιι!ιιι α. Βι:ιιοιιι ι.

- ατοας] ατομα Ι..

8. ιν ταυταις] Μιά. ουν Ι).

-ιεατειεειτο] -κειντο 1)Λ,7]. (-ιεητο Απ

Ττ.)

-τι·ληθος] ρτιιοπι. το Ι.. ΜΜΜ. πολυ

€. ΑΠ. το!. να. ι:$ 8ντι·.Γει.8ιΗοΙ.

Απο. ' οπι. ΒΟΠΕ. 88. α.ὐ.ο.Ι. @αποτο

Βιιτ.Ηιοι·. ΜοιιιρΙι. 'Που. (“ιιιιιΙιι"

ιιιιιιιιιιι ΕΦ.)

-ξηρων] πιω. τταραλυτικων 1). ιι.ἰι.Ι.

"μια εκδεχομινων την του υδατος

κινηαιν Θ. Α"(οιιι.του)Ο31)Π. Ι. 88.

 

Ι. .ϊοτοιοΙγιιιιιιτι οι. ' 2. οπι. ευρω·

! 4. ιιοοοοιιοοιιο.ι. .οοιιιιαιιιτι καιρο· α. Ι πιστο

Ι:ιιιιιιτ ααα.. οι. Ι οι. ειιιι ρτιιιιιιο ι:Ιοοοοιιιιιοοοε

οι. ιιιοι.ιοιιοιιι ιιοιιιιο οι. ι ιι οιι:ιοιιιιιιιιο ι:Ιοι.ιιιο

ια: ιιιοι·ιιιιιιιιο Οι.

 

Ειπε. 87ττ.Ρει.8ιΗοΙ. Μοιιιριι.ΐν. Απο.

@01. ι οπι. »που @απο Μαιο”.

8οιιιιι. 'ΓΙιοΒ.

. *αγγελος γαρ κατα καιρον κατεβαινιν

.τεν το ιεολυμβηθρα και ιτειραααε το

+υδωρ· ὁ ουν πρωτος ηιβας μιτα την

<|°ταραχην του υδατος υγιης εγινιτο, ιν

Τδηιτοτε ιεατιιχιτο νοσηματι €.] οπι.

130.!). 88. [Ι. Βγι·.Οι·ι. Μοι·ιιρὶι.Βι:ὶιιτ.

'Που. Απο. οσοι!. ιιιιιΙιἱ. ιιιιοτιιι:ι.ι πο

ιιιι. β. ουοΙἰι Λ. Δτιιι.ι:οιω. Ι αγγελος

....ἱιδωρ διττ.Ηι:ὶ.. ' ὁ ουν....νοαη·

ματι Βι·τ.Πι:Ι.τ οπι. ΖΕιὶι.Βοιιι. ' Γιο

Βοιιι ΑΦΗΣ. το!. ε_γι·.Ρει. 5·γτ.Ηὶοι·.

Μοπιριι.Ίν. Λτπι.οιΙ. (Ρἰει:ἰιιιιιιι Βιιιὶι·

απο” οιητοΙιιι ιιιιοι·νοιιιοιιι ι:οιιιιιιονο

Μι. Οι›ιιοτι·ιιιιιιιιι ηιιι νοΙοιιιαἱιιοπι

ιιιιιιοτοοιιιιιιιτ. Το". ιΙο Βιιρι.. 5.) "γαρ

ο.] δε Ι.. νιιΙα. α.ὑ.ι·# Λι·ιιι.οιΙ. ' οπι.

Μειπρὶι.Ψ. ' ιιιΙιΙ. κυριου ΑΕΛ. 69. Κ.

ΣΠΠΕ. α.ι:. Ασπα!. ΣΕΦ. (Οοιιιτιι. ι.

ι:#) Πιιαιρον] καιρω Ι.. ' οπι. κατα

καιρον α.ὐ# (απο ιοιιιριιι ε.) ιιιΙ Με

οιιιιιοε Μοιιιριιλν. "ιεατεβαινεν] ελον

ετο Λ. (ελουιτον Η.) ΕΦ. (ιεατιβαιν°

εν· τη τα: Δ.) "εν το ιιολ.] οπι. α.ο#

"εταραααεν] -ααιτο 01ιοΤ_£ΗΜΠν

Λ.. "εμβας] Μι!. ἰιι ρἰει:ἰιιιιιιι νιιὶες.£'Ι.

53. οριο Πιο Ιιοτιι οι. (1 Δω,
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τ. 14. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

του. α. ο. ο. ο.

"το Ο. Ρ. Ι!.

απο.. [πιο]

(Πα. το.)

'7· ` | 3 | 3 .3 3 3 .ο ,

αννα· γενεσθαι; απεκριθη αυτοι ο ασθενων, Κυ

0, νο

ριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἶνα οταν ταραξ(θρ το ὐδωρ,

Φ | || Ω ` |θ · 3 ` ”

.βολη| με ειι· την κολυμβη ραν εν8τρ δε ερχομαι
Α | .ι Α τ

ενω, αλλοι· προ εμου καταβαινει. λεγα αυτερ ο

'Ι 4! $'Ε || 'Ϊ λ 8 | | /| `

οσο”, ·νειρε, αρον τον κραβαττον σου, και

καὶ εὐθέτοι` εγένετο ὐγιτ)ι ὁ ανθρωποι·

2κράβαττον'| αὐτοῦ καὶ περιεπάτει.
ο ` τ ο ι ι οι ι τ, 1ο ' ο

ην δε σαββατον εν εκεινο το) ημερα. ελεγον ουν
, η ” | | |

οἱ Ιουδαιοι τα τεθεραπευμενιρ, Σαββατσν έστιν·

Ο ` # ι 8 τ 9 ` : τ τι 11 Ο Α

[και] ουκ εξεστιν σοι αραι τον κραβαττον. οι·

ε απεκριθη αὐτοῖι·, 'Ο ποιήσατ με ὐ·νιῆ, ἐκεῖνὅι· μοι

ααα. σοισ οοοσο οαοοοι ἱο το

τἱττοἰιοιο οοο; 6 οοοο οοα ντ

οἱεεοι Ιοοοι ἱοοοοιοτο οι οσε

οσντιιοι σουτ. τοο!ιοοι ὶοτο

ιοαροο Μεσοι. απο οἱ. να

απο” οοο? 'Ι Βο.ιρσοδἰι οἱ

ΙοοΒοἱιὶοο, 1)σαἰοο. οστοἱοοοι

οσο ταινια οι οοα ιοτοοιιι τοι

τὶι αιμα τοτιιαι ασ το ροιοἰοιοο:

οοο: νοτια οοἱτο οοο, ιι!ἰοιι

ποιο τοο οοοοοοιτἰι. . 1)ἱοἰτ. οἱ

Ιοιοι. Βοτιτο ιοΠο ατοοοιοτο

ιοοτο οι οαι·ιοΙο. ο Βι πιατα

οτιοοιι Μαιου οει οστοσ οι οοο

ιοΙἱι ετιιοοιιοτο οοοτο. οι ατο

οο!ιοαι: οτοι οοιοτο ιιοοοαιοτο

ἰο Πιο ο... Ν 1)ἰσοι:οοοι Ιοοτιοἱ

"Η σοὶ εοοο.ιοο τυποι. οποιο..

9 '3 ` τ τ τ υ ` τ

ειπεν, Αρον τον κραβαττον σου, και περιπατει.

Ακα.Βιο.

'το περιποιτει..Η 9

καὶ ῆρεν του

οι

· ιν ι τ

12. σα. οὐν 12 '

πάτει ;

| Θ , | | 3

ηρωτησαν [ουν] αυτον, ,Για εστιν ο
Ο τ

απών σοι, Αρον [τον *κριίβαττον'| σου,] καὶ περι

οι

18 ὁ δἔ ἱαθεὶι` οὐκ Ζοδει το ἐστιν· ὁ γαρ
. ..ο 3 | οι # Π Ο- |

Ιησουι εξενευσεν οχλου οντα· εν τα τοπον

ιοα οιι. οσο Ιἰοοι στο ισΠοτο

ετιιοοιιοτο ιοοα. " Ο., "Μ Βο

.. . φωτια οἰι. στο τοο τσάι ιιι

ανθρωπου ο οιτα.ἱΠο ...το σου, '.ΓσΠο το..
Ιαιιοτο ιοοτο οι Μοτο. Η Ιο

ιοττ·σειινοτοοι στα ωτα. @Με

οι: τα οσασ σοὶ στα οιπ.

'Ι'σΠο 8ταοτιιιοα ιοοτο οι ατο

ΒοΙο? "' Η αποτο σοὶ ιοοοο

αετου. οποιοι" οοιοἰοοοι οοο

σωστο Ιοιοι οοἱτο δικτυων". ο

ιοτοο οσοιοιιοια το Ισοσ. " Ροπ

Ο

ιι
μετα

 

ο. ἱο οι.ιοιστἱο ...ατω (σα. Δια. ε.)·

||ιγινιτο] ινινιτο Ι.. σο. Σ”. "ω δη

ποτι] οἱω δηποτουν Α. υοδηποτι Ια.

ι¦ι δ' αν κ. δτιπ. κατιιχ. νοα.] οσο

Μουτ" οἰιτοοα αστα Απο.

- 3. τα· νοΙα. οι! | στο. 1). α.ὐ.Ι.

- ικα] απο ανθρ. 13'. α.ο.

' ·-οι·τω] ρτοετο. και ΛΟΒΙΠ.Δ. 1. 33.

33. ΒΡΘΗΜΠ. νοΙα.(.'Ι. ο.ο.ι_|: 8_νττ.

Οτι.Ριι.8ιΠοΙ. Απο. τα.. Ιτιτι. 147

3188. ' στο. Β.Μαἰ.(ι.ΒιΙυ.ΒοΙι.)Κ3ι

να. Αντ. Μοτορο. Ποιο. στο. ἱν.

350'. :κατω α. Σται.οο.

' -το] στο. Π.

: -οοθινιια αυτου Βιἰοο.1)1”.. 1. 33.

9η

νται. α.ο.ι.Ι. Μοαρο. 'Ποιο. Απο.

· (ατο. πιο." ο.) ' 'στο. αυτου 9. Α0'

Π. τοΙ. Ιιώ 87ττ.Ροι.8ιΠο.Ι. Οτἰο.ἱτ.

350.. [8ττ.Οττ..]

3. ιδων] ιδως Α.

-ηδιι] οσοι χρονου Ι. ' στο. ε. 87".

Οτι.αΡιι. ΑΜ.

-αυτιμ] ατο. ο Μιτου; Ο.

_διλης ΒΑ.

7. απικριθη] λιγιι του.

- τι αοθινων] στο. διττ.(¦τι.

-κυριι] οποιο. ναι ο'. 33. ΜΜΕ. ενα.

Ριι.8ιΙ·ΙοΙ. τοπια. οι .του οἱ. Ια επ.

Ποτ. (Μοαρο.) ' σα. ΑΒΟ.τιιυἰιἰ. ΙΙ

Έκτο!. Ι.ιιιι. 5:τ.Οτι. ΜοαΡΙτ. 'Ηπα.

Απο. του..

-ανθρωπον] οοο. δι Ο.. 33. διττ.Ρ8ι.δι

τα.

_ὐδωρ] Με!. οι: ιιοτιοΙσ 8ιττ.ΠοΙ.τ

-βαλο ΑΒΟ'"ΒΙ.Δ. Ι. οταιοευτι.

(βαλιι 69. Ο. ιμβαλο Ο..) | “να”

9. [ο. Ι. 33. Η. β...]

7. πολυμβττθρα ια: Ι..

1. 33. 69. αν. α.ἰι.ι.Ι. Μοτορο. 'πιο.

Απο. πιο.. | 'στο. €. Β.Μαἰ.οο.Ι.ι.

Βιζυ.Βολι.Ο°Δ. το!. νων. οφ 8_γττ.Ριι.

- ανω] στο. 69. ν- Βι:Ι.διοτι. ΗἰΙ.238..

-- προ ΕΜ ΛΒ.ΟΙ)Π· το!. ' πως 8·- 8· 10. κραβαττον ντι!.νοτ. 8.οι το :κραββα

Β.Μ°ἱ.ΙΔ. τον 9. Η οδο. σου Ο.1)[.. 69. Α. (μια.)

-ιωβανο1 το!. αν δι "απο το· 3τττ.Οτι.Ριι.οιΠοΙ.. Μοτορο. πιο.

ριυομαι 63. Απο. .2201. τοι. 238.. | στο. Με.. Ι.

8. ιγιιρι @ΟΒΙ-ι. Ι. 63. Βιο111:Μο.

(ο. Π. 33.) | *φαι οτ. Α8”.

- αρον] οποιο. και ΑΒΕ. α.ὐ.οό .Ξιο.

Ι Οσοιτα, τοΙ. Εἰ!. 237'.

-κραβαττον ΑΒ.Μαἰ.(Ππ.Δ. Ι. 33. ϊ

θΠΚΜ8ΠΔ. ¦ κραβοτον Β(Β."ιατιροτ

ἱο οσο σο.σ."ΒΙ.) · κραββαττον 69. |

:κραββατον 3'. Β'ΒΙ.Μαἰ.νι. | ,ραβ

βατον ἰ.ἱἰ. 333.. [ο. 1. 11.]

-·-πιριπατιι Ιβ!. | ὐπαγι ιιι: τον οικον

σου 33. ...τα “οσα 8ττ.Οτι.

9. ιυθιως] σα. Β. Ατα.

-ιγινιτο] οσοι ὐγιτκ· 1).-1. μια.

-ηριν] ρτοοα. ιγιρθιιι· 1). 1. 69. α.ο.ι.

τοΙ. ο. (ο. 33.)

Πώς δι ..ο ἱοἱτ.. ΑΒ. (ο οι Ο.Ι.ΔΟΚΑ.)

τοα νοτσ 1: Β_γττ.Ριι.8ιΗοΙ. Μοαρο.

(Ποιο.) ' .στα οτ. Ο!). 1. 69. ΕΒΕ

οσων. (Πιο.) 8_γτ.Οτι. Απο. (απο.)

το. 33.]

12. στο. νοτ. τι.. 5.

- ουν ΔΟΞΑ. Ι. 33. 39. το!. απο. ο.

διαιτα!. | στο. Β!). α.ι.(_τῖ)π 87ττ.Οτι.

(Βήτα.) Απο. ¦ δι ΜοτοΡΙτ. 'Ποιο.

- αυτον] να. .Νοτια ιΠοοοιοι ο.

- τον κραβ. σου Λο.ΠΔ. Ι. 33. 89. τοι.

Μι. 8)·ττ.Οτι.Ρει.8ιΠοΙ. Μοτορο. Απο.

απο. στο. νοττ. 8.11.) ' σα. 130.33.

ο: 8τττ.Ριι.διΒου Δια. (αιωνα-οι- 'Ντου. "1κραββατον ο. οι του...

το Ι σου". νων τα Ναυτο- 'Γω- ι:ι. δι] σα. οι.

Βιο(Μ·οοΝταβ-"τ-Μ 8"·(-:π·) - ιαθιιι· νοΙ8. ααα!! το!. ' ασθινων

-.ραβαττον 18.188. οι να. 8. (οι Β.) · 11 οι

:κραββατον 9. (οι 'οι. Η.)

-αυτου] ἱαυτου Ο..

-πιρτιπατιι] πιριπατιι ΑΕ.

- ιν ικ. το ἡμιρ.] στο. 1). ο.

10. Η: ὶοἰι.] (Μα νὶοἱιοοοι οοιια ἰΠοιο τι.

- τω τιθιραπιυμινῳ] τω τιθαραπιυμι

νου 1). ' το τιθιραπιυμινον 69. | σα. ο.

' οτι 87τ.οτι.

- ουκ] οποιο. και ΑΒ.Μαι.οο.2.Ο.ΒΒ. ¦

- ηδιι] σιδιι 69.

- ιο·τιν] ην Β. οιτιοι Η".

-- ιξινιυοιν] ινιυοιν 1)..

- οντος] ...τα ιντος Μ.

Ν. μιτα] οοο. δι ΕΛ. 1. Μοαρο.

______`

ο. “τετοιο οι σοισ οι. Ι 6. “οι αο1ιοτο ισα

μου ατω-οι Ο!. | 9. οοασ Μο οι. | ιο «οι Πιο

οι. | οιαοοοι απο οι. · 11. οοοοα και οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. τι. 15.

Δ Β «ο Β.

1. Δ.

1. 83. 69.

Β(Β)θωδ"Δ.

Ί πιο.

Ίο

Ί!Ἑ

Η. κ. ἔλεγον αυ

τοῖς.

“Ψ·3:86·

5 στα.

 

14. αυτου] ...τα στο "τυποι εαπ ] Μισο..

@τα
ρ - ο Ιηο·.] σα. ο Β.

- ιδι £ιιι.Βο.1:τ.2!0. | ιδου Δ.Τ_|:

- σοι τι Α130ΜΒοΗΜ8ΠνΛ. ναι.

ο. 87ττ.(Οτι.)8ι Ρετ. [Μοαρ!ι. του..

.ΞΙ.!1.] ¦ :τι σοι 9. 1). 1. 88. 69. ΕΚ.

ααα/Κβ) (8.ττ.Πο!.) Απο. !τεο.

(280.)8!!. Οτίο. Μιιἰ.Ο!οεο.Αοο.:ι.476.

οπο. Ιω. ο. αου. του. (ισα.) εαυ.

αν”. τι. τι. τα. οτι.

15.απηλθευ] Ρταοα. και Δ. οι 8τττ.

Οτι.Ρα.8ιΕιο1. απο. | τα. ουυ ΠΔ.

Η οσο !οιοοοι ΒΟΣ.. το!.

- αυηγγειλευ ΑΒ. 1. ΒΒοΗΜετν.οΛ.

νο!8. Ικα/.8. 8)ττ.Βο!. Δτα. οιο..

(απηγγιιλευ ΒΔ. 88. 6ο. Κυ.) Ι ειπεν

(ΣΕ. και. 8τττ.Οτι.8ιΡει. Μοτορ!ι.

-- Ιησους] στο. να".

- αυτου ΜΟΒ. το!. νο!ε. θεα: 87".

Ρει.8ιΗο!. Μοαρο.Μ8. απο. (σα.αοτ.

υγ. δ)ττ.Ηἱοτ.) | με 1). Ι. Α... α.ε!!.

@αποτο Μοαρο.Μ8. Απο. (νἰι!.τοτ.

Μοαρο.

τι.)

16.οι Ιουδαιοι απο του Ιηαουυ ΒΟΒΒ.

88. 69. Π. νο!ε. Ζωα!. 8τττ.Οττ.8ι

Ρετ. Μοαρ!1.8ο!ιου. απο. Πει. 10!8··. !

:ραπ €. ΔΔ. !.

Μοαρ!ι.Ψ. Απο.

ταῦτα ευρίσκει αὐτδυ 6 Ίησ·σῦο ευ τῷ αερα!. κα! εἶπευ
το Η Ι ο `

αὐτοὶ, Ιδε ὑγιὲο γἔγσυαι·· ι;.ηκἔτι ο!μαρταυ:. ιυα μη
το | | ' ο οι οχειρου τσοι τι ·υευηται.!Ι Ο απηλθευ ο αυθρωποτ,

και αυήγγειλευ τοῖτ Ίουδαίσιο ὅτι Ίηιτοῦτ έστω ο
ι ο ` ο οι 16 κ κ εκ › τ ]› ο

ποιησαι· αυτου υγιη. και δια τουτο εδιωκου οι

3 υπ λ ' Α || + Η Α Β , ,

Ιουδαιοι του Ιησουυ , οτι ταυτα εποιει ευ σαβ

| π ( ` . Α Β | .' Ο! . |

βατεο. ο δε 1ηο·ουτ απεκριυατο αυτοιτ, Ο πατηρ

0 ου .ν ο υ 1 τ ο | 18 κ

μου εαπ· αρτι εργαζεται, καγω εργαζομαι. δια
οι εἴ σκ ο Ι τ ο ` ο ο στ ο

τουτο σου ιιαλλου εζητουυ αυτου οι Ιουδαιοι απο
Α ιν ο | ..ρ ` Ι , ` κ

κτειυαι, οτι ου ιιουου ελυευ το σαββατου, αλλα και
τ ο! Η κ ι ο ο κ .. σκ

πατερα ιδιου ελεγευ του θεου, ισσυ εαυτου ποιωυ πρ
Α ο ι τ ο ο ετ κ 9 ο -

θεου. 19 απεκριυατο σύυ ο !ηιτουτ και ειπευ αυτοι9,
' ` ι ` | ο το ο υ ο τα 4- ο ο

Αμου αμηυ λεγα υιιιυ, ου δυυαται ο υιστ ποιειυ α
Ο σ- 2 | Π` ' | λ Ι πο

εαυτου ουδευ, εαυ μη τι βλεπ·ρ του πατερα ποιουυτα·
Δ ` λ τ .- εκ ετ κ τ τ ` ‹ ι

α γαρ [ατι] εκειυστ ποιο, ταυτα και σ υ|.09 ομοιωτ

ποιεῖ. 20 € `

Ο ` στο ` υ | ` |

ο γαρ πατηρ Φιλει του υιου, και παυτα

το Δ το

δείκυυιτιυ αυτοι οι αυτά· ποιει, κα!. μείζουα τούτωυ

δείξει αὐτῷ ἔργα. ιυα ὑμεῖτ θαυμαζητε. 9 21 ὡ'ο·περ
Π ` ` `

γαρ ο πατηρ εγείρει τουτ υεκρουτ κα!. ζωοποιεῖ.

οἰἔτωτ κα! ὁ υιδι· οδο θέλει ζωοποιεῖ. 22 ουδε γαρ ὁ

αυτου αποκτειυαι ε. ΑΔ. το!. εώ

8τττ.Ρει.διΒο!. Μοαρ!ι.Ψ. διο. Εἰ!.

1018-. (οι. να. 18.) ' σα. ΒΟΒΒ. 1.

88. 89. να. α.ἰι.ο.ο. 8)·τ.Οτι. Νασαι.

8οοντ. Λτα.

18. ταυτα] αυτα Δ.

- ευ το... ο! ! σα. Β. αδ... Πι!.

που.

- του] Βάι!. τα ιαιιατα ΒΡΕ.

!7.1ηαους] στο. Β.

- απικριυατο] απικριιθη 1).

Ι8.ουυ να;; σ:# Μαιο. ¦ στο. Β.

Πιτ. α.ο.ο.(_/!)ιο. Απο. (87τ.(.ἶτι. δι).

Η". 924.. 1018.. !!θμ.:!25μ. ("ο!.”

θα.)

- ο! Χουδαιοι] απο ιξητ. αυτ. Β. 8". ι

ο". τω. ταυτα. ι απο” που.. Ξ

-· ελυευ] ελυσιυ Λ.. Μοοτρ!1.οι!. !

- αλλα] αλλ' οτι Δ.

Η. απιτριυατο] -κριθη 1). 88. (στο. αποφ. ι

οι μου” και 8,τ.οτι.)

- σου 8ττ.Βο!. | σα. α.ιι.ο.οβΙ. απο". '

(ιιοιοα ρ, 87τ.Ροι.)

- ο Βαση] στο. Β.

- “που Α!). ντι. | ιλιγιυ ΒΒ. ! λεγει Ι. !

- ασε· !°.] Μι!. του αυθρωπου 1). 69.

 

Ι -

Ο. το!. α.ο. 8ττ.Πο!.

Η '¦°οᾶά. και εζητουυ

αι ἰονοοἰι απο Ιοειιο !ο τιτα

ρ!σ οι δικο !!!ἱ. Βοοο απο”

Μουτ: εε: ατο οσ!! ροοσοτσ. οσ

ι!οιοτιοο οι! Ματιού οσοοοεατ.

Η Μαι Μο !ισαο οι οοοιἱονο

Ιοι!οο!ο φοιτ Ιοεοο οοεσι σο!

Μι απο ταοοτο. '6 Πακετα

ροαοηοο!›αοιοτ Ιοδοοἰ Ιοεοα,

αουτ !οιοο οιοἰο!οιι ιο ειι!›οο.ιο.

'7 Μαιο οοιοτο τοορσοι!!ι Με..

Ροιοτ τοοοε αιμα τοσι.!ο ορο

τοιοτ. οι οφ σροτστ. " Βιορ

τοτοο στα τοοι;!ε ηοοετο!ιοοι

απο Ιοι!οο! ἰοιοτ!!οοτο, φοιτ

οσο ισ!ιια εο!νο!αι ιιοοοιιιοοι,

οι!!! οι ροιτοα οποιοι άκουα;

ι!οοτο. οοαοο!οιο το ίιιοἱοοε αοσ.

Βοιτροοι!!ι οποιοι: Και!. οι @οι

ο!ο. Η' Λτοοο οαοο ι!!οσ "Με,

οσο οσιοει Ποιο ο το Γοοετο

ηο!οσοαιο οἱ!! ααα! νἰι!οτο:

ματια: ἰοο!οοιοτο: σοοοοοα

φα οο!ιο !!!ο ίοοοτἰι, οποιο οι

πιο" ε!α!!!ιοτ Μαι. Π Ροιοτ

οοια Φωτο τ!!!οοτ οι στοο!α

ι!οτοσοτττοι οι φοτο οπο θα;

οι οπισω ο!. ι!οτοοοειτοαι οι

οροτο. οι να αιτοιο!οι. "' 5!.

οοι που μποτ πατατα: τοστ

ιοσο οι νινἰοοαι. εἰο οι πιο!.

αοσο νο!ι «τοπικα. 2. Παμε

Απο. ¦ Οοοιτο. στο.. ο. 246€. Οι·ἰο.Ιοι.

!. 59.!. Βια. !."τ. Εν. 5896. ο. Μο!. 169,.

Το". οι.!ν. Ραπ. 2!. Πι!. 238€ 78".

αν. Με”. σου!. Ισια!. ατα-Μ- Ισια.

!θ892. !!92°. !25!°.

Η!. ποιειυ] στο. ν.

ντου. οι”. σποτ-ι. στο. [οι. ε.

Πι!. “Η”. ' Οσοιτο. ασ. στο.. οι. 240.

Ευα. Εν.!)τ. ο. Μο!. Το". ΠἰΙ.926°.

984". !0!5°.

- αφ' ὶαυτ. ουδιυ Οτία. Η. 2489 (οσευ.)

Ειιο.ο..Μο!. ! τι αφ' ἱαυτ. Β. (5)”.

Προ" ασ' ἱαυτ. 69.

- συδευ Οι·ἰο.ἱν.246°. ' ουδε ἱυ Ι. στο..

αουτ 8ττ.Ρετ. ατο..) !ν.868..

- μαλλου Το". σου. 1°το.ττ.2!. Ηἰ!.οια- - εαυ στων. 109·.246°. Βιι.τ.Ρτ.Εν.

ιοτ. ! σα. Π. 8υτ.Οττ. ο. Μο!. Ι αυ Β.

- αυτου] σα. 88. -› βλεπει ΒΗΜΑ.

- του πατιρα] οσοι ποιουυτα Βου. '

οσοιτο. Οτίο. Η. 246.. οτα. [οι. !.

Ευ... .!,τ. Ετ. ο. Μο!. Το". Η". Η!!!

-· αυ ΒΔ. Ι. 83. 69. το!. Ειιο.ο.Μο!.

(εαυ Οτίο.ἱν.) ' στο. Α!)Οι·.Β.

- ικειυσς] μποτ 8)·ττ.οτι.8ιΒιι. Μοαρο.

.ινουαι. !05.

ποιο Οτίο. ἱν. ΒΑΘ'. Ευα. ο. Μο!. !

ποια ΔΙΨΑ. Οτἰο.ὶν. Ιω.. ! ποιο" 1).

- ομοιως] 'οσοι ποια Β. α.ο.Ι. οπο. [τι 2.

!. Β'. οσα. ΙΙ". 9.”. 925''. 926'. 929*!.
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τι. 80. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

-

,.

τ

Η`°.Ζ"

'Ε'β το. 6. τ:.ο.

Εντε. Ο. Ρ. Ε.

Εταιρια (που.)

?- [Μ.]Α.ται. και.

τΑοτ.ι7:8ι.

· ι δοτι. οι”.

τα”.

Ϊ
α

-τ!

96. ἔδωκ. καἱ τω

υίῷ

οι:ιδένα, άλλα 8 την κρίσιν πᾶσαν δέδω

28 | Α τ

1' .ίνα παντα τιμωσιν τὸν υιιιν καθά·
το ` ·. ι Α

τιμωσιν τον πατέρα.π ὁ μη τιμων τον υιδν ού τιμα

` `

τον πατέρα τον πέμψαντα αυτόν. 24 άμην άμην
| εκ

λεγω υμιν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου οίκοιίων και πιστεύων
ο ν

τω πεμψαντί με ἔχει ζωην αἱώνιον, και. ότι κρίσιν

ο .ν τ ` ν ι το | ο

ουκ ερχεται, αλλα μεταβεβηκεν εκ του θανατου ειτ
κ τ 25 › ` ι ` ν ι ε- ιν #

την ζωην. αμην αμην λεγω υμιν, οτι ερχεται
|' Α 07 στα

ωρα και νυν εστίν, οτε οι νεκροι. ιτικούσουσιν|| τη;`

ιρωνητ τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ άκούσαντετ Σ ζήσου

ν 26 α ..

σιν . ωσττερ γαρ ο πατηρ ἔχει ζωην έν εαυττρ,
9, Α ' η να

ουτωτ *και τω υιερ εδωκεν|| ζωην ἔχειν έν εαυτον,
27 οι Ο, τ

, , κρίσιν ποιειν, οτι υιοτ

`

πατηρ κρίνει
- . -

κεν τω υιω,
.ο α

και εξουσιαν εδωκεν αὐτῷ *
Ο Ι ο ν 28 Κ Ι οι Η .ν

ανθρωπου εστιν. μη θαυμα€Ἐτε τουτο, οτι ερχε
τ, 9' Η

ται ωρα, ἔν η πάντα` οἱ ἐν τοιτ μνημείοιο : ακούσου
!| η τι ο στα 29 ` τ τ ε `

σιν η? αιωνια αυτου, και εκπορευσονται, οι τα

9 λ | ο 9 | Η τ λ `

αγαθα ποιησαντεο ειο αναστασιν ζωητ, οι [δε] τα

ιραῦλα προίξαντει` είο ανάστασιν κρίσεωε·. ο ού

9 `

οτιἱττι μια· ιιιι1ἱοιιι ιιιιοι·ιιιιιιιιιτι.

και ιαιιιι:ιαιιι οιιιτιο ορια Μια

'9 αι οτιιιιοιι τιοτιοτιίιοοιιτ ιιΙιαιτι

εισαι τιοτιοτιτιοιιιιι ριιιτειιιι

(.0···)ιιαι τιοτι Πιοτιοτιτιοιιτ ο·

Ιἰαττι, ιιοτι τιοιιοτιτιοαι ρο.ιτοττι

ιται "πιο ἱΠατιι. 2' ω·'°·) Α

ιιιοιι ιιτιιοτι διοο νοτια ιιαιιι οτι!

νοι·οαιτι ττιοαττι Μάτι: οι ταινια

οι οια τιιιιατ πιο, Ματια νιτ.ιιιιι

ιιοι.οττιιιιιι. οι ιτι ιαιιιι:ιαττι ιιοτι

ποιοι ται ιτιιιιιιτ τι ιτιοτιο ια

νιι.ιιτιι. Β Αιιιοτι ιι.τιιοτι ιιἰι:ο

νοτια ιταἱιι νοτιιι τιοτιι οι τιαιιο

οτι, ιιαατιιιο ιτιοτιαἰ "διετα

νοοετιι οια ια. οι. ιιιιἰ ιιαδιετιιιτ

νινοτιι. π Βιοαι ιιτιιττι μια

Ιαιτιοι νιιιιττι ιτι κοιτιοι τρια. ..το

δια!" οι. Μο νιιιατι και". ια

οιιιιιοι. τριτο. θα: ροι.οττ.οιοτιι αο

δα οι οι ιαιιιι:ἰατιι τροπο, ιιαἱιι

Μια ιιοτιιιιιιι οτι. " Νοτιαι

ιιιἱτιι.τἱ οσο, ιιιαἰιι νοτια ιιοτα τα

ααα οιιιτιοιι εται τα τιιοιιατιιοτιι.ιιι

εατιτ Μάταια νοοοιτι οιαο. 9' οι

τιτοιιοδοτιι ιιαι Εισαι ι”οοιιτιιτιι τα

τεοαττει:τιοτιετιι Μαιο, οια ιιοτο

ττιιιΙιι οι;εταιιτ. το τεταττοι:ιιοτιοαι

ατακα. ω Νοτι ροοοαττι εΒο α

πιο ιροο ίιιοιιτιι ιιιιιοιιαιιτα: ιι

ου: ιιαδιο Μαίου; οι ιαιιἱοἱιιτιι
| .το να

- δυναμαι εγω ποιειν απ' ἐμαυτου ουδέν· καθωτ ἀκούω
09 »το

ἔμη δικαία εστίν, οτι ου ζητω
νβ

Β
κρίνω, και. ή κρίσιν

Ο

η

τιιοιιιιι ιιιιιααι ο", “Ματια”

 

1014'. 1089.. 12.519. 12589] ΕΠΙ!. 2. Το".

[8)ττ.(.ΐτι.] ' Οοιιιτιι.. Οτιο.ιι·. Ειιο.ο.

Μο!. Πτι. των. των. Νοτια».

90.ριλει Διαιτα α. ¦ αγαπα 1). 0τιο.ιτ.

9469. απο (Σπιτι.) να!. ιιι.:ιο.

·- δεικνυοιν 0τἰρ. ιτ. | διγνυοιν Α. |

δεικνυει 1).

- α αυτ. ποιει Οτἰρ. ιν. | α αν αυτ. ποιο

1). . οττι. ά Ι..

- και μειξονα....εργα] οττι. Βγτ.:Ριττ.

- δειξει Ηίί.9959.927°. | δεικνυοιν 1).

ο. Β_ττ.οτι. Ατιιι.

-· θαυμαζητε] -ζεται Ι.. 09. (ται ττιἰτο·

Μαι ααα! σου ιτοὶιἱο 8ττ.Οττ.)

Η. εγειρει] εγερει Δ.

- θελα Ι.. ¦ Οοτιττιι. Οτιο. ιν. 8809. (οι):

θιλει] οσα .τα οτειιατιι αι εο 8,τ.Οττ.)

22.κρινο ΕΜ. ι Οοιιιτιι.. Οτίο.ἱτ. 859..

8609. Βια. ]).Β. 4499. ο. Μο!. Η”.

24.6" Τετι.οδιι.Ρτ.2ι | οιιι. 1). (που.

Η..

- την] στα. 1)..

25. υμιν] οιιι. Δ.

- και νυν εστιν] οιιι. αδ. | Οοτιττιι. τα.

τοι. τα!. 211'. .

- εστιν] εστω 09.

- ακουαουοιν Β. ¦ -ιτιοαιν 1,.. Ι. 38. 69.

| :-οονται ς. Α1). τα. Ηιρρ. ΑΜ.. 55

(οι).

25. θεου ΙΙἰρρ.Ατιι. Το". των. Ρτ. 21. 0ο

τοκοι". 27. Πι!. ' ανθρωπου Κ8. 8_γτ.

ΠοΙ.ιιιο. 5γτ.Ηιοτ.

- οἱ ακουιταντες] οττι. @τι-.οτα

- ζηαουοιν ΒΒΙ.. Ιοἰο. 88. | 3;ξηιτονται

π. Α. το!. Ηἰρρ. ΑΜ.

26. ιοοιτερ ατο. ιν. 888.. ' ότι· 1).

- ὁ πατηρ] ααα. ὁ ξιον Ι). ' Οοιιιτιι.,

Οτιο. ιν. 888.. Οτἰ9. ΙΜ. 6869. Ιδια. ο.

Νο!. 0. 899. 899. Το”. οι”. Η. 21. Νο

να!. Ι05. ΙΠί. 2399. 9359. Π59.'. 1180".

11899.

- ουτως εδ.....εν ὅαυτιρ] Πιο.

- ουτως] οντος 69.

- και τιμ υἱιρ ιδοικεν ΒΕ. ίι.ί. ατι.

@το [οι. ιν. 8969. Ευα. ο. Μα. 599.

899. Το". Η". ο”. (κ. τ. αι. ζω. εδιοκ.

απο. ιιι.868-. ' :εδωκεν και τω νται 9.

Α1). το!. γατα. (ιι αι πιο”. ετα.

Οτι.Ρει.8ιΒοΙ. Μετιιριι. Αττιι. ] οιιι.

και

27. κριατν] τρωει". και ε. Βθτ.Δ. 1. τα.

Δια. [ο. 8)·τ.Ρει. ' οττι. ΑΒ.δίαι.Ι.. 88.

ναΙ8.α. δ.ι:.ιί.ο.ί. 8γτ.Οτι. 8)·τ.Ηιοτ.

Μιιιιιρτι. Ατττι. απο. Οτίο. ιι. 548..

αν. τι. ια. στα. οια. Το”. [τι. α.]

- ότι τα! ίιτι.] αυτή. οαιιι ακτη. Ι. Βγτι·.

Ρει.8ι.Πο1.. ' ι:αιιι ααα. 88. Σεπτ. διττ.

Οτι.διΕι:Ι.ατ.

27. υιοι· ααα. πατατα Εγττ.Ρα.8ιΠοΙ..

- εστιν Οτίρ.ιν. ¦ οιιι. 69.

28. ερχεται ώρα] οττι. $γτ.Οττ. ¦ οττι. ώρα

Δ.

-- ακουιτουιτιν Β. | -οινοιν ΣΔ. 88.'

:-ιτονται ς. Α1). το!.

- αυτου τινι. α.ο.ι:.εώιτι. εγττ.Ροι:.&Βοι.

ι του υἱου του θεου 88. ναι8.0ί. Οτἰο.

Μι. τα. 921». Το”. 6ο τοι. οιι.τ.27. Βια

Οτἰρ.!τιι.ἱἱἱ.92?.. του θεου 8ττ°.οτι.

τα Ιιοττιιτιι.τ Ιτειι.808. του υιον του

ανθρωπου Οτία.ιι. 790.'. "ΜΠΕ οι ιτι

νοτιτ. εγτ.0τι. (στο. τι.)

99. εκπορευοονται] ιΕελευιτονται 1).

- οι δι ΑΒΕ. το!. ναΙε. δ.ι:ώ διττ.ΠοΙ.

'οιιι. δε Β. α.ε# ¦ οι οια το. 8)·ττ.

Οτι.8ι:Ρει. [του. 808.

-- τα ραυλα πραξαντες] φαυλα πρασ

αοντες 1)(οττι. τα).

80. ποιειν τα Οτιο. ιν. 359.. Εντ. ο. Μο!.

110.. ¦ ιιι:ιιο :για 88. (Μοαιριι.) ' μοι:

απ' ιμαυτου ί). να|ε. δ.ι:.(ε.)/: ερτ.

(Οτι.)διΡει. Ειτε. ο. Με!. Ι 10.'. [τι. α.]

- ουδεν Οτιο. ιν. 8599. Ετ”. ο. Βίοι.

110-Δ· Ι ουδε έν Ο. Οτίο. ιν. :Με

  

22. οτιιιιο ιαιτιοιαιιι οι. | 24. τοιιιοιοοιιιτιιιι

οιοτ. Δια. ' 26. ιιτιοοτο που» οι. ' 27. οι μια.

ι:ιαιιι οι. | 28. και» οια αοι οι.

809





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. πιο.

Α Β Β.

Ε Δ. __

1. 88. 89. μγ

Β.ΈΊσωε ι

ΔΙΣ-1

ιπιο. πιο.

Η...
'Με

35. αγαλλιαιτθῆ

ναι

μδ

7

37. αὐτὸς μεμαρτ.

Έ
ι

38. μεν. ἐν ὑμῖν

ἔν

απο.

το θέλημα τὸ έμιιν αλλα το θέλημα τοῦ πέμψαντότ

με *. 81 έαν έγω μαρτυρῶ περι έμαυτοῦ, η μαρτυρία
› ν › | 32 .ν ο ο ι η

μου ουκ εστιν αληθητ· αλλοι· εστιν ο μαρτυρων

Λ τ! ε λ

περὶ. έμου, και οἶδα οτι οιληθητ έστιν η μαρτυρία ην

Α .ο · . - `μαρτυρει περι έμου. ω ι ι)μειτ ἀπεστιἱλκατε προτ

4- `

μΙωάνην,“ και μεμαρτύρηκεν τη οιληθεία· 8,' έγω δε

ο λ ο | λ . ι .- | Π ι

ου παρα ανθρωπου την μαρτυριαν λαμβανω. αλλα

ταῦτα λέγω 'ένα ὑμεῖο σωθητε. 85 6 9 έκεῖνοο ην ὁ

λύχνοτ δ καιόμενοτ και Φαίνων.π ὑμεῖει δὲ ·ηθελήσατε

πο ετ Α επ

8 οἱγαλλιαθηναι|| προ: ωραν έν τω ιρωτι. αυτου.
86 ο ι ι οι ι ι 2 τ ιι .- δι ι ο

εγω δε εχω την μαρτυριαν μειζων του Ιωανου·

` κ Μ Δ 8 ν ι ο ε ι ιι! ν

τα γαρ εργα α δεδωκεν μοι ο πατηρ ινα τελειωσω

αυτά, αυτα τα έργα δι * ποιοι, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι

6 πατηρ#με οιπεσταλκεν. ?7 καὶ. ὁ πέμψαε με πατηρ
Β Α Α ) Η

ξεκεινοτ μεμοιρτυρηκεν περι εμου· οστε ιρωνην αυτου

3πωποτε ακηκοατε , ουτε ειδα· αυτου εωρακατε,

:οι

εν Δ ο | ο .ο ο σε ι τ στ

οτι ον απεστειλεν εκεινα, τουτω υμειι· ου πιστευετε.

89 *έραυνᾶτε|| ται· γραφιἱι·, ὅτι ὑμεῖο δοκεῖτε έν αὐταῖε

ζωην αιώνιου ἔχειν· και έκεϊναί εἰσιν αι μαρτυροῦσαι
` ι Α 40 ` › ν ο επ 7 ..ο ι

περι εμου, και ου θελετε ελθειν πρωι με ινα ζωην

` Χ Ι 6 ι ι- ο ν ξ ο 0 Α | ο

και 7'01| λ070|| (10701) 0127( Εχ€7'€ Οι υμιν μενοντα, ·

7

ποπ σωστο νοΙοιιιαιεπι πιοιιπι

επι! ιιοὶοπιιιιοπι οὶοο σοὶ πιο

ιπὶιιὶι. ” “ΜΜΜ οπο ιιιειὶ

ιποιιὶοπι ιιι:ι·Ιιὶι›οο ιΙο πιο. ιοειὶ

πιοπὶιιπι πιοοπι ιιιιιι σει τετοιο:

" πιο” σε: σοὶ ιοειὶπιοπὶοπι

[ΜΜΜ οι: πιο. οι απο σοὶα

νιιι·οπι σε: ιοει.ὶπιοπὶιιπι σοοιὶ

ιιει·ὶιὶΙ›οι οι: πιο. Ν' νοε πιὶεὶε

οι οιΙ Ιοὶιο.ιιποπι.οι ιιιειὶπιοπὶοπι

ιιιιι·ιιὶι›οὶι "που 8' οπο ιιοιιιπι

οοπ πο |ιοπιὶπο ιιππὶπιοπὶοπι

...πιο κι! Ποιο: διοτι οι. Με

ειιΙνὶ πιο. 8 Με "οι ὶιιι:οτιιιι

ιιτι1οιιε οι Μεσοι. να οποιοι

ιιο!οιοιὶε ιικπὶοπο ιιιΙ ὶιοι·ιιπι ιο

ποιο που. 3. Εσυ ποιοπι οποιοι

τιιειὶπιοπὶοπι πιοὶοε Ιοὶιιιιιιιο:

οροτιι ιιιιὶπι σπιιο .πιο ιπὶ!ιὶ

ριιιοτ οι ιιοτποιιιπι πα. ὶρειι

ορετιι. σιιαο οπο απο ιοειὶπιοι

ιιὶοπι ροι·ιιιιιοπι οι: πιο σοὶιι

ροιιιι· ιοο ιπὶεὶι. " Ετ σοὶ ποιοι

πιο πιο". ὶρειι ιι:οιὶπιοιιὶοπι οοπ

Μου". ι!ο πιο: μοι) ποσοι: το

οι:πι ποιο ιιπισοαπι ιιοι!ὶειὶε.

ιιι:σοιι ηιοοὶοιπ εποε νὶι|ὶειὶε.

”(^·λι|°·λοι νοτιιοπι ποιο ποπ

ὶπιὶιοι.ὶε ὶιι νοΜε ιπιπιιιιι:: σπὶιι

σοιιπι πιὶεπ Πιο. οοπ: το: ποπ

παιδικο. 19Βιιτοι.ιιιιιὶπὶ αποι

ιιιι·ο.ε. σιιἱιι νο: ιιοοι.ιὶε ὶιι υπο:

νὶιιιπι οιιιιιτιιιιιπ ΙιπΙιοτιι.οι Μπι:

ιιοιιι. σπαει ιι:ιπὶπιοιιὶοαι ματιο

ιιιιπι σε πιο; "οι οοπ νοὶι.ὶε

νειιὶι·ιι πα πιο οι νὶι.ιιαι ΙιαΙ›οιιιὶε.

 

80. το θελ.ημα 2°.] οιιι. δι·ι·.Πἰει·.

- με] οπι. Β.Βθυ.Βολ.(ι:ιτα.ΒοΙ.Μαὶ.)

- θα] °[αδιἰ. πατροι: 9. Β. το!. Το!.

6... ( Οτὶο. ιν. 359€) Βια. ο. Μι:Ι. 38%

| οπι. ΑΒΒΕΔ. 1. 33. ΚΔ. νοὶ;;. α.ε./.

8τι·ι·.οτι.Ρει.8ιΒιι.Ι. Μπορει. Απο. απο. ›

στο. ἰὶ. 701.. ιν. 8597. Επι. ο. πιο.

110.*

32.οιδα νο!! οποία $γττ.Ρει.&Πι:Ι. |

οιδατε Β. α.ε. 8γι·.0ι·ι. Απο. (και οιδα

απ ο... σου!)

- αληθηε·] -θινη Ε. 33.

- μαρτυρια] πιω. μου Β.. ε. ' πιο. αν·

του Β.. Ιι.ο. 8_γττ.οτι.διΡιπ. Μπομπ.

Βια.

- μαρτυρει] μεμαρτυρηπε 89. Απο.

33. το. ὶρεὶ πιὶεὶιιι.ὶε ..ο πιο. οι τεειὶπιοιιὶοπι

ροι·Ιιὶοιιὶι .Τοαιιιιειι σε πιο Β

34. παρα] περι 69.

- ανθρωπου] ·πων ΒΑ('7].) Μπομπ

Ψ. Απο. (-πω .1.170

- λιγω] λαλιο Ε.

33.αγα.λλιαθηναι ΑΒΔ. 33. ΕιΞΗΚΜ8

ΠΑ. ' Σαγαλλιασθηναι 9. Β.ΑΙαὶ.Ε.

Ι. 69.

- προς ώρου] απτο ιιγαλλ. Α. νοΙε.6'!.

| απ ΠἰΙ.322'. ' Οοιιιτο, Οτἰο.!ιιι.ὶὶὶ.

333..

33. μειζιον ΑΒ.Βιἰυ.Βο|ι. 33. Β(ἱΜΑ.

(μειζιἰι Β.Μαἰ.οδ.2.) | μειζον 69. ' μει

ζονα Β. | 1μειξιν 9. Β.Μαἰ.(οδ.Ι.)

ΕΔ. Η. ΒΚ8συνε.

- διδιοκιν ΒΕ. Χ. 33. 33. | :εδωκεν 9.

ΑΒ. το!.

- ο πατ. Η] οπι. ο ν.

- τιλιιιοοω] τελιοω 83.

- αυτα 2°.] οπι. 33. Ο.

- ποιοι] ·Νπιιοπι. εγω 9. ΔΟτ. τε!.

πιο. οι! 8)·ι·.ΒιιΙ. (Μια. ' οπι. ΑΒ

ΒΕ. 1. 33. ο. (Δω.) Μεπιριι. Απο.

2883. Η". 830.393.. (οπι. α εγω ποιοι

α#Ι.) | (εγω Δ(ἔτ. απο οιιι. ποιοι.)

¦ -- ότι] ιιταεοι. και 63.

- απισταλεεν] απευτιλεν Β.

37. πατηρ] ΡΜ. 6 Δ.

- εκεινος ΒΕ. α. | εκεινοι· αυτος Β. ]

:αυτος 9. ΑΔ. 1. 88. το!. νοΙε. ι...

ε.|ῖ17ἱ Τε”. οι”. Ρε. 21. ΕΞΙ. 896'.

Κ 996€.

' - μεμαρτυρηιιιν νοὶ8. ε. Μεπιριι. Ατπι.

Τα". Πει. | μαρτυρει Β. (006.23): ειπε.Οτι.Ρει.8ιΗι:Ι. (Επι.) Οι·ὶο. ὶιι. 287€.

9. Δ.

απο]

37. πωποτε ποιο αιιηιι. ΑΒΒΕ. 33. 69. Κ.

Ειπε. 8γτι·.Οτι.Γεε.ιΕΠοΙ. (Ναι. Απο.

δνιι.Αιιε. Κοιιιὶι. ὶὶὶ. 297. Μι. ' :μια

Ι. τοΙ. Μιιπιρὶι. Τσι. [οιιι.

38. εν υμιν ποιο μενοντα ΒΕ. Ι. 33. ΥΜΕ.

Ιι.ι.·ωπο.Ι. Επι. ποιου. ' "και 9.

ΑΒ. το!. α.ε. 8)·ττ.Οει.Ρει.8ιΠοΙ. Ποιο.

Απο. ' οπι. μενοντα Μοπιριι.

- απεστειλεν (-οτιλιν Κ απιο·

ταιιειν Β.

- τουτιρ] τουτου 69.

39. εραυνατε 13επιΜ.π.ω.ο. ' $ερευνατε

9. ΑΒ.Β. το!. Οι·ὶο. ΕΜΕΑ. 5897. ὶν.

978.121'. Βια. Β.Ε. Μα'. Βι:. Ρε. 224.

- ιχειν] ιιοει δοπειτε Β. ' οσοι". Ιτειι.

239. Οτἰο.ὶν.οὶε. .Ειιι.Β.Ε. Σε. Γι.

- αι μαρτυρουιται] αμαρτανουααι Β'(ἶτ.

(Ποιο ιιετιρι.οτιιο πιειὶπειιιιιοτ Μπίλι.)

- θα] απο. ὶπ σοὶιιοε ροιιιιὶε νο: ιιὶιιι.πι

πιο". (Με ιιισιιε Λεια): οπο (ποιο: ο.)

οπο: σοιιιι οι: πιο ιιιειὶποιιιιιοτ α.(υ απο..

οι: πιο). 8)·ι·.οτι. (Απο.)

 

80. που". πιο οι. ¦ 3!. πιοὶροο οι. ' 35. αδ Σιο

ι·ιιοι "οπιπο οι. ' 88. πιο". πιο Οι.
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ΤΠ. 4.
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

  

Η. δημ. πιστευετε

Υπ.18.α.δ.ο. . #

αντι. ο. ε. 11.2 32776 Μ

Ποιιιο1ι. '[Μ.]Ατιιι.Βι:ἱι. , (είνα , , _

ουκ εχετε εν εαυτοιτ.

.' οοο. “Η”.

44. Ο " τι ..

500ε1:”] θεου οὐ ζητειτε ;

Μ Δόξαν παρα ανθρώπων οὐ λαμβάνω·

ἔγνωκα ὐμίὶο, ότι την αγαπην τοῦ θεοῦ
.18 ι ` ο τ ο εν ο ι

εγω εληλυθα εν τω ονοματι
Α | ` ο | Ι ο! ο,

του πατροι` μου, και ου λαμβανετε με· εαν αλλος

οτ ο τι ο Ι το ο ν ο Δ- Ι

ελθη εν τω ονοματι τω ιδιω, εκεινον λημψεσθε.

“ το | Α 0' '

πωο δυνασθε ὐμειο πιστευσαι, ·] δόξαν παρα άλλη
| Α

λων λαμβανοντεο, καὶ την δόξαν την παρα του μόνου

..6 κ ..
μη δοκειτε δ ότι ἐγω κατηγορήσω

σ να Χ Χ οι .ο

υμων προο τον πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορων υμων
*Μ τι ΙΙ ο λ ε οι τ τ 46 ο λ ι

ωυσητ, ειο ον υμειο ηλπικατε. ει γαρ επι

|
.

στευετε *Μωυσει,' ἐπιστεύετε δὶν ἐμοί· περὶ γαρ

ἐμοῦ ἐκεῖνοτ ἔγραψεν. 4'7 εἰ δε τοῖο ἐκείνου γράμμα

| αν το υπ

σιν οὐ πιστευετε, πωε πιο ἐμοιε ρημασιν πιστεύ

ο. πιστεύσητι (Τε-Γε;

ΤΠ. Τι? 16 1 Ε Μετα ταῦτα απηλθεν ό Ίησοῦτ πέραν τῆι·

. . οι | Α Η

· . ιιως_._ω8...._ θαλασσηε τηο Γαλιλαίαι· της Τιβεριοἱδοο· 2 2ηκολού

- Μ.1. ε . " - Η 8 | (Τ Ή | '| `μας; θα δε αὐτερ οδλοο πολυε, οτι '2 εθεωροι:ν, :τα στη:

με μεια α εποιει επι των ασθενουντων. ανηλθεν δε

: εὶο τὶι ὅροο * Ίησοῦε, καὶ. ἐκεῖ ἐκάθητο μετα τῶν
μη εκ ι σε 4. 9 κ ο κ κ τ ε ε κ

,, μαθητων αυτου. ην δε εγγυι· το πασχα η εορτη

 

 

Ποιπρἱι.

Μ. υμεις] οιιι. Ι..

ειν ΑΣ. Ι. 88.

'· 7 40.ἱνα] πάει. και Π.
Υ ' έ ζωην] Με!. αιωνιον Β. 69. ο.9. ο”.

5 Ρετ. | Οοπιτιι. !τειι.289. ΠΠ. 9978.

ει. ανθρωπων Η”. ΕΚΠ'. Ι επου ΑΚ. Β

42. αλλα ΠΠ.. 88. ' Ταλλ' π. ΔΔ. τοΙ.

- ουκ εχετε] ποιο την αγαπην 1). [να. |

00112", Εἰ!. (ουχεται Α.)

·- εν ἱαυτοις] εν αυτοις ΒΔ.

·- πιστευσαι Οτἰο. ι. 220.252.. ι πιστευ

4.2. προς τον πατερα] οπι. ετι-.οια

-- κατηγορων] -γορος Μ.

-- υμων 2'.] ΜΗ. προς τον πατερα

- Μωυσης 13121). 88. Κ. ' $Μωσης 9. (Τσάι.

Α. τα

46. επιστευετε Με. 0τιο. ι. 8892. ἱἱἱ. Πω.

ἱιι. Η”. 28724· ' επιστευσατε Με Λ.

Ειτε. ἱπ Ρο. 640.

- Μωυσει Β.Μοί.ΒΒ. Οτἱο. ἱ. 889€.

Μωυση Β.ΒιΙυ.Βο|ι.Κ. Μωυσ... 88. |

:Μαιου 9. ΠΚΜ5.ΠΔ. | Μαιο" ΑΔ. #

“ Οἱιιι·ἱι.ιιιοι:ιι οι: ΙιοιπἱιιἱΒιιε ποπ

ιιοοἱρἱο, .2 "ο οοιτπονἱ νοε οιιιἱιι

εἱἱΙοοιἱοποπι ι1οἱ ποπ »που ἱπ

νοἱιἱιι. 0 Βου νοπἱ ἱπ ιιοπιἱιιο

ριιιτἱιι πιοἱ, οι. που ιι.οοἱρἱι.ἱο πιο:

οἱ απο. νοποι·ἱι ἱπ ποπιἱπο οπο.

ἱΠιιιπ ιιοοἱρἱοιἱιι. “ Ωιιοπιοι.ἱο

ποιοειἱε νοο οι·οδοτο, ιιιιἱ ωο

τἱοιπ αρ ἱπνἱοοιπ ιιοοἱιιἱι.ἱε. οι

=Ιοι·ἱιιπι πιιιιο ιι εοΙο οια δοο

ποπ ιιιιιιοι·ἱιἱιι? " Νοἱἱιο ριιιιιτο

οιιἱιι οπο ποοιιοοιιιι·πιι εἱπι νου

πρωι ριιιτοιπ: οιι αι.ιἱ αοοπειιι

νοε Μοοοο. ἱιι απο νο: εροι·οιἱιι.

'6 δἱ οπἱπι οι·οδοτοι.ἱο Μοοἱ, ονο

δοι·οιἱε ίοι·εἱι.ιιπ οι πιἱἱιἱ: ιΙο πιο

οπἱπι ἱΠο ιιοτἱρεἱι. Τ' 8ἱ ιι.ιιιοπι

ἱΠἱπε ·Ιἱιι.οτἱο ποπ οτοιΙἱι.ἱιι. απο

ιποιἱο πιοἱο νοεἱιἱε οτοιΙοιἱε?

1 (των Ροοι Ιιιιοο ιιΙ:ἱἱι Ιοοιιι

ιτο.πε ιπιιι·ο θιιἱἱἱιιοπο πιο! οιι

Τἱοοι·ἱιιι1ἱι, ¦ οι εοοιιοΙ.ιιιι.ιιι· οιιπι

πιπἱιἱιιιιἱο πιιιιτπα. παπι νἱιἱιιἱιοι

οἱαπιι. οπου ἱ'ιιοἱοἱιιιι ειιροε πιο

πιιἱ ἱπἱἱι·πιιιοιιπιιιτ. ' αν” θα

ἱ:›ἱι οι·ι;ο ἱπ πιοιιι.ο Ιοοιιο, οι ἱἱιἱ

εοιἱοἱ›ιιι οιιιιι ιἱἱοοἱριιἱἱυ ειπε.

^ μου) Και: ιιιιιοιπ ιποιεἱιπιιιπ

2. ηκολουθιι δε 13013. 1. 88. 69. α.Ιι.ο.ε.

[Π. Μοπιρὶι. ' 3:και ηκολουθει Θ. Α.

το!. νιιἱε. 1: Βνι·.Βοἱ. Απο. ΖΕι.ἱι.]

και ηκολουθησεν Ἡ. (8νττ.Οιι.8Π.)ει.)

- εθεωρουν οποιοι. 88. 69. (-ρων Α.)

] :ὶωρων 9. Δ. Ι. τοι..

- τα σημεια] τρτοοιιι. αυτου ετ. ΔΙΣ. το!.

ι οιιι. ΚΕΦΙ.. ι. σο. ιο. Μπι. που.

Εντι. Μοπιρἱι. Οοιἱι. Απο. ΣΕΦ.

8. ανηλθεν] απηλθεν 1). (ποπ 62.) ο.

- παρα Α1.. τοἱ. Οτἰρ.ἱ. 2282. Επι. Η.

Στ. 6582. | παρ' Β.δίαι.1). 1. 69 δοτ.

Κ. Οτἰ9.ἱ.259·.

. Τ - αλληλων 0τίο. ἱ.2.'59-. ¦ ανθρωπων Δ.

στίς. ἱ. 2282. Βια. Ρι·. Εν. Πι!. 9972.

- - την 2...] οιπ. 69.

- του μονου] του ένος .Ειιε.1.8ε.Εν.

' - - θεου λοι.. τοΙ. τν. Οτἰο. Με.. πει.

Α |οπι. ο. οι. Μεπιρἱι.Μ8. Ατπι.Μ88.

Οτίρ. ἱἱἱ. 687-. Σια. Γι'. Εν. νἱιἱ.Ρἰάγ

πιατα ἱιι Γε.(Μπἱ. ι·ἱἱ. 185). (?θΤ οπι.

. . ἱπιοι· -οτ οι ΟΥ).

ε ·- ζητειτε] ζητα Δ.

45.εγω] οπι. Ο°Κ'Λ. ο.

- υμων 12.] ἰιμας 1).. | ὐμιν Ι..

  

Ι. 69. ΒΡθν. Οτἰο. ἱἱἱ. ἱιι.ιετ.

- γαρ εμου @οι ἰ. ἱἱἱ. ναι". Ειικ.ἱπ

Γε. ' εμου γαρ 1). 'ΜΗ. αν Δ.. (οιιι.

γαρ Βιιι·.Ηἱοι·.)

47.πιστευσι.τε ΑΕ. 88. τα. εντε.1.3ει.8ι

Ηο1. 0τιο. ἱ.(Βο Ια Βιιο) ἱἱἱ. ' πιστευ

σητε ΠΔ. Ι. 89. 08. ' πιστευετε ΒΤ'.

8ντ.(:τι.. Ιτοιι.229Μ88. Οτἰο.ἱ.(Ηοο

εοιιοἱ.) (νἱιὶ. ιιπιο.)

ι Ι. μετα] πιω. δε 62. Μοιπρἱι.".

- της θαλ. της Γαλιλ.] οιπ. Ο.

- της Τιβ. ο. ι.ιιιοδ οει πιο. νους. ο.

ἱΠἰιιπ πιο. Ιβ Πρι·οοιπ. εις τα μερη Ι).

Ιω. $ντ.Ποἱ.(οοδ.Βιιπι.) ι ρι·ιιοπι. και

ν. 1: Ποιο.

3ο

- ΑΒ.τοἱ. $νι·.Ηοἱ. Μοιπρἱι.Ψ. (οπι.δε

Μοπιρἱι.Βοἱιιν. Απο.) ¦ ουν 12.1. 69.

Σπιτι. (Ξοι.ἱι. | οι. ιιιιοοπιιουιιι 8.νι·.Οι·ι.

οι οει.·οπ‹1ἱι. 8ντ.Ροι. πιο..

-- Ιησους] τιιι·ιιοιπ. ο π. ΑΣ.. το. | οιπ.

ΒΙ). " ο Τησ. ππιο εις το ορος Η.. δν”.

οι·ι.8ιΙ.)ει. | οιπ. Δ.

- εκει] μπει εκαθ. 1). Ι. Π. @το

-εκαθητο] .εκαθηζιτο Ι). ' εκαθεξετο

69.

δι. ην δε εγγιις] εγγυς δε ην Ι).

__________------.._

44. το! καποιοι. Οι. ι οοο οπι. οι. Ι Η. των.

πιο” οι. Η Α
2. "απο" Οι. '3. οποιο. απο πι πιοιιιοπι Οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. το. 5.

.ι ο ο.: 1

Ι. Δ. μ

1. 88. 89. α

ΕΙσπΧ128ΠΠΠ

7. βρ. [τι]

τῶν Ίουδαίων. 5ἔπάρα9 ών 2τοὺτ` ὁΦθαλμουο ὁ
ο το || ` κ ο! ` τι γ

Ιησουο και θεασαμενοο οτι ο·ολυτ` οχλσο ερχεται

` Π Ι | ` Φ | | . ο '

πρ” αυτον, λεγει ττροο Φιλι·ιτττον, Ποθεν 'αγορα

σουμεν|| ἄρτουο, ἶνα Φοίνωσιν οὑτοι; " τοῦτο δε ἔλε
ν 8 Ι ο Κ κ ο! ι .ν

γεν ·πειραζων αυτον· αυτοτ· γαρ 1ηδει τι εμελλεν

ποιεῖν. 7 απεκρίθη αὐτῷ Φίλιπ”, Διακοσίων δηνα

ρίων ἄρτοι ουκ οἰρκοῦσιν αὐτοῖο, ινα ἔκαστοο * βραχυϊ

λάβῖη. 8 λέγει αὐτῷ εἶο ἐκ τῶν μαθητοῖν αὐτοῦ .Αν

δρἔατ· 6 άδολΦοττ Σίμωνοο Πέτρου, 9"Εστω παιδά

38'|Υ ? .Η

* Έ θ' ` δ 'ριον ω ε, 9 εχει πεντε αρτουο κρι ινουτ· και υο

ο | ο ` .- | ο ' |

οψαρια· αλλα ταυτα τι εστιν εκ τοσουτουτ· ;
1ο 3 ο ο ο ..ο Ι Κ ο ο ι

ειπεν ο Ιησουο, Ποιησατε τουι` ανθρωπο” ανα

πεσεῖν. ,Ἑν δε χόρτα· ·.τολιδο ἐν τῷ τόποι. Σαπο”

ΙΙ τ· ' ον ` ο ` 80 Ι! :

σαν ουν οι ανδρεο τον αριθμον οκ πεντακισχιλιοι.

Η ἔλαβεν * ών' τουο ιἴίρτουτ` ο Ί·ησοῦο και εὐχαρι- Ι

στήσω· διέδωκεν * τοῖο οινακειμένοιο, ὁμοίωο και ἐκ

τῶν όψαρίων ὅσον ήΌελον. Η ώ: δὲ ἐνεπλήσθησαν

λέγει τοΐο μαθηταῖο αὐτοῦ, Συνα·χάγετε τα περισσεύ

σαντα κλάσματα, ἴνα μή τι απόληται. Η συνήγα

στον οιἶν, και εγέμισαν δώδεκα κοιρίνουο κλασμάτων

'οποιοι. ιὶὶοε Γοετοο Ιοιἰοοστοτο.

5 (τον) Οοιο εοΜονοοιοτ απο

σοοισε Ιονιο οτ Μαιο Ποιο

τοο!ιἱτοιΙο οιο:ιοοιι νοοἱτ οι!

οοοι. ι1ἰοἱτ :το ΡοἰΙἱρροιο.Ποᾶο

οιοοιοοε ροοοο οτ τοο.οι1οοοοτ

οι? 6 Ποο οοτοιο ιΙἰοοοιιτ τοπι

τοοε οοοι: ηιοο οοἱοι τοἰοτ›ο.τ

οοὶι! οεκοτ Βοιωτοι. Τ Βαρσο

ιΙἱτ οἱ ΡοἱΠοριοι, 1)οοοοιοτοοι

ιΙσοοι·ιοτοοι 'τοπιο' οσο ...πιο

οοι οιο. οι οοοοιιοἰοαοο οποιο·

απο στοά οοοἰρἰοτ. ' Ι)ἱοἰτ οι

οοοε οκ οἰεοἱροΙοι σἰοιι, Λο

στο” Ποιοι· Βἰοιοοὶο Πιο,

° Ποτ μοοτ οοοο Μο στο Ιιοοοτ

ηοιοοοο ροοοο Ιιστι!ἱο.οἰσο οι

«Ποσο τοπικ: κι! Μοτο ηοἰιΙ

εοοι ὶοτοτ τοοτ05? '0 Ι)ἱκἱτ

ι:Ι';;0 Ιοοοο, Γοοιτο Ιισοοοοο

οἰεοοοο›οτσ. Ηττα οοτοιο Βιο

οοοι ιοο|τοτο ἰο Ιοοσ. »Βοο

Ι›οοτοοι απο ήτο οιοοοτο ηοοεἱ

οοἰοηοο οιἰΙἰο. " Λοοοιοιοτοσ

πιο” Ιοοοο. οτ οοτο οποιοι:

οι:οιοοτ ιΙο›τι·ἱοοἰτ ιΠεοοοο›οοιι

Με. οποιο” [οι] ΩΧ τοκοι”

οοοοτοοι κ·οιοΙ.οιοτ. " Πτ πο

τυπο 'Μοτο ιιοοτ. στο Μαι

ΡοΙΙο 8ο”. ΟοΙΙἱι;ἱιο φοτο 'ορο

τονοτοοτ ίτοοιοοοτστοτο. τισ

μοι·οοοτ. Η ΟσΠοι;οτοοτ οη.;ο

οι οοοΙονοτοοτ ιΙοοι!οοἱτο οσ

Ι·οοοσο τ“τοΒοτοοιοτοοι οι: αιτιο

 

5. ο Μιτου; ρσετ τ.

69. ΚΜ. Μπι. 8νττ.()ττ.διΠοΙ. Μοοτρο.

απο. Απο. το». Ι @απο €. Δ. το!.

8ντ.:Ροτ.

-οφθαλμους] οδο. αυτον Π. 8)°ττ.0Π.

Ροτ.8ιΒοΙ. Μοοτρο.οιΙ. πιο.

- πολη] ρσοτ οχλος Ι). νοι;;. “οσο

[ (Μοτο, ο.

-λιγιι] ρτοοιο. και ΒΟι·. 8_γο·.Οττ.8ι .

Ριτ. απο.

-Φιλιππον] τροποι. τον €. Λ. Ι. 69.

το!. ' στο. ΒΒΙ.Δ. 88.

-αγοραοωμεν ΑΒΒΙ.Δ. 1. 33. το. ΕΞΩ

ΒΒΔ. Ι :[-σομεν ς. ΚΙΝ..

-ουτσι] οοιο φαγωοιν 0. α.

8. οδο] οιδει 69".

- ομιλλιν ΑΒΕΔ.

1). Ι. 1ττοοΜονι.

7. απικριθη] αποκριθη Λ. ¦ αποκρτινιται

1) στ.

- Φιλιππος] ΡΜ. ὁ Ι..

-· αρτοι] μια αυτοις 1).

_αρκουσιν] αρκετο Ι..

-- παντος] τοστ!.

ε)·ι·.Ρετ. ' οιο. ΑΒΕ. 88. 69. Μια. @οι

Πο!. Μοοτρο. Οσοι. Απο. οιο. (οι

τοοδἰοοιο τοοιἰἰοοοι οι|ιιοτ διο·.Οττ.)

-βραχυ] τοιω. τι 9. ΑΜ. Ι. 33. 60.

το!. νοΙε. οι!. 87ττ.(Οττ.&Ριτ.λδιΠοΙ.

...θα ΑΒΒΙ..1.:ι:ι. Απο. οτο..) ' σοι. οι). “ο”.

Μοτορο. στο. [α.]

8. ο οοτο αδελφ.] στο. 69.

9. παιδαριον] των!. ἔν 9. Α. το. νοΙ8.

ο! 8)·ττ.Γετ.&ΗοΙ. (Μοιορο.?) Ποιο.

Απο. ' στο. ΒΙ)Ι.. 1. 69. ‹ι.ἰι.ο.Ι. @το

(Μ. Στο. Οτίο. Ηἰ.477°. (ο. 38.)

-ὁο ΔΒΙ).(Ή.ΪΛ. (!ι.83.) | το τ. ΠΊ..

το!. (ώ πο: Η.) οποιο.

- τι] 0111. 1)..

- τοπικη; Κ.

δει" ΒΕ. ο. 8)·τι·.Οττ.&Γετ. Απο.

Οτίο. το. 510». (Πο τοοοοιΙ›οτο Μα οσε

!ισιοἱοοε οσοοοετοο οσοεοοεοε 5)·τ.Οττ.)

- χορτος] μια πολυ; Λ. τι.

- τιμ τοπιρ] σοι τιμ Δ.

- ανεπεοταν ΑΠΟΕΛ Ι. 6!). “οι”.

[ Σανεπισον 43. 88ο. 1Πίδουλ.

- ουν ΛΒΠΙ.. Ι. 88. 69. ΗΠΑ. νοὶε.

α.!ι.οώ 5)·τ.ΠοΙ. Μοοιμο.οιΙ. ¦ στο. ΔΕ

ΡοιιΜ8ν. Μοοτρο.Μ88. απο. οι

οποιο. ο. 8)·ττ.Οτι.8:Ρετ. Απο. (Μο.)

- οἱ] σοι. ΒΕ. 1. 88. |

. - ανδρες] οτιτοτο. ανθρωποι ΑΚ. Αντ"

- τον αριθμον] των αριθμων (Η. Μ. |

στο. ιι.ο. (των -μον Ι.. τον -μων Ε.) '

83. 69. Κδο. ' ημιλ.

ἱἱἰ.

αυτων τἔ. ΒΔ. το.

 

ΙΟ. ο; Βοιωτοι. ' @οσο τ. Α. το!. |

στο. 8Βιιτ.(:ττ.&.Ρετ. Μοτομο.

Η.σλαβιν συν .κουτι νο'Ε. ε:.(ο.)|,!|:

5χι·.ΠοΙ.ιος.(οσο.Βοτο.) Μοοη›ο. ι $ιλ.

δε τ. Δ. 38ο. το!. ο. 81ττ.ΠοΙ.τ:τ. στο.

Απο. ' οοοορἱτ (τοοιοοι) α. | και λα

βων Ι. 00. Ο. (8τττ.οττ.διΡοτ.) (βιο.)

για. Μοτ. ο. 41. το. 6. Μοτο εν. 86.

- αρτους] οποιο. πεντε Ι).

-- και τυχαριστησας 8)°τ.Πτ:ι. (0τίο. το.

στο!) ' ηυχαριστηοιν και 1). (α.)(ο.)ο.

10. ιιπιν] τοστ!. δι ΔΔ. το. ι. διο: 8νττ.Οττ.8:Ρετ.

Ποτ. Οσοι. (οτ @οι Μοτομο. ΣΕΦ.) ¦ - διεδωκιν ΑΒΕ το!. ' ιδιοκιν 1). 69.

οι1ιΙ. ουν ΙΧ). νοὶς. :ακα | ποπ ,ιο- 6.8. Οοο. οι. ΜΜΜ. τοις μαθητοις· οι

δε μαθηται σ. ΠΔ. 69. το!. ((ι.)(σ.)

Φωτο". | οιο. ΑΒΕ. 1. 38. νοΙ8.

α.ο,|.1).Ι. 5)·ττ...:τι.Γοτ.&Πο!. 8ι·τ.Πἱοτ.

ΜοτορΙι. Ποιο. Απο. ΖΕιο.Ποοι. στο.

ομοιως] τον!. ιδε 1)Μ.

ια] απο Μ.

οσων 69.

Η. ινιπλησθησαν] ιπληοθ. Ι. Β.

πιριοοουσαντα ΔΙΠ.. το!. | περισσιν·

οντα Β. στο. Μοτο κιν. 20. αν. 87.)

 

5. δια". Ο!. ¦ Η. .Ιοοοο οιιοοο Ο!. | οιο.οτ Λο.

Η. Πορτο" τοστ Οι. ' τι·οςαιοοτο οι.
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απο”

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

- . α” . ο το | .ν το | Α 8 ο τ η

- .α 1,· Η. εκ των πεντε αρτων των κριθινων, α επερισσευσαν
..ο | ο ο ο

και”. ΠΙἐΕΙΤΪ τοις| βεβρωκοσιν. Τ' 9 οι ουν ἄνθρωποι ιδόντεο· ο

5 1- εποιησεν σημειον *, ελεγον οτι Οὑτω· εστιν αληθῶς

14. 8. Η. ημάς: ε ι ο ο τ . ` ι
ο ο προ‹ρητηε· ο ερχομενοι· ειι· τον κοσμον.

15 , - τ
.9 των.: 17 9 Ιησουο· ουν γνοι)ι· ὅτι μέλλουσιν έρχεσθαι

ΙΙ ` ο Ι ο ` ιν ν ο ν ο τ

ε .και αρπαέειν αυτον ινα ποιησωσιν βασιλεα, ανεχω

;"!"Μ4::ζ8Β ρησεν,πάλιν .ο τὸ δρα· αυτοι· μονα. ..16 3.59 (Η

"οι". @4666. οψια εγενετο, κατεβησαν οι μαθηται. αυτου επι. την

[ θάλασσαν, 17 και. ἐμβοἱντεο· εὶε· * πλοι.`ον τΪρχοντο

; - πέραν τῆι· θαλάσσηο· .ο 2 Καιραρναούμ.|| και σκο
Ι οτ › # ` ' οτ ο ο τ ` ο ` τ

τια ηδη εγεγονει, και : ουπω εληλυθει πρω· αυτουτ ο

'Ιησοῦο·, 18 ή τε θαλασσα ανέμου μεγάλου πνέοντοο·

·διεγείρετο.# 19 έληλακότες ουν οδο· σταδίουε· εἶκοσι

" πέντε η τριάκοντα, θεωροῦσιν τον Ίησοῦν .περιπα

Έ τοῦντα ἐπὶ το θαλάσσηι· και έγγυτ τοῦ πλοίου γινό

ο· μενου, καὶ έςὐοβήθησαν. 20 ο δε λέγει αὐτοῖο, 'Εγώ

. ` .ο σε η

. εἱμι, μη εροβεισθε. " ·ι7θελον ουν λαβειν αυτον εκ
` Α Α Α

το πλοιον, και. ευθέωι· *ἐγένετο το πλοιον|| ἐπὶ τηο·

.π γῆ$· εἰ: ην ιΞήγον.

. 18 22 Τη έπαυριον,_ 6 ὅχλοι· 6 έστηιαοι· πέραν τὰ·

οπο ρο.πἱΒπε ποτοἰοοἱἱε. ηποο

ειιροι·ίοοτοπι Με πιο τποποοοο

νοι·ιιπο. " (ΜΜΜ ΠΠ "8ο πο

πιἰποο απο τωἱοεοπι (πιω Γεω

το.ι οιεπιππ. ιΠοοΒοοι οοἱο Ηἱο

οει πιο ρι·ορποιο οπἰ νοπιιιτοο

οει ἱπ τποποιοπ.

Η Ιοοπο οι·;;ο απο οοοποτἰο

κι ποιο νοπιιιτἱ οεοοπι οι τοπο

τοπι οοιπ οι Γοοοτοπι οιιπι το

εοιπ. "Ι- Μ Με. ἱιοτοπι ἰπ

ιποοιοιπ ἰροο “οι”. '6 Πι οιι

κοιπ “το ίιιοι.ππι ο". ι·Ιοεοοπι|ο

πιο: ιΠεοἰροΙἰ οἱπε οι! 'ποιο,

'7 οτ απο οεοοπιΝοεοπτ ποτοτο.

τοποτοπι "οπο Μοτο ίπ οιι

ρποτποοοι. Ε: τοπουτοο ἱο.π·ι

οω.... οτοπ8. οι. ποπ "ποιοι οιΙ

οοο Ιοεπε. Η Μοτο οοιοτπ τοπιο

ππο;;πο ποπτο οκοοτεοοο8.

'9 απο τοπιἰΒοοοοπτ οι·8ο οποοἰ

“Μπι νἱς;ἱπιἰ ποἰπποο οι". ιτι

οποιο., πιο... Ιοεοιπ οιποοΙοπ

τοιπ οποιο· :ποτε οι ρι·οκἰιποπι

πονἱ οω. οι ιἰπιιιοτοπι.. 8 Πιο

οπτοπο ιὶἱοἰι οἱε, ΒΒο ουαι. ποΙἱοο

ιἱτοοτο. 8' νοΙι.ιοτοοτ. οτεο πο·

οὶροτο ουαι ἱπ πονοοι, οι. "απο

Γιο: οονοι οι! “Μοτο οοοοι

Ποιοι.

Η @Πω Μισο ιὶἱο τοπ”

οικω οποιο". "οπο πιο” πιο.

 

η.

ΡΗ. αποληται.] πιο!. εξ αυτων 1). (ο.)|ῖ Η». πολιν ΑΒΕΕ. Ι. 83. ΚΔ. Ειπε. 8γττ.

Ε· Ηπειρο. (ΑΜΒ) Οπ.8ιΠοΙ. (Μάι. Απο. | οπι. Δ. 69. Β '

ιΜουν πως. ...το 8γτ.ΠοΙ. Μοιπρπ. οο11Μειονττγ: Β_γι·.Ρεο. Μοοιρο.

'Νιου. ΣΕΦ. Οτἰο.ἱν.' οι. ' δε 13ο. ο. οι ω. α. οριο...

- ΕΡ". ΣΕΦ. Τοπο ι:οΗ. απο. οπι. - πο πιο] πιω. που" προσηυχετο 19.]

· Οοπιτο, το!. Οτἰο. ἱν.- Απο.

9 - τι] οτπ. Δ. Η. οψια] -ας Μ.

Ξ- ιτιριιτοτυοαν ΒΤ). ¦ :ι·ιτιριιτυιυο·εν - στη] εις Δ. 69.

τ ε.. ΔΕ. το!. (πρακτικα Δ. τυριο- 17. εμβαντις] οναβοντες ΑΚ.

ί του” ο.) - πλοιον] τρωω. το ο. ΔΠ.1.το!.

' οπο. Β.Μοἰ.ΕΔ. 88. θα!»ἶΞΝ.οιο.νοτ. ο.

Ελ- οἱ ουν] οω. οι @νέα (οἰ] ὁ Γ..) - ποραν] Ρτοοοι. εις το Β. 89. (τ. θαλ.

8ιΙ·ΙοΙ.

89 δοτ.

--ε"ε----.

Η·- ιδοντις] ιιδοτις Ε. οπο. ο.)

:_ο το: σημα" ΑΒΕ. το. - καιραρναουμ 131). ¦ :Καπερναουμ

! ο'.) το!. | ά ετ. σημεια Β. ο. Μοτπρο. ς. ΑΕ. το!.

- και οι:οτια ηδη εγεγονει] ιιατελαβιν δε

αυτους η αποτο.: 1). (ποπ 69.)

- ουπω ΒΒΕ. 88. 09. α.ἔι.ο$ 871'.Βἰω°.

Μοπη›π. Ποιο. Απο. το». ' :ουκ ε.

ΑΔ. το!. νοΙε. ι:$ 87ττ.Οπ.?π.8ι:ΗοΙ.

['Ι`ποΒ.]

- εληλυθει] ποστ προς αυτους Β(-θι

Βιἰυ. Βου. οπο. ΔΕΝ.)

-- ο Ιηοους] οπιο προς αυτ. 1), ο.

@αν . 0111. ο Ε. "ΜΜΕ εις το πλοιον

Κ.

18. Η νοπτοο οπτεοοοι. νοποιοοπιοτ, οι

"πωπω σε ΗΜ οποιο απο

- τι ο. 'οι 1)(?τ. Υιος. !ι.οώ $γττ.Ρεο.

ι Απο. ΨΗΛΗ. ο Ιησους· 8. ΑΕ. γ: ΕΚ.)

. 8,π·.Ροι.8ιΠοΙ. Μοπη›π. αστο. Πιο.

απο ι·ιτ. νπΙε.6'Ι. π | οπι. Β.Μοί.

' Ώ. Δυο. ο.!ι.ο.ο. @οποιο Απο.

° - αληθως] οπι. 1).

> - ιρχομενος] ποπ ως τον ι:οοιιον ΒΜ.

Μό. (οτπ. εις τ. νοομ. ο.)

. 15.Ιηοους ουν] ὁ ουν Ιησους 69. Ο.

Έ - τοιηιτωοιν] 'ΜΑΝ. αυτον €. 1). το!.

Επι. @τι Μοτπρ!ι. ΤΙΜ». Οοι.π. Απο.

διο. ] οτπ. ΑΒΕ. Ι. 38. Οι·ἰο.ἰν. 8999.

- 9"χωρηοπν] εχωρηιπν Β.Βιἰυ.Βολι.

(οι. οι:.Μπ.πιιιι..) ' οποιο. τώ

ιιιιὶι οι» ΜΜΜ.

Όποιο.

απο”. 0!. Ι 19. .οριο οι. |

ιο οποιο οι. ' πιο: Απ.

ΜοιπΡο. θα!» απο.. ' οπο.

'Που. [ο.]

18. μεγαλου] στο. 69.

- διαγειριτο Β.Βιἰυ.Βο|ι.Μαἰ.(οιΙ.2.)Ε.

0ΠνΔΤγ: | ::διηγειρετο 9.

ΛΒ.Μαἰ.(οιΙ.Ι.)Β. το!.

Ι9.ι¦ις ΒΕ. το!. ¦ όσο” Α1). 1. @πιο ει

ο:οοι 1).)

- οταδιους] σταδια 1).

- γινομενον] γενομτνον ο. ΤΙΜΜ ' γι·

νομινου 69.

87ττ.Οτι.8ιΡα. Ατομα!.

20. ο οι] Μι!. .κοπο 8γττ.Οπ.&Ροτ.

- αυτοις] -τοῦς Κ. ¦ οτπ. (ΗΒΗ.

- μη οοβιιοθε] στο. υπο-ι. (φοβηοθε

"οπι. ως. και 69. α.

21. λοβειν] ροι: αυτον Β. 89. ο. @οπι.

- εγω. οοιο το πλοιον ΑΒΕ. Ι. 88. 89.

θοἰο. Δυο. ο.ο.ο.Ι. Μοιορὶι. 'Πιοο. Απο.

2881. Οτἰυ.ἰἱἱ. Πο.. ¦ “το” επ. 1). το!.

νομου. ...οπο Βγττ.Οπ.Ρει.86ΗοΙ.

-εγενετο] ©γονηθη Π.

- "Η της] την γην 69. Οτἰυ. Μ.

22. περα Β.ΠΙ.

  

13. ΜΜΜ-.πωπω Ο!. ¦ 'Η. οποο “πιο !'ο

Μ. οι". οι". οι. '
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. νι. 23.

ΑΒΒ['Ι.'1.

ΕΔ.

1.83. 89. ` ἔμ

ποιιιιιιιευττ.ι. Ψ, ,

Υ

23. πλοΐα

Η Α Β |

αυτου, ενεβηιταν

.Ραββί, πότε

ο! χ : 2

αρτων και εχορτασθητε.
` ο | 1 ` `

σιν την απολλυμενην, αλλα τη

σαν εἱι` ζωι)ν αιώνιου, τα ο

θαλάσ ο Φεἶδον|| ὅτι ττλοιά ιον ἄλλο οὐκ 9υ ἐκεῖ ειτη

και οτι ου συνεισηλθευ τοῖι· μαθηταῖι· αὐτοῦ
ο η ο ! ο Α Μ ε ` Ι . `

ο Ιησουο ει;` το ττλοιον, αλλα μονοι οι μαθηται

αὐτοῦ άπῆλθου· 2', ἄλλα * ήλθευ ·πλοιάρια έκ Τιβε·

ρόδου @γώ τοῦ τόπου οπου ἔψα·)ιον του οΐρτου

ευχαριστήσαντοο τοῦ κυρίου.
Ο! Ο! , ..- 9 Η , Λ Ο Κ ο `

οχλοι` οτι @σουτ ουκ εστιν εκει ουδε οι μαθητοιι

αυτοι Πι` τα 2·π·λοιάρια|| και ἡλθου
ο 8 Κ λ !| .ο λ ,Ι η 25 - `

ει; αΦαρυαουμ ζητουνται τον ησουν, και

ευρόντεο αυτον πέραν τῆι` θαλοίασητ εἰττον αὐτῷ,

5.)-Ε

ι

26,

ιι)δε γέγονας; απεκρίθη αὐτῶι· ο
ο Α κ θ ι ι ι Κ τ τ Α ι- |

Ιησουιι και ειπεν, Αμην αμηυ λε·νω υμιν, ζητειτε με

ουχ οτι εἴδετε σημεῖα, οιλλ' ὅτι εφαγε” ἐκ τῶν

27 ἐρτάἐσθε μὴ το βρῶ·

υ βρῶσιν τι)υ μένου

.του τοῦ ανθρώπου ὑμῖν
Ο

| εν ` ε Χ › κ

δωσει· τουτου γαρ ο ·πατηρ εσφραγιο·εν

28'ΐ τ

Μ:

μεθα τα ἔργα τοῦ θεοῦ;
Β9

οι 5· 'ϊ '

οτε ουν ειδεν ο

ο θεά.

` υ ον ί ο ῖν , ,ειπονουυϋποοατ,Τ·ποι εν, αε αω

απεκρίθη ὁ Ίηο·οῦο και

αιμα ιιιινἰοιιΙ:ι Μια που στα'. Μ

Με απο. οι ιμιἱιι πιο" ἰιιιι·οἰεεει

ι·ιιιιι ιΙἱει:ἰριι!ἰιι ειιιιι Ιο5ιιο ιιι

ιιιινοιιι κι! ιιοΙἱ ιΠεοἱμιιΠ οἰιιε

"Μαιο, *ΜΜΜ ναι-ιι ευρα

ι·οιιοτυπι πανι:: ιι Τιι›οιωοι

Μαιο |οοιιπι ιιοἰ ιιιιιιιι!ιιο:ιι·ο

ι·ιιιιι ιιιιιιοπι ετοιμα αβατο αο

ιιιἰιιο: Μ οιιιιι οτι:ο ι·ἱιΠεει:ι

ιιιι·Ιια ιμιἰιι Ιοειιε μου Ματ Μ

ιιο‹μιο ιΠει:ἱμιιΠ ουκ, ιι.5οοιιιιο

που ιιιιι·ἱι:ιιιιιε οι Μυστικα Οι.

μ!ιιιι·ιιαιιαι ιμιιιιιτοιιιοε Ιοειιιιι.

Ρα ι:ιιιιι ιιινοτιιεεοιιι οιιπι

"απο Μοτο. ιΠΧοτιιιιι οι. Καϊλή,

ιμιοιιιΙο Μι: “που”, "ΒΗΜ

μιιιιι.ιἱι οιε “απο οι ΑΜΠ. Διιιιιτι

ποιου ‹Ποο του”, ιμιιιι:ι·ιιιιι Πιο

ιιοιι αιμα Μαιο καμια, κι!

.μια ιιιιιιιιιυοιι.ειιιι οκ Μαιο”

οι Βοιωτια ι:ειἱε. '7 Ομοι·ιιπιιιιι

μου ι:Ηιιιιιι ‹μιἰ ΝΝ., κι! (μή

μοτπι:ιιιοι ιιι ήτοι" ιιοιοτιιιιιιι,

ιμιοιιι "Μια Ιιοπιιιιιιι απο. ου.

Μι: Μαιο οιιἱιιι μποτ εἱατιανἰτ

Λεια. 7" Βασικα οι·;.;ο :ια

απο, (μια ἴιιοὶοπιιιε ιιι ορατο

ιιιιιι· ομοτιι οι;" ω Κο5ροπιιιι

“απο οι .και οι, Πω οι". ορια:

ο

 

22. ιιδον ΑΒ.Μ'αἰ.Ε. ο): $υττ.Ρετ.δι:Ηι:Ι.

Μοαιριι. ΤΙιεΙι. Οοια. .πιο | ειδιν 1).

ναΙ8. 6.ο. Απο. | :ιδιου τ. (ΜΒ. τω.

(8τι·.Οπ.) απο @και ο. (Βυτ.Πο!.πι8.)

(ειδων Δ.)

- αλλο] ποιο πλοιαριον 69. α.ο. (αλλον

Η.) Ι ·ιτλοιαριον που: ιιι: Κ.

- και' έν] °[αιΙοΙ. ιιιιινο ιιι· ο ινιβηοαν

οι. ιιαθηται αυτου έ. (Β)(ΔΟτ.). (83.)

(69.) ΕΕοιικιιευνω). (α.)ι:. @τα

Οπ.Ρει.8ιΗοΙ. Τοσο. (Απο.) ¦ εκεινο]

στο. 1). 88. α. @του Απο. ἔν εκεινα:

Λοἰο. ·νιιι οι 1'. ¦ εις ο] ως ον Δ. 89.8".

εις ο Ε.Γ.| ενιβηοαν] ανιβ. Δ. ¦ αυτου]

αυτου Ιησου Β.. του ἰηοου 1)'. 69. α.

εχασα. Απο. "ποπ Λαικα! ΑΒΕ. Ι.

ναΙα. (ι.)Μ_ιτ9.ι. (Δου.) Μοαιρ!ι.

(Μια. απο. ' εκεινο ιιιιιιιιιιι ο.

- ου] οιιι. Δ.

- συνεισηλθεν] πιω. ὁ Ιηοους Α. (Μι

Ι›οι οι μια: μαθ. αυτ.) σαι. ροειοα μια

αυτ. (ωρα: Απο. 'του.

- κι· το ·ιτλ.] στο. Τ!ιοΙι.Μιιι.

- ·πλοιον ΑΒΒΕ. 1. 83. 69. Π. νιιι8.

|ι.ο.ο# ¦ 3:·ιτλοιαριον 27. ΔΕ. το!. αφ

- αλλα μονοι....αιτηλθον] οπο. Βια.

θι·ι.8ιΡει. Πιιονοι] -νον 1). ο.

28. αλλα....πλοιαρια] αλλων πλοιαριιων

ιλθουτιον 1). (ο.) Μπίλυ. Απο.

- αλλα] μια. οι 9. Α. το!. ΤιιΙ8. α.ι·.

οιπ. ΒΕ. 83. (&.)ο. Ποια”. 'Παλι. Ι

τω. Βειιρι·α οι απο".

ἱ 28.ηλθιν] ηλθον 1.. ι. οι. ΚΜΓ(Ι.ροοι

¦ Τιβερ. Η μια! πλοιαρια.)

ι - ·ιι·λοιαρια ΑΙ.. το!. α.ο. (τω. Βιιηιτιι).

Ε | ·ιτλοια Β. του. (λεω-ΖΕΙ.

ι - ιιι] ιιιΙι!. της Β.

| --· ιυχαριιττ. του κυριου

τα. (ι.Μοαιριι. 'Ποιο. απο. Δια. | οιπ. 1).

( 69.(!·ιιιοει ἰιι πι€.υιαιι.τι.'0.) α.ο. Ντ.

ί

!
ι

Ε Απ ενττ.Ρει.8:Ηι:1. απο. (.ΠΜι.)|

ΑΕΠ.. το!.

@τι Γει. &. Πα.

(Σα. Απο.

- ιυχαριατ.] ρω: του κυρ. Ι. ¦ ΕΜΠ” '

ουσια:: ι1οιιιἱιιο Δια. ο. (του κυριου]

του ἱηαου 5)·τι·.Ροι.&ΠοΙ.ιιια.)

24. ειδιν] εστιυ Ποίο. | ιγνω Η.

- Ιηαους] στο. Η. ' ρι·οοιιι. ο 09.

- αφησαν] ανιβ. Ια. Ι. | ιλαβον 1).

69. Ιι!.Ι. Απο.

ι - αυτοι] τρωω. και <:. Η. Με. ΠΓ. ι

οιπ. ΛΒ(ΠΠ.Δ. σο. ΕΙ·`(ΗΠἰΜ($›νΔ.

8)·τι·.ι.Σι·ι.Ρα.&ΠοΙ. Μαιου”. «Βια. Η

σαι. αυτοι 8. Ώου. ιι.ι:.ι./ῖ ΟοιΙι.

Απο. ' ἱαυτοις 1). Μπι. (ιιοιι 69.)

- ως τα] στο. 1). Δια. 6.2. | στο. ιιι·

σο.

' - πλοιαρια 1ι.ιοιυ...ι.ιω.υι.. οι. 60.

Μια. 8)·τ.ΠοΙ.πη;. ' :πλοια ετ. Α.

το!.

 

| 2-8. Καοαρναουμ Β!). ' :Καττερναουμ €.

ΑΙ.. το!.

- τον |ηιτουν] αυτον κ οιπ. ο.

2.ι.οαββι Λ!Π.Δ. το!. Μοαιμιι. ΤΙιοΙι. |

μιιββει ΒΕΠΓΔ.

- γιγονας 1): 8)°τ.ΠοΙ. Μοπιμιι. Ι ελη

λυθας 1). (Μια.) 8)·τι·.0τι.8:Για. απο.

Μαι. ΟοιΙι. Απο. (ααα: ιιι.). (ΣΕΦ.)

( 26. "απο οι. ιιοι.ιιοα και] οιιι. αυτο".

ὶ - “οι” Οτἰμ.ἱ.248'. και”. ι ιιδατι

Ι ο.

- σημεια] Μι!. και τιρατα Ι). α.ἰιώ

ἱ (Μια. θα!. ἰι·.48.) | βουτια. Οι·ἰυ. ι.

ἰν. Μιτου”.

27. αλλα την βριιιοιν ΔΙΠ). το!. νι·. οι"...

(788.) 0τίο. ι. 248.!. ινουαι. Πι!. 9ῖ2°.

ι σαι. την βρωοιν 69. ΒΕ(Η.ἰ. νου. ο.

οι"... ΒΙΟ. 55!.

- υι.ιιυ δωσω Δια. ο. διτ.Πι:ι. Οτο”.

Και". ι διιῖωοιν υμιν Ι). οφ. εχασα

Ποια (ΠΠ. ΜΕΝ.) ' δομη υμιν 69.

(νιι!;:.(.'Ι.) (ιι.υ.|.) διτ.Ρει.

-- τουτου] τον Ε. ' τουτο ου. ν.

- ο πατηρ] αυτο ο Οιας Ι.. (ροη 5)·ι·.οτι.

Μοιιιμ!ι. Ί'!ιι:Ι›.) ( (Καυτο, Ποια". ΙΜ.

28.ουν αποτο. Ι οιιι. Δ. 5)·ττ.Ωι·ι.δι

 

23. :ακουσα Δια. ' 24. ιιι ι.ι:ινιο. οι. ' 23'. ααα

που οι.

!
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νι. 38. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

νο!.8. α. ο. ο. ο.

8τττ. Ο. Ρ. Β. '

Βοατι!ι. 'Ποιο. τη

σου. Διοτι. πιο. ο

' τοποσοι

 

υε

εἶπευ αῦτοῖο, Τσῦτό ἐστιυ το έργου τοῦ θεοῦ, ἶυα

:πιστεύι7τε·| εἱο ου απέστειλευ ἐκεῖυσο. 80 εἶπου οιἶυ

αὐτῷ, Τί σῦυ πσιειτο σῦ σημείου. ιυα ἴδωμευ και

πιστεύσωμευ σοι; τί έρ·μάζρ; :η ο!. πατέρατο μ.αυυα έτρα·υσυ έυ τῇ έρήμτρ, καθώτ έστιυ γεγραμ

μέυου, Η“Αρτα ἐκ τοῦ οὐραυοῦ ἔδωκευ αὐτοῖς Φοογεῖυ.

82 εἶπευ σου αὐτοῦ· ο Ί·ησοῦο. .Αμ.τ)υ άμτ)υ λέγω ὑμῖυ,

ού Σ Μωυσῆο# ! έδιοκευ|| οιο.-υ του ἄρτσυ ἐκ τοῦ ούρα

υοῦ. οι' ο πατήρ μου δίδωσιυ ῦμῖυ του άρτου ἐκ

τοῦ σῦραυσῦ του αληθιυου. 58 ο γαρ ἄρτοο τοῦ θεοῦ

ἐστιυ ο καταβαἰυωυ ἐκ τοῦ ούραυσῦ και ζωι)υ διδοῦτ

τῷ κόσμου. Μ εἶπου σὐυ προο αυτου, Κύριε, παυ

τοτε δοι` ἡμῖυ του άρτου τοῦτσυ. 85 εἶπευ ! αὐτῶι` ο

Ί·ιισσῦτ, ,Εγώ εὶμι ο ἄρτσο τῆι· ζωῆο· ' έρχόμευσο
` ο ι

'ὅ'

ο

υ ` τ

Μπους” πρωτ ° ἐμέ|| σύ μη πειυασΠ, και ο πιστεύωυ ειτ έμε

- πανω!" τ ` 8 ' '| | 86 ο , θ` ο .- 0'

ου μη διψησει πωποτε. αλλ ειπσυ υμιυ οτι

-- τ | ·

1:: και εωρακατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. 87 παυ 8 δίδω
τ Η λ

- σίυ μοι σ πατηρ προο έμε ικα, κα! του έρχομευσυ

Ν |

Ξ: προ: με οὐ μὴ έκβάλω ἔ οι· 88 οτι καταβέβηκα

τισ! οι οτοτ!οιοι ἰο απο φοτο

τοιεἱι ι!!ο. :'0 (Μια) !)ἱιεοτιιοτ.

οτασ οι, @οσο οτασ το ?πιο

τοοοιιττι οι νο!οιιτοιιιι οι οτοι!τι

τουσ τοο? σου! σιιοτατιι? ζ"

(ΜΜΟ Ρο.ιτοο οσιιτι ττιτιοοοοι

ιοοοο!ιιοονοτοοι το ι!οεοτισ. ο

σοι εοι·ιριοτο στο, Ριι.οοιο ι!ο

οιιο!σ ι!ο‹!!ι σοι οιιιοι!ιιοοτο.

π απο οτιςσ στο Ιοιιοε. Αοιοτι

οιτιοο ι!ιοο νσο!ε. οσο Μοιιοι

οι!" πιο” ιιοοοτο σο οτιο!σ,

σοι! ματα· τοσοι ι.!ο.ι ιτο!ιἱει ρο

οοτο σο ο:ιο!σ νοτιιιτι. :Η Ροιιοι

οιιιτο σοι οσε στο ι!οεοοοι!ιτ. ι!ο

οιιο!σ οι τοι: νοτια τοιιοι!σ.

Μ !)!ιεοτιιοι οτοσ το! απο. Ώσ

οιἱοο, εοττιτιοι· τα ιιο!ιοι τι.ι.οοτο

!ιοοο. ΦΗΜΗ” Μαι ιιιιτ.οιτι

οι Ιοοιιιι. Ει;σ απο οιιοἰε νἑοιο:

στο νοοιοι οι! τοο οσο οειιτιοι.

οι. στο οτοι.!!ι το πιο οσο ειιἰοτ

ιιτοιιιιιιτο. ΜΒΜ στα οσοι:

‹ιιιοι οι Μισο τοο οι οσο στο

απο. " (κι '00 Οττιτιο αουτ! οι:

ττιι!ι! ροτοτ οι! τοο νοοἱοτ.. οι απο

τοι! τοπιο το! πιο οσο οιοἰοτο

τοπιο. Μ Ο!» !» στοα ι!οιοοοι!! ι!ο

__________________--

Ριι. 8ι·τ.Βἱοτ. Απο. (Οσοττιι. ΙΜ.)

ΠΕτ.!ι.]

88. τι] σοι!. σου Ο.

οσο τοο!. Οτο!. ι. 248'. Πι!.

·- ποιωμευ Ε!:. Α !!.ιναί.ΤΒΔΠΚΜΠΑ

(το). στα. !. 248( ¦ ποιουμευ δι. 8.

Η. 338. Ε.τ8.ιι!'.τ. ! ποιηοομευ σο. ! ποιη

σωμευ (!))(ἱ·. (πανια. οι εργαο. ιπποε

τισο. Β.)

- εργαζωμιθα οι·ἰο.ἰ. ! εργασωμιθα ο.

(εροωμιθα υ..) ευρα. ! -ξσμεθα κιτ

τη:

του Ποιους ΑΒΒΤ!.. το!. οτἰ9.!.2-$8'.

! στο. ο Δουσοιτοντ.

- το εργου οτιο.!. ΗἰΙ.8ῖ2^. | τα εργα

Τ. το!.ιιοτ. 28. (Οοοετο. πιο..)

- ιυα] σοι!. ι!παυτες σει. (στο. στο. ι.

ΠΠ.)

- πιστευητε ΑΒ.."αί.Τ(Β). !. 88. στο.ι. (-ειτε Ι..) ! 1:πιστευσητε

- απιστιιλευ οσοι. | απεσταλκευ 'ΓΓ.

80. ειπου] ιιπευ Η..

- σου ο". Ειιι.ο. Πο!. ΙΤΕ”. ; στο. Ι.. 88.

δι·τ.Γ.ετ. Απο. απο. | αποτο ο.

-- ποιας συ τι. Επι. ο. Μο!. ¦ σοι (!.ο.

συ) ποιας Ι). Υιος. (ο.)ι:.ο.(_/:) (Για.)

! στο. ου σο. Αυτο.

·- ιδομιυ Γ.

- πιστευοτομευ 89'.

8!. ήμισυ] τ·μιου 68". Π.

8!.το μαυυα] οσοι εφαγα· Β. 88. 88. ιι.

νο!ε.οΙ. α$ 8)·τ.!!ο!. ! οσοετο, του.

ο.ο.ο.|! @ποστ-8.86 Για [δια. ο. Μο!.

πιο.

-- εστιυ γεγραμμευου Βια. ο. Μο!. ] εστιυ

γεγρ. ιοτιυ Ι)(ειττ. !°.ι!ο!οιοτο). | γε·

γραπται Ι.

- εδωιτευ] δεδοικευ 60. Ειτε. ο. Μο!.(οσι!.

νοοοτ.)

· 82. ειπου Ε.

- ουυ να;; ο. 8ιττ.Ηο!. Τ!ιο!ι. | στο.

ισ. α.ο. 8τττ.οττ.διΓετ.. Μοτορ!ι. αιι

τοττι ο. Αττο. [2Ει!ι.]

Β - αμηυ εοτοο! 69. ! Οσοετιι. Ειι.τ.ιο Γε.

ι

85. ειπευ]

8_γι·.!Ιο!

(τιταοττι..Τιιι!οοἰ ο.) !

47”. ο. Μο!. Η!!!

- Μωυσης Β!)Β. 88. ΚΥ. στο. ι. 2-8”.

(Τ ο. Ι.) ! :!!!ωσης ς. Α. το!. αουτ. 125.

5 - εδωτιυ Β!)Β. Οι"... 12.8. Ειιο. ο. Μο!.

! *διαιτα 8. ΑΤ. το!. Οτἰσ. !.244.:.

Μοτορ!ι.

π. 1). το!. @το Ρε. - ου] Μ'

1 -· αλλ' Οτο. ι. Ι αλλα 1). -

η - εκ του ουρ.....εκ του ουρ.] στο. Η. 87

88. αρτοο] τοο!. ο Η. ! οσοετο. σουτ. !25. ' -

στο.. ι. 244.. Βια. το Γε. 47 μ. !.

- ζωηυ Μο α.ο.ο. Β)·τ.οττ.. Απο. Οσοι.

οτα. ι. ο!. 5588. Η. 28.!. @οποιοι !

Η”. Ειι.τ.ιο Ρ$.8:ι". !Τ!€.4Τ!°. ! οσοι

. του,... Α. 88. Κ. και... ι·.τωζ οι". ·

! !.'ετ.8;!!ο!. Μοτομ!ι. Τ!ιο!ι. οσοι. μια.

!

 

Ειι.τ.ἱο Ρε.267·. ! στο. Ι. (ειδους 1).)

μια. δε ετ. ΑΔ. το!. το... ο.

.οιο. Η: απο οσοι.

.οιο. ! τοο!. σου Β. 88. σο. Γ. 8)·τ.!!ο!.

ιιτι. Τ!ιο!ι. | οσο !ιτι.!ιοοι ΒΤΙ.. α.Ιι.ο.

8)·ττ.οτι.δοΒιι. Μοτορ!ι. Αττο.

- ο Μαιος] στο. Δ.

- προς εμε ΒΤ'. ! :προς με 5'. Α!). το!.

οτα. 2440. Ειιι. ιο Ρε. 47”.

- πιιυασυ ΑΒΕ. το!. στο. ι. | -σει ΒΤ.

1. Η. Επι. οι Ρε.

- διψησει Λ13τοιιιω.(ω.ι.χτοπια.

Ι. 88. Η. .Ειι.τ.ιο Ρε. (διψασει 1).) !

.του ς.

- ποιποτε στο. ι. Ετι.τ.ἱο Ρο. ¦ ποτε Β.

! εις του αιιουα 88. 8]τ.!.'επ.

86.ἰιτι και] στο. και ΚΔ Τ! ε$ απο".

8ε!?ει. '!`!ιο!ι. Οσι!ι. Δια. ! στο. οτι

" τα. πιοποτε 1).

Β'. το!. Οτο. !.

- με] στο. Δ. σ.ο.ε. ε_γτ.οτι.

!. μη Τ.

πιστευετε] τοο!. μοι Α.

.προς τμι] προς με Ια. Ι. Α.

προς με] προς εμε ΤΔΒΚ. ι πρ. μεμε

- εκβαλω] -λλω 60. Ο.

- εξω] σοι. Ι). σου. 8)·τ.οτι. ΗΠ.10!ο°.

88. καταβιβηκα] καταβη Δ.

 

8!. ττιαοι.!ιιο:ινοτοοι τ:οτιοιι:ι οι. | 88. (1ο σ:ιο!σ

ι!ο.ιοοιιαιτ. οι. | 85. στο και οι.

ι
!

ο40





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. νι. ΒΕ).

(Δ) Ἐκ? Β 'Γ. 3 ἀπὸ"

1. 38. 69.

Β(ΜΜΒΠα_

Λ. ..η

5 ο .

ο Κ

αυτο

θέλημα τοῦ 2

*οι ἐσχάπι ήμερε

πατροι· μου

ι

.ιο

|

άναστήσω αυτον εμ!. εσχάτΠ ήμερα.

νθ

α

42. ουχ οντος “Ω

Ίωσήψ, οι]

, Σ- πᾶν ουν

ή βέβοκα; 'Η

Μάρα” ἐλθεῖν προ; 2

τερα; ποῖο νῦν

οιπεκρίθη

εμε,

!ι'

, || ε

εαν μὴ ο

.- ο ..ο ι " .- ` Χ

του ουρανου ουχ ινα ποιω 9 το θελημα το
ι Χ ι π κ τ .. ν ι

εμον αλλα το θελημα του πεμψαντοι` με.

| ο ` 2 τ Η | Ι

δε εστιν το θελημα του πεμψαντοο με
| | ` › τ ι : ε- ι κ ι τ

η! ο δεδωκεν μοι, μη απολεσω εξ αυτου, αλλα αναστησω

τι 2 |/ ο Κ

τουτο θγαρ εστιν το

!| ο! η ο Α `

, ινα παο ο θεωρων τον

ε` ` | . ι ` ν ` . τ `

υιον και πιστευων ειο αυτον θα, ζωην αιωνιον, και

|

39 τοῦτο

Ο' τι λ

, ινα παν ο

19 “ ,Εγογγυζον ουν οι Ίουδαῖοι περι αὐτοῦ ὅτι

εἶπεν, 'Εγώ ειμι ο αίρτοι` 6 καταβαο ἐκ τοῦ ουρανου·

Χ .Υ Χ , `|| Φ | ο 9 ..ο ο 'Κ

και ελε ον Ου ι ουτοο εστιν Ι σουι` ο υιο9
,

`1 Α -Ι ` Ι `

ημειο| οιδαμεν τον πατερα και την μη·
| ” , η . ο"

λεγει ' οτι Εκ του ουρανου κατα

Ιησοῦο και εἰπεν αὐτοῖο,
ι ,

Μὴ γο·μγύζετε ; μετα|| ἀλλήλων. Η ουδεΪ.9 δύναται

`

πατηρ ο πε3ιιψαι· με

ο:ιο!ο ποιι πι !'ποἰο.πι νο!ιιπιπ

ιοπι πιοιιπι κι! νο!ππιπιοιπ οἱπο

πο! πιιεἰι ιπο. "1 Η" "Η Πιιοο

οει ιιιιιοιπ νο!ιιπιπιι οιιιιι οπἰ

πιιιιι ιπο 'πατα, ιιι οπιπο οποια

ι!οι!!ι ιπι!ιἰ ιιοπ ροι·ι!ιιπι οκ οο.

ιιοι! τοεπιιοιιοπι !!!ιιπι ποι·ιεεΕπιο

ι!ιο. ω Πιιοο οει οπιπι ι·ο!ιιπ

πιο "πιο ιποι πο! ...επι πιο. ιι:

οπιππι απ! νιι!οι. !!!ἰιιπι οι ποιοι.

ἱπ οιιπι !ιπ!ιοπι "απο ιιοιοι·πιιπι.

οι ι·οοιιεοἱιπ!ιο οπο οιιπι πι πο

ι·ιοοιπιο πιο.

" (ΑΜ Μπι·πιιιτπ!ιοπι. απο

Ιπι!ποι ι!ο !!!ο. ποιο ι!!κἱιεοι.

Εκο ιιιιπι οποιο ..οι ι!ο οιιο!ο

ι!οιιοοιιι!!. " οι ι!ιοο!ιππι. Νοππο

!ιἰο οοι Ιοοιι: ιι!ιιιο Ιοεορ!ι, οιι

πιο οπο πον!πιιιιι ιιιι.ιτοπι οι πιο

ιι·οπι? ιιιιοπιοι!ο απο .πιο Με:

ιιιιιιι ι!ο ο:ιο!ο ι!οποοπι!ἰ? " ο.),

"Μ !!οιηιιιιιι!ἱι απο “Με οι

ι!ἰκἱι οιπ. Νιι!!Κο πιιιτπιιιτπτο ίπ

!πι·ιοοπι. " Νοιπο ποιο” νοιιιτο

πι! πιο πιο! ποιοι· πο! ιιιιοἱι ιπο

 

88.απο ΛΕΞΗ* 83. 69. ! τα 9. ΒΔ. Ι.

το!. Επι. ο. Μο!. 110..

- ποιοι] ποιηοιο ΒΕ. ιι! υἰι!. Βια. ο. Μο!.

- με. (κι: 89.) τουτο δε....τ. πεμψαν

τος] οιιι. Ο. @πάθει ἱπ οι!.Ψιοπιιιπ

απο.

-- !ἱιι.] Μι!. πατρος Ι). α.(!ι.)ε.(17ζ)

@απο 87τ.Ηἰοτ. Ονομα. 166. Πι!.

ΙΟΝ..) νἰι!. Το”. ιών. Ρι·. 8. 2!. ι!ο τω.

οιι.ι·.84. ' ποπ ΜΜΜ Επι. ο. Μο!. Ο_πρι·.

175. πονο!. ΝΒ. Η". 2884. 5303. δω”.

ιο:ι:ιε. Πω.

89.πεμψ. με] ·¦·ιιι!ι!. πατρος €. Δ. 83.

69. το!. νιι!Β·. α.ο. 87ι·.Πο!. 8_γι·.Πἰοι·.

(Ατπι.) Λιλα. ! οιιι. ΑΒ(.]ΠΤΕ. Ι. Ιι.ε.|ἱ

87ι·ι·.Οπ.8:Ρει. Μοπιρ!ι. Τ!ιο!ι. σαι.

- ινα παν....·ιτεμψ. με [απτο !να πας]

(νοι·.40.)] οιπ. οι. απο.

- δεδιοιι:εν μοι] πιω. ὁ πατηρ ΑΝΩ.

- εξ αυτου] μηδεν Ι). (πιω. ο. ρτιιοπι. ο.

Μ: εμαθα.) .

-- αλλα] αλλ. Δ. Η. (Η 8”. Γ. ' αλλ'

ινα 1).

- αυτο ΛΒΟΠΤΠ. Ι. 88. 69. Κυ.

γιι!8.ΟΙ. ιού] Ι αυτον Ι...ΔΒοΗενΜ.

Απ. α.!ι.ε./ζ

- το εσχ.] τρι·ποιπ. εν ε. Δ!). Με. 69.

Κ8ε. καποια. α.ὐ.οφ ! οιπ. Β.Μαἰ.Ο

'ΓΙΑ. 1. 1ιοιιυνο.ι. Αν. ο.

40. οιιι. νει. Δ.ι.τι.(!ιο.οοι ιο Μοτο. επρο

τ!οτ!'.)

-- γαρ ΔΕΟΠΣ. !. 38. ο!). ΕΒΖ-β ΑΜ.

α.ο.ο.ε. .ιιι. 5)·ιτ.(.]τι.Ρει.διΠο!. Ποιιιρ!ι.

του.. σου.. ιιο. οιιι. σου!. ιοιιι·. !

:δε ετ. ΔΕΟΠενΓΔ. νιι!8.6'Ι. Ποτ"

απτο ΔΕΕΚ] | οιιι. Τ. ΑΝΩ. "(τουτον

Τ.)

40. πατρος μου Β.Β!ι·.ι]Ιοἰ.ΟΒΤΕ. Ι. 33.

(Ποιιρι·α πιο.) ιι.ο.ο. 8]ττ.Οιι.Γει.δι

Πο!. Μοιπρ!ι. 'Ἐμοῦ. Απο. ΖΕι!ι. οι"...

Το”. πάν. Ρι·. 21. ι!ο τοπ. οι”. 84.. Πι!.

Με. ' $πεμψαντος με τ. Δ.ΒοΗκεν

ΓΑ. ! πεμψαντος με πατρος Δ. 89. 8".

Πιοτ. Γιιι.τιο πιο! πιο ιιιἱεἱι πιο πιο.

ο.(|.)ποι.ιιι.

- ιχο] εχει 69. ΕΠΚΜΠΓΛ.

- εγω ΠΟΤΕΔ. 88. 69. το!. στο...) α.

(ο.)ε. (_α)(9.)πι. 8]·ττ.οτι.Γει. 8.: Πο!.

Τ!ιο!ι. Ποιο. (Απο.) πιο.. ! οιιι. Λ!).

Ι. !ιώ Μοπιρ!ι. (Ποιο. Τι.τι.ι!ο τοε.οοι·.

[ΠΙ. ΠΠ".

- το ειιχ.] οποιο. εν ΔΙΠ.. 69. ΚΜ!.

να... α.!ι.ι:$_πο. (Ποιο. Πει. ¦ Οοπι.ι·ιι,

Β(:ΤΔ. 1. 88. το!. επι. Τετε.ι!ο τοει.οιιτ.

Η. ουν 8)·ι·.Ηο!. δε ΠΟι·. οι. 8_γι·ι·.Οι·ι.

8ι.!!ει. Οοι!ι. | οπι. Δι·πι. 2!£ι!ι.

- περι αυτου] οιιι. ο!).

- καταβας] 15058 εκ. τ. ουρ. 69. ΜΙ'.

(0ι·ιο. π. 622€. 654€. [Με. ο. Μο!. 80..

?ι·οι·. 51.) ! Οοπιτιι. Επι. ΠΕ. 8498.

Ειπα. οι Εε. 586.'. ο. Μο!. Πω!.

49. ουν ΒΤ. ! :ουχ 9. Α0!). το!.

- Μιτου; νιι!π. οποία. | οιιι. Μ. !ι.ο.9.

Λι·πι.οι!. Ειιι·.Εο.1°ι·.2!9. ! ρι·ιιοπι.ὑ !.

- “που” οποιοι. του Ι). ! (:οπιτο, Ειπε. '

ΕΟ. Η'. 2 Η!.

 

!

!

42.ιιαι την μητ.] στο. ο. ΒΡΩ". Απο.

οι!.

- νυν ΠΤΙ'. Μοπιρ!ι. (Οοι!ι.) Απο.

(ΣΕΦ. απο πιιπο.) ! :ουν π. Λ!)!.Δ.

το!. νιι!ε. ὁ.ο.ῇπο.ιιι. 8]τ.Πο!. ! οιιι.

α.ο. 5τττ.Οτι.&Γει. '.!'!ιο!›.

- λεγει] ·!·πι!ι!. ουτε” ετ. ΔΔ. το!. νιι!ε.

ὁ.ο.οώ Βιι·ι·.Ρει.8ιΠο!. Ποιο. ' οιπ. Β

οι... ι/οΙο.:Μιι.οι!.2.Ο!)ΤΕ.1.88. αι. ο#

8]ιι·.Οι·ι. Μπομπ. 'Ι.`!ιο!ι. Λι·πι. /Ει!ι.

- ότι] οιπ. αι.

- ότι ει: τ. οι.ιρ. καταβεβ.] εαυτον απο

τ. ουρ. καταβιβη"ναι 1). (ο.) @οιπ.

ιιι να!.

48.αιτεκριθη] ΐο.ι!ι!. ουν ς. ΔΒΔ. το!.

(ΜΒ.) @ΠΑΚΕ (στα. απεκρ. οι και

Βιιτ.()ι·ι.) ! οιπ. ΒΟ'.!.'Ι.. :13. 69. Κ. α.ο.

8ι·ι·ι·.(Οι·ι.)&Ρει. Μοιπρ!ι. Τ!ιο!ι. Απο.

!δι απο. πιο..

- Μπους] ]·ριιιοπι. ο 9. ΛΟ!)Δ. το!. !

οιιι. Β.ι!Ιαἰ.ΤΙ.. !. :18.

- αυτοις] οιπ. Λ..

- μη] ινα τι 09.

- μετα Β. | Σμιτ. Τ. Λ1)ΟΤ. το!.

44. πρ. εμε Β.ΧΗΜ!.!ν. ¦ :προς με €.

παπι.. το!. Πιρρ..υ!ι!!οε.ν.“Η”.

υπο. οι. 685.!. μια. τοπ. 8.3. 87.)

. - ο πατηρ Πἰρρ. υπο.πι. Τι·ι·ι.ο.ι!τ.

Γιά!. 24. Μι. ΠΟΠ. ! οιιι. Λ.

μου Ο. Πἰμμ. Μι.

" Μι!.

 

39. !!!ιιο! πι ιιον. Ο!. ! 40. !ι:ιοο σει οιιιοπι Ο!.

Ιονιο καποιοι!» οι. ! Η. μπιιι.ι πινω οι.

406





νι. 52. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

ἔ.-=ἶΐἔἔ.α έλκύριι αὐτόν. Ζέη...

Πιιιιηι1ι.'Ι'1ιιιιι. ἐσ- α.Γ. ' ε ·
ΒοΗι.Ατιιι.ΣΦ. χ Π ημ Η::

°Εσ.6.ρ:ι8.

45· πρός μ· Σα * ἐμέ·|| ω οὐχ οτι τον πατερα ·

α7'

Ο `_ιἶβ 47

ι Χ ο 2

η ζωην αιωνιον.
Π Ι σ

 

 

8 |

ι απεθανον·

..Γ Α

50. αποθνήσκρ

ΤΕ οι › ι ›

α
εγω ειμι ὁ άρια` ὁ ζῶν ο ἐκ τοῦ ουρανου καταβοί9·

έαν πιο Φάρο, ἐκ τούτου του άρτου, ζήσεται άι· του

καὶ ὁ άρπα· δὲ ον ἐγώ δώσω, ο·άρξ μου

ὑπὲρ τῆι· του κόσμου ζωῆο.

20 Η 'Εμιἱχοντο ουν προ; αλλήλου9 οἱ Ίουδαῖοι

αἰῶνα.

ο ` *

€0'ΤΙ.Ρ 

52.οἱ Ίουδ. πρ. Ξσ

άλλήλ. ι.

αμην αμιρν λέγω ὑμῖν. ο

50 οι3·ι·οι` ἐστιν ο άρτου ο
| Ή " , , Ο· | ` ` , 6 |

καταβαινων. ινα πιο εξ αυτου φα”, και μη απο ανρ.

, `|| 8 !

αναο··ι·ησω αυτον

ο

(

Ο ι || π

εν η,

ἔστιν γεγραμμένον έν ποῖε· προ

ςυή·ι·αιι·, " Και εο·ονται πάντες διδακτοι * θεοῦ. ποιο"

ὁ ακούσω παρα του πατριδι· και μαθο›ν έρχεται. προε·

" 0ώρακεν Τα* εἰ μὴ ὁ

ων παρα που θεοῦ, άρτο; ιἔώρακεν που πατερα.

πισ·ι·εύων 'Σάο ἐμὲ] ἔχει

'Η ἐγώ εἱμι ο άρια· τῆι· ζωῆο. ~

.. ν 8 ο ι·- › 1 Χ | Ι! `

ω πατερα· υμων ειρα·ρον εν η, ερημερ το μαννα και.
| Ο

ἐκ τοῦ ουρανου

πικαπ σπιτι. οι ορο ι·οειιιιι:ιιιι.Ιιο

οιιπι ποι·ιεεἱπιο Μο. '8 Βει.

ο‹:τἱριιιπι ἰιι ρι·ορΙιοιἰε. Ετ οι·ιιιιι

σπιτια οωιωιω ι1οἱ. Οπιπισ

ιιιιἰ ο.ιι€ΙΜι ιι Ραπ:: οι οπιπο

νοιιἱι. ο.ι.Ι πιο. '6 αν” Ντιπ

ιιιιιιι. ριιιι·οπι νἰιἱἱι. ιμιιιιοποπι

ιιἰεἱ Β ιιιιι οει ιι ιὶοο. πιο πιο

ριιιι·οπι. " Μι "Η Λιιιοιι ιιπιοπ

ιιιοο "Μο, οιιἰ ι:ι·οι:Ιἰι πι πιο

|ιιιΙ›οι νιιο.πι ιιοι.οτποπι. 4. αν

. '~) Επο ιιιιιιι ριιιιιιι ήπιο. "' (Μι

οι "0 Γιατι” "επι πιοπι1ιιοιπο

ι·ιιπι. ι.. ιΙοεοι·ιο ιιιιιππο οι. πιω·

ιιιι ιιιιιιι: "Νοε σει. ιιιιιιιε οι:

οπιπο ιΙοεοοιιιΙοιιιι. ιιι. ει οοπ οκ

ἰρεο πιιιιιι.ιιιαινοτἱι ποπ ιιιοτιο

ιιιι·. Μ (σου) Προ ιιιιπι Ιπιπιιι

νιι·ιιιι ηιιἱ ιΙο οιιοΙο ιΙοεοοπι1ἰ: εἰ

ιιιιιο πιιιππιιοπνοι·ιι. οκ που ρο.πο.

ι·ἰι·οι πι ιιοιοι·πιιπι: οι. ριιιιιιιι

οποιο απο ιΙιιΙ›ο απο πιω :κι

Ιιι·ο ιιιιιιιιΙἰ Πιο.

52 (66. ιιι.) Ι.ἱιἱΒιιΙιοιιι απο Ιο

 

44. ἱλιτυσιι 68. ¦ (ΜΜΜ. Οι·ἰρ. ιιι.

- καγω οσοι. Ι. 88. | :και εγω '8. Δ

Δ. το!. ¦ εγω 'Γ.

- εν η ΛΒ.Μαί.0ΠΤ.Ε 1. 88. 89. ΕΟ

ιικιιιευνιπ. νιι!ε.Ο!. ιι.ο.ι.·./.17: [

"οπι. ιν σ. Δ. Αρι. ο.

45. γιγραμμ.] ιιιω.οιιἱπι α.ἰι.ο$!. ΜΜΜ.

ιν.

- θεου] ]·ρι·οοιιι. του σ. ' οπι. ΔΙΠ]

1)ΤΙ.Δ. Ι. 88. 89. 1ιοιικΜευνι·

Δ.

·- πας] μια. ουν ετ. Α. το. (5›°Π°.οι°2.

Ριπ..δι:Πο!.) (Ποιο.) ¦ οπι. 1301711.. 59.

8. Μα. Μοπηιιι. 'Για. Λι·πι. ΣΕΦ.

0,ἰ9. ιν. δω.. :Πινο- ΗἰΙ. 10164.

- ακουσα; ΛΒΟΤ.τ.. Ι. 88. 68. Κ”.

νιΠε. 0ι·ἰρ.ἱν.Ιοι·..¦ ακουιιιν Ι)

ΔΕΟΠΜ$ΠνΛ. α.ἰι.ο.ρ. Βρι·.Ι.ἰο!.πιε.

απο. Απο. Μι.

- μαθων] πιω. την αληθιιαν Λ. ¦ οοπ

"ο, Οι·ἰρ. ἱν.ἰιἰ.ι. Η".

- προς ιμι ΒΤ. 0ι·ίρ.ιν.818-. ' :στο

με τ. ΔΟΠΕ. το!. Οι·ἰρ. ιν. 815°. Οι.

88.) ι·ἱι!.νοι·ι·. 85. 87.

“ἱ.ἔωρ. τις ποσα.. 88. Με. Βρι·ι·.Οι·ι.

85Ρ". (Μπι. Οι·ἰρ. ιν. 8Ι5°. (ΗἰΙ.10Ι8".)

Ι :τις ὶωρ. ς. ΔΔ. Ι. απο. τοΙ. Βρι·.

Ηι:Ι. ΜΜΜ. '.Πιοο. δριι. Απ!. ΒοιιΦ.

ἰἱἰ.287. Ποπ". 106. (οπι. τις Η.)

- παρα 8ριι.Διιι. [ισ Ι.

-· του θεου] οπι. του Β. (του ,ιατρος

δρπ..·|ιιΙ.)

- πα"ριι νιιι€. σ._/:_πρ. δρυ. Απ!.

Το”. ιιι1ι·. Η: Μ. ΠΠ. | θεον Ι). ο.ἰι.ο.

Δρα". Ι06. Οι. 88.)

47.ιις :με Δ01)Δ. Ι. 88. 68. το!. Η".

$ρττ.Ρει.&.ΠοΙ. Μοτο”. '.Πιιιο. ΟΦΗ!.

Λι·πι.Πιο. ΕΦ. 1πι.ιοιιι·ι. (ι·ἰι!.ι·οι·.

85; νιι.88; :ιἰ.25.) | οπι. ΠΓΣ. Απο.

Ζοἱι.οι Μ88. ' ἰιι 1)ι:ιιπι 8ρι·.οτι.

48. Πιι.] Μι!. πιο ιΙο οιιοΙο ιΙοεοοιιιΙἰι ερτ.

Ο".

49. ίιμων Ειι.τ.ἰπ Ρε. Η”. ¦ ἡμων 69. Γ.

(οιιι. Οι·ἰρ. ιν. 1459)

- εφαρον] πιο. τον αρι·ον 1). σ.υ.ο.

8Π.ΟΠ.(οπι. το μαννα). ι οσοι”, νι.ιΙε.

οῷπι. ()ι·ίρ. ΙΜ. Η.144°.

- αν η; ιρημο.ι το μοννα 130131'. ΑΜ.

!ι.ι.·.ο. Ειι:.ἱιι Ρο. (εν η ερ. εφανον τ.

μον. Οιἰρ. ιν. 145€.) | 1,. μου. ιν η

φ. τ. ΔΙΑ. το!. νιιΙ8.0!. α.(_/ζ)ιιι.

Βρτι.Ρει.8:Πο!. Μοτο”. Ί'ΙιοΙ›. ΟοΦ.

Απο. ΣΕΦ. (()ι·ἰρ. ΙΜ. ιι)

50. ο 2°.] οπι. Η.

-- ουρανου] πιω. και 1)Οι·." | Οοπιι·ιι,

Ειι.ι.ιιι 185.471".

- ιια·ι·οβοινον Τ. Οσοι-ρ. ρ.14 πιο απορ.48.

- ο...] πιο. :αν σε'. πιο. α.ἰι.ι:=/ἱρ. |

Ι Οοιιιι·ιι. απο Οι·ἰρ. ιν. Η”. Σια. πι

Ρο. (πιοκ οιιι. και Ι.ιι.ιι.)

- φορα Β.

- μη] οπι. 8ρι·.()ι·ι.

- ιιιι·οθονρ ΟΒΙ'. τοΙ. Οτἰρ. ιν.177.'.'

αποθνηση Β. Ειι:.ιιι Ρε.

5Ι.εαν] Μι!. ουν 1)(;!'. | (Φωτο, Οι·ἰρ.

ἱ. 844.!. (”ρρι·. 208.

.Ή.του·ι·ου] Με! ιι: του αρτου Ποπ'

Οοιιιτο. Ορια ι. (ΕΜΗ.) Η. ΗΡ'. Οι·ἰρ.

Πι!. Ι“..288°. ||(·ι·ον αρι·ον ι·ουι·ον

Οι·ἰρ. ιιι. 500! πουν. ·ι·. ο”. Οτἰρ. ιν.

ΗΜ. Η: του εμου :φτου Βια. Πι 1,..

8.5.. Η”. οκ πιω μου ιι. οι: πιο

μου ο. ιΙο πιω ριιιιο ο. Ορρι·. 200.

οι: ιιιιιιο πιω Πι!. 10478.)

- @απο Οι·ἰρ. ιι. ΒΙΒΗ ιιι. ΜΜΜ· Ευ...

ἰιι 1,5. ' ζησει ΒΕ. 88. 0ι·ίρ. ι. λαού.

- δι ο. Βρι·.ΗοΙ. πιο.. ΟοΦ. Οι·ιρ.ἰ.

2““· ἰν.Ι7Τ°. Ορρι·. οιιἱπι _/Σ | οπι.

ΒΕ'. σπιτι..) Βρτι.οι·ι.8ι:Ριιι. Μοπιρἱι.

Λι·πι. ΣΕΦ. 6'|οιιι. 125. (Οι·ιρ. Η. 808..)

- σαρξ μου (Ποιο. ()ι·ἰρ.ἱ.ἰιἰυ. 0ι·ίρ.ιν.

Μ'. | σιιρξ ή ιμη 88. (το σωμα μου

Ευ... ο. Με!. 17!!!)

- εστιν] μια ήν :γιο δωσω 9. Δ. |. 69.

Β. το!. 1: 8ριι·.(Ριπ.)8.Πο!. Μοπηιιι.

(οποιο.) Απο. οι"... Οι·ἰρ.ἰ.Ιιἰο.' οπι.

ΒΟΙ)'.Π.. 88. νιιΙε. ιι.ο.ο.σ.οι. 8ι·ι·.Οτι.

'Για. ΣΕΦ. Οι·ἰρ.ὶν. 17Τ°.864°. Το".

ιΙο οιιι·.ΟΡιι·. Ι8. Ορμι·.

-- υπερ απο. Οπἰρ.ἱ.!ιἰο. πιο. ' πιρι -

Η.

.'58.προς αλλ. ποιο οἱ Ιουδ. ΒΤΙ.Δ. το!.

ορο". ΜοπηιΙι. που». θα”. Λι·πι. Οι·ἰρ.

ποσο. | ραπ ΟΙ). Ι. 88. 09. νιι!ε.

α.ι:.ε. Βρτι.Οι·ι..1'ιιι.8:Πι:Ι. ΣΕΦ.

Ο Η. ιιι ποι·ἱ”ιπιο Οι. ι 40. πωπω πι άπιστοι

ι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ν1. 5.

ΑΒΕ: Η'
-

1. Δ. μθ

1. 83. 89. α

1:1ιοπιιξεσνττ1

7. βρ. [τι]

τῶν ·Ίουδαίων. 5ἐποἱρατ οιἶν :Μινι ὸΦθαλμουο ο
ο .- ΙΙ ` ε 09 ` Η κ

σου9 υ 0 αιΙ·ι,` , και δεασα οοο· οτι πολυ: λοι· Δε, ετ|

προι` αυτον, λεγει προι` * Φιλιππον, Ποθεν .αγορα

σωρ.εν|| ἄρτουο, ινα Φοίνωσιν οὑτοι; ο τοῦτο δὲ ἔλε

·νεν πειράζων αυτόν· αυτοι· γαρ ·ῇδει τί ἔμελλεν

ποιεῖν. 7 απεκρίθη αὐτῷ Φίλιππα, Διακοσίων δηνα

ρίων ἄρτοι. ουκ ἀρκοῦσιν αὐτοΐο, ἴνα ἔκαστοι` * βροιχυ+

λάβρ. 8 λεγει αὐτῷ εἶο ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ .Αν

Χ '

ὁ οιδελφοο Σίμων” Πέτρου, 9 Εστιν παιδά

ιον * ιδδε εδο” ἔ ει πέντε εἴ τουο κ ιθίνοντ και δύο
9

ο ν ο 1 .- | 8 ' Ι

οψαρια· αλλα ταυτα τι εστιν εκ τοσουτου9 ;
10 5' 9 τ Ω Α Ι ` ν Ι '

ειπεν ο Ιησουο, Ποιησατε τουι· ανθρωπων ανα

πεσει-ν. ήν δε χόρτα- πολυτ ἐν τῷ τόποι. Σοινεπε··

ν 3· 0 Μ ` , κ 2 0 α τ

σαν ουν οι ανδρα· τον αριθμ.ον οκ πεντακισχιλιοι.
Η .υ 8 ο· ν ν ν · ο Α ` ι

ελαβεν ουν του: αρτουε· ο Μιτου.` και ευχαρι

στήσω· διέδωκεν * τοι: ανακειμένοιο, ομοια”` και. ἐκ

·. ·. : ιν ν 12 α κ ο ι

των οψαριων οσον ηθελον. ω: δε ενεπλησθησαν

λέγει τοῖι` μαθηταῖο αὐτοῦ, Συνα·νιί·νετε τα περισσεύ

|σαντα κλασματα, 'ίνα μή τι οιπόληται. Η' συνήγα

γον οιἶν, και ε·νέρ.ισαν δώδεκα κοιρίνουι` κλασμάτων

μικρα. ιὶἰοε Μετρο Ιιιάαοοτωο.

5 (Νικ) Ποιο ειιΜοναεεει παο

οι:ιιΙοε Με” οι. π·ἱιΙΒεοι Ποιο

πιιιΙτ.ἱιιιιΙο ιιιιικἱπια νεται ειδ

απο. .και ..ο ΡΜΠρριιω.Ποοο

οπωπιιιιι μαπα οι πυιοιΙιιοοιπ

Μ? 6 Πα: ιιιιιοπι ιΠεοΒατ. καπι

ιιιιιε οιιπιι ἰμεο οτιἱπι Μουσε

...οι οεεοι Εκανα”. 7 Καιρου

ιΠι οι ΜΜΜ... Ι.Μοοπιοι·ιιπι

ιΙοιιιιτἱοτυπι των” πιο" ΜΒΜ

υιιι οἱε. οι οπιιει:ιαἱαφιο πισώ

οιιιτι :μια αι:οἰρἰιιι.. ' Μινι; οἱ

"Με οκ ιΙἱει:ἰριιΠε οἱιιιι, Απ

“το” οι... Βοιωτια Ριπή,

° Πει μια οικω Με φιἰ Μαριε;

ιμιἱοιμιι.ε ριιιιοιι ¦ιοτι!ἰαι:ἱοιι οι

Δυο. Μεσα: :οὐ Μια: ιμιἰι1

ειπα Μια!. ιιιιιιοε? ω Πω:

οι” Με”. Γιιοἰιο Ιιοπιἱτιοο

ιΠιιι:ιιπι!›ονο. Μπιτ ιιιιωπι Βιο

ιιιιπι υπήκοοι ἱιι Ιοοο. Μεσα

Βιιοτιιιπ απο “ή :καποιο φαει

φαω...: ΜΒΜ. " Λοιπον απο

μποτ Ιοειιε. οι απο επανω

οποιοι:: ιΙἱειτἰουἰι ιΙἰεοιιιιιΙ›οιιιἰ

Με, εἱπιἱΙἰωτ [οι] οκ τυπώνω

ιμιιιιιιυπι νοὶοϋαιπ. Η [Η αιι

απο απαιτώ ειπα. “Με αν..

Ιω.. Μάο, ΟοΙΙἰι;ἱιο ανω ευρο

τιινοτιιοι. ίι·αμπιοιποτυπι. πιο

ροπ:αΜ. " ΟοΠοαοτυπι "Πο

οι ἰιπρΙονοτιιιιτ. ι1ιιοι!ικ:ἱπι οο

ρΙιὶποο ίτιιακοοικοτυπι οκ φου

 

5. ὁ Ιηιτους Ρο" τ.

69. ΚΜ. Μια. 8χττ.οπ.διΠοΙ. Μοιρών

ΘοτΙι. Απο. πιο.. ' @απο 9. Δ. ι·ι:Ι.

Βγι·.Ριπ.

-0ῷθαλμους] οδό. αυτου Π. δ)·τι·.Οττ..

Ρπ.8ιΒι:Ι. ΜοαιρΙι.οι1. αν..

οιρθαλ. μια. ι. οι.. Απο. (πιο.) ι οπι. πιο. ἰ..ο._#.9.

Μειωσα. Ποιο. [α.]

8. ὁ απτο αδελφ.] οπι. 69.

9.παιδαριον] *ΜΜΕ ἔν ετ. Α. το!. νιι!ε.

ι:ώ 8)·τι·.Ι.'ει.8ιΠοΙ. (Μουηυι.?) Ποιο.

Απο. ' οπι. ΒΠΙ.. Ι. οιι. ιι.Ι..ε.Ι. 8.”.

10. ός Μαιου | Σάια" ετ. Α. το!. '

στο. 5)·ττ.ΟΝ..&.Γετ. Μοτο”.

Π.ελαβεν ουν .ΣΒΒΕ Πω. ε.(ε.)/.1).

Βιιτ.Πο!.πιπ.(οοιΙ.Βιιτ:.) Μοπη›!ι. ' Σιλ.

δι <:. Δ. 38... το!. ι.. Βιιτ.ΠοΙ.ι.α:. Ποιο.

Απο. ' ιιοοορἱτ. (Μαιου) ο. | και λα·

βιαν Ι. 09. Ο. (8)·ιτ.Οπ..Χ.Γει.) (πιο.)

νἱιΙ. Ματ. Η. 41. νὶἱἱ. ο. Μο". αν. 86.

_πολυς] με! οχλος 1). κοπο. α.ο.ε:$!. ΟΚ. που. 0τἰ9. ἱἱἱ. 47". (Η. (Μ.)

· Οσοι”. ο. - .η ΛΒΙ).(.Ή.ΤΛ. (Η. 88.) 1 το 5. ΠΊ..

-λιγει] οποιο. και ])(:τ. ε_γιτ.οπ.δι το!. (ώ τα: Η.) Οτἰο.ἱἰἱ.

Ροκ. πιο.. - τι] στο. 1)".

-Φιλιππον] *ΙΝ-Μπι. τον 9. Δ. 1. 69. -τοαουτος Κ.

το!. ' οιπ. ΒΙ)Ι.Δ. 88.

-αγορασωμιν ΑΒΒΙ.Δ. 1. 33. ο!). ΕΞΩ

ΒΜΒΑ. ¦ :ατομα €. Ιίυνιτ.

-ουτοι] απτο φαγωιτιν 0. α.

6. οδει] οιδει 69".

-εμελλεν ΑΒΪ.Δ. 88. 89. Με. ¦ ημελ.

1). Ι. ΜοΠΜυν.ι.

7. απικριθη] αποκριθη Λ. | ατοκρεινιται

130..

- Φιλιππος] μποτ. ο Ι..

·- αρτοι] Ραπ αυτοις 1).

·-αρκουσιν] αριιισιι 1..

-εκαατος] 'ανω. αυτων ι€. 1)Δ. το!.

εντ.Ρετ.. ' στο. ΑΒΕ. 88. 69. Σεπτ. 8".

(και Β Ε.. ιι.

- χορτος] πιο". πολυς Α. Δ.

- τιμ των” οι" τῳ Δ.

| Σανι·ιτεινον .3. 88ο. ΒΙΒΛΙΑ.

Η). ειπεν] μια. δι 5.'. ΔΔ. το'. Ι.. 8".

Πο!. ΠοιΙι. (οι ιΙἱκἰι Μι:πη›Ιι. ΣΕΦ.) |

πιω. ουν 00. πιο. ι:.ε$9. ι ποπ αα

$)·ιτ.Οι·ι..$ιΓει.. Απο.

Οι·ἰο. ἱἱἱ. ΜΟΒ. (ἱιι: ι·οουπιΙ›οτο Μάιο οοο

Ιιοπιἰοοε οοπιιοεειιε οοπεοοειιο ΜΚΟ...)

-- ανεπεσαν ΛΒ[)Ι.Δ. Ι. 09. ΝΕΩΝ.

- ουν ΑΒΒΙ.. 1. 88. 69. ΚΠΔ. νιιὶε.

α.υ.ι·ω 8)·ι·.Πι:Ι. Μοπηνἱι.οιΙ. ' οπι. ΔΕ

νουν". Μι:αιριι.Μ58. Οοι|ι. οι

-- αρτους] [πικαπ. πιντε Ι).

- και ευχαριστησω; δ)·τ."τ:ι. (0τἰ9.ἱἰἰ.

510!) | ηυχαριιττηοιν και 1). (α.)(ὑ.)ε.

8νττ.Οπ.8:Ι.°ετ.

-- διεδωκιν ΑΒΕ το!. Ι εδωκεν 1). 69.

ἰ..ε. Οτίο. ἱἱἱ. ΜΜΜ. τοις μ.αθηταις οι

δι μαθηται σ. ΠΔ. οιι. το!. ωχ..)

2Βιιι.ΡΙαιι. · οιιι. ΑΒΕ.. 1. 33. των.

α.ι:$!ζΙ. ε)·.-..ω.υ.ι..κιω. 8)·τ.Πἱοι·.

Μαιο”. Πω”. Απο. ΖΒιιι.Πονι. Οτἰο.

ι".

·- ομοιως] Μι!. δε ΒΔ!.

- ικ] απο Μ..

- οσων 69.

Η. ενεπλησθηοαν] επληοθ. Ι. Ε.

-- περισσευσαντα ΑΒ!... το!. ' περιπτω

οντα Β.

Βι.:Ι. Μει1η›ο. (Μια Απο. ΣΕΦ. (οι.

πιοδἱι:οαι τοοιὶἰοιππι ειὶαπτ δια-άπο)

_βραχυ] μια. τι ς. ΔΒΔ. Ι. 83. 69.

το!. των.. σα. ε....(ο.-ιωεωωι.ι.

ποσο. ο. 8ιτι·.Οτι.&Γει.. Απο. (ΑΣΗ.)

- οι] οι". ΙΧ.. Ι. 83.

! - ανδρες] Νασαι. ανθρωποι Με. Μπι

- τον αριθμι:ν] των αριθμων 139. Μ. |

οιιι. ιι.ε. (των -μ.ον Ι.. τον -μων Ε.)

(τω. Μο". Χ”. 20. αν. 87.)

____----

5. @οι (3!. | 11. “να μπω· Ο!. ' "με". Δια.

| 12. "πρωι να". Οι. ι “προιοντα οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

  

.# ἐκ τῶν στἔντεοίρτων τῶν κριθίνων, οι * έττερίσσευσαν'|

ζωο!» ΠΙΣΩ-Ϊ τοκ βεβριοκοσιν. 14' 6οι ούν ἄνθρωποι ἱδόντεο δ

' “πο . ι 'ο ·ι

ΓΔ Ι· ἐποίησεν σημειον 0, ἔλεγον ὅτι τοῦτό. ἔστιν αληθωο

: .ι οι . · ‹ ι“''° '' '"""'“ι ο προ‹ρήτη9 δ έρχομενο: εἱο τὸν κόσμον.

το , - ·
ἔκ! πιο.: 1.7 6 Ιησουο ούν γνοδο ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι

Ε | Α

ἔἔς . και άριταέειν αυτον .ίνα ποιήσωσιν * βασιλέα, ἀνεχώ

. - |
έ4.ιωμ :ζ 86η? ρησεν παλιν εἱο τὸ δρα· αυτά· μου”. “Νέα δε

42 - . ο πιο

μ - -.Π"_ 6 46-” οψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αυτου ἐπὶ τὴν
Ετ!. - ε 17 ` ο ν ο η 'Ι. :Ι

ἐς. θαλασσαν, και εμβαντεο ειο πλοιον ηρχοντο
Σα . Ι οι Ι

·ιτεραν τι” θαλασσηι· εἱο 2 Καιραρναούμ.'| και σκο

_, | .

Ξ:: τία ηδη ἐγεγονει, και * σώου|| ἔληλιίθει τρικ αὐτουο ο
.: ι λ οι ν

Ιησουο, η τε θαλασσα ανέμου μεγάλου ·ιτνέοντοο
.. Ύ '|

Πέμ.. *διεγείρετο. 19 έληλακότεο οδν διο σταδίουο εἴκοσι
ετ.- - . .κ ε .. ..

πέντε η τριακοντα, θεωρουσιν τὸν Ίησουν .περιπα
-. . τι Α Ι Α

τουντα επι τω· θαλασσηο και έγγυο του πλοίου γινό

';Ἑ:~ μενου, («ο ἔΦοβήθησαν. 20 ὁ δὲ λέγει αυτοϊο, >Εγώ
_. ο να αν . ι

2. ειμι, μη Φοβεισθε. 21 ηθελον οι» λαβειν αὐτον εὶο
:ϊ λ εκ κ οθ| 2 ο Ι ` ·· α ι ο οι

05, το πλοιον, και ευ εαπ· εγενετο το πλοιον επι τηο
-- Α Α 0 το

ο __ γι” ει: ην υ·ιτηγον.

η! 18%Τ”ἐαύο·"λ·Ι ` Ι -
._ . η τι· ρι ν ο οχ οι· ο εστηκωτι περαν τησ

  

2.: .

..το αποληται] οδο. εΞ αυτων 1). (δ.)|ἱ &Ηοι_

Ποιο”. (απο.)

ε 18. ουν νους. σεφ-8: Βγι·.ΠοΙ. Μοοιρο.

οι!. ' δι ΒΑ. ο. .Ετ οοΙΙ. ο. @τιποτα

ΩΡετ. του.. Τοοο οοΙΙ. Οσοι. οιο.

Απο.

- .η οιο. Δ.

·- επερισσευσαν Β!). ¦ ::επεριοοευαεν
Η €. ΑΒ. το!. (περιοοευαεν Δ. περιε

σου" Η.)

14.οοι.ιιοι·. ο.
'Β - οι ουν] ...οι οι 69είο. (ση δ

Η. παλιν ΑΒΒΕ. Ι. 88. ΚΔ. Ειιττ. Β_γτι·.

Οι·τ.8ιιΠοΙ. Οσοι. Απο. ' οιο. Δ. 69. Β '

ΒοΗΜοοντπ 5]'Ι'.1,8Β. Μοτο”.

'Νιου. ΞΕτιι. Οτἰο.ἱιι.

- Μ του] οδο. καιει προαηυχετο .0. [

Οσοττο, το!. Οτίο. Ν.

Ν. οψια] -ας Μ.

·- επι] εις Δ. 89.

Π. εμβαντες] αναβαντες ΑΚ.

- πλοιον] τρωω. το €. Α1). ΕΤΗ.

ι σοι. Β.Μοἰ.ΕΔ. 38. Οσοι.

- περαν] τιποτα εις το 1). 69. (τ. θαλ.

- ιδοντες] ειδοτες Ε. σοι. ο.)

,α β - δ επ. ιτημειον ΑΒΕ. τοι. (Ιι.)ι.'.(_|:_π -- Καιραρναουμ Β!). ' :Καπερναουμ

. το το!. ' ιι επ. σημεια Β. ο. Μεοιρο. π. ΑΕ. το!.

- και ακοτια ηδη εγεγονει] κατελαβεν δι

αυτους ή σκοπο 1). (ποπ 69.)

- υυπω ΒΒΕ. 88. οτι. α.ἰι.ε.|ζ 8_γι·.Βιοτ.

Μοιορτι. Οσοι. Απο. απο. Ι :ουκ ς.

ΑΔ. το!. νιιο;. ο!. 8ττι·.Οττ.Ρετ.8ιΗοΙ. '

[ΤΙΜΜ]

- εληλυθει] Ρο" προς αυτους Β(-θε

Βιἰυ. [του. απο. .Παω

- ό δηαους] ιιοιο προς αυτ. 1). ο.

ΖΕι.ο. ¦ στο. ο 1.. μου. εις το πλοιον

Κ.

Ι8. Ετ νοοτιιο εοτεοοιιτ νοοοοιοοτει·, ετ

τοι·οοτοιο οιιτ Με πιο" $γι·.Οττ.

- τι ο. [ δε :Ποιο νο.18. δ.ι:$ 87ττ.Ρετ.

3 Απο. ΜΜΜ. δ Ιηοους·ς. ΑΕ. 1:

. 8,τι·.Ροτ.8ιΠοΙ. Μεοιρο. Οσοι. @το

οοτο υπ. τοκοι. 17: ' οιο. Β.Μοί.

Ί). Δια. α.δ.ο.ο. Βγι·.Οττ. Απο.

- αληθως] στο. Β.

- ερχομενος] ροετ εις τον κοσμου ΠΜ.

α.δ,#: (στο. τις τ. κοομ. ο.)

. Η. Ιηοους ουν] δ ουν Ιηαους 89. Ο.

7 - ποιηοωοιν] ΐοι!ι!. αυτον 5. 1). το.

Ειιττ. @πιο Μοιοριι. του» Οσοι. Ατοι.

ΑΜΒ. ¦ οιο. ΑΒΕ. Ι. 38. Οτίο. ὶν.899°.

- ανεχωρησιν] εχωρηοιν Β.Βιἴν.Βο|ι.

(απο. οιο.ιιω.να.ει..) | οποιοι. του.

ιιοἱτ οσο 8γτ.Οιτ.

το.)

@οτο.

  

(με οποιοι Ιιοι·δἰοοἰἰε. τοπιο

εοροτίοοι·οοτ Με σοὶ οιοοιιι.ιοο

νοι·οοτ. " “απο οκ που τισ

οιιοοει οοοι νιιΠοοοοτ ομοσ Γαιο

ι·ο.τ τιςοοοι. δἰοοΒοοτ ειιιιο Πο:

οτι: "το ρι·σοτιειο σοι νοοτιιτιιο

οετ οι οιοοιὶοιο.

Η Ιοοιιο παο οοοι αποστο

εεττ αουτ νοοτοτἰ :τοκοι οτ προ

τοοτ οοιο στ ίοοοι·οοτ εοιο το·

μοι, 0” Η Ποιο ἰτοι·ιιιο ἱο

ιοοιιτοιο ἰρεο οο!οο. '6 Πιτ αιι

τοιο απο ίιιοτιιοι οτι. δικαιοδο

ι·οοτ ιΠεοιρο!ι οιοο οι! ιοοτο,

" οτ οοοι οοοοοιιιοεοοτ οποιοι,

νοοοι·ιιιιτ του” οιτιι·ο το Οο

ριιιιτιιοοοι. Ετ τοοο!.ιτιιο ιατο

Βιοτ.ιιο οι·ο.οτ. οι οσο νοοοτιιτ αδ

οσο Ιου”, " ιοιιι·ο οοτοιο ποιο

τοιο;οσ Μοτο οιιοοτι.τοοοτ.

'9 Οοιο τοτοιςιιαιοοτ οι·ι;σ σοοοἰ

σταδιο νἱοἰοτι οοιοοοο οιο. ιτι

Βἱοτιι, νἰι1οοτ Ιοοοοι οποιοι”

τοοι εοροι· οιο.ι·ο οι ρι·οιειιοοιο

οιιιιἱ ατο, οι τἱτοοοτοοτ. 8" Πο

ο.οτοοι αυτ του, Βετο εοιο. Μοτο

τιοιοτο. 2' νοΙοοτιιοτ οτεο αο

οἱροι·ο οιιοι ιο ιιονοοι, οτ "που

οι. οονιο τισ τοττιιοι οικου

Ποιοι.

Η (Ανω Α1τοι·ο του απο..

σοο.ο ετοιιιιτ τοπιο ιοιιι·ο Μο

 

ΜοιορΙι. ουσ. απο. ' οιο.

'Για. [α.]

18. μεγαλου] στο. 69.

-- διεγειρετο Β.Βτἰυ.Βο|ι.Μαἰ.(οιΙ.2.)Ε.

69 δεν: σουκου: ¦ ::διηγειριτο ε.

ΑΒ.Μαἰ.(οδ.Ι.)Π. το!.

19.ι¦ις ΒΕ. το!. ' διο" Α1). 1. (αυτο οι.

οσοι 1).)

- αταδιους] σταδια 1.).

- γινομενον] γενομενου ο. του.. ¦ γε

νομενου στο.

8_γτι·.Οττ.8ιΡιτ. Ατιο.οδ.

20. ὁ δε] οδο. .Τοεοε 8]τι·.οι·τ.8.:Ρετ.

- αυτοις] -τοῦς Κ. ' στο. Οσοι.

- μη οοβειοθε] στο. 8_γτ.Οττ. (φοβηοθε

Ποιο. ως. και 69. α.

2!. λαβειν] Ρο". αυτον 1). 89. 2. @στα

- εγεν. αυτο το πλοιον ΑΒΕ. Ι. 83. 69.

θείο. Απο σας!. Μοοιρ!ι. 'Πιοο. Απο.

ΕΦ. οποιο. το.. ' :οσοι ια. 1). το!.

νοΙ8.ΟΙ. α.ο./._η': $ντι·.Οι·τ.Βοτ.8τΠοΙ.

-εγενετο] 87Ενηθη Ι).

- οι: για] την γην οτι. Οοο. οι.

22. περα Β.'ΙΙΙ.

| Η. τοιιι.ιδοο.·ινοτιιοτ (Η. ¦ Η. αυτια .Ποιοι τη·

οοτοτ οι. ι Η. .οριο (Η. Ι 2!. των” το". Ο!.

οι φωτο οι. ' “οι”. Δια.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. νι. 23.

Δ ?Μα θαλάσσηε· 2 εἶδον
ο. ` .7 |[

1.88. 89. εμ,

Μω8ΠνΙ'Α. .

0

23. πλοΐα

" ὅτι πλοιοῖριον ἄλλο οὐκ ῆν ἐκεῖ ει
` Ο' ο το εν κ 3 η

και οτι ου συνεισηλθεν τοιι· μαθηταιι· αυτου
ο Α ο λ 8 σε ιι ε ι # υ `

Ιησουι· εις το πλοιον, αλλα μονοι οι μαθηται

αυτου οιπηλθον· ““ ἄλλα * ηλθευ πλοιαρια έκ Τιβε

ριάδοι· έγγυε· τοῦ τόπου ὅπου έψαγον τὸν οἴρτον

ευχαριστησαντοε· τοῦ κυρίου. 2. ὅτε οιἶυ ειδεν ο
,| 0 , Α . )| , κ Β ` ' `

οχλοι· οτι Ιησουε· ουκ εστιν εκει ουδε οι μαθηται
.ε τι 8 | ο 9 ` ε ` Σ | || Χ 'ὅ'

αυτου, ευεβησαν αυτοι οι;` τα πλοιαρια και ηλθον

ε ξ ` υ .. ι ε .. ο; `

ειι· Καιραρυαουμ ζητουντει· του Ιησουν, και

εὑρόντεε· αὐτὸν πέραν τῆι· θαλοίσσηι· εἰπον αὐτῷ,

(Ραββί, πότε ώδε γέγονας; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ο

ΟΙ το ` Φ ,Α ` ε ` λ τ ο σε 8 Ι

ησουε· και ειπεν, μην αμην εγω υμιν, ζητειτε με
Π $| το ο 9 Ο! τ ο σε

ουχ οτι ειδετε σημεια, αλλ οτι εφαγε" εκ των
# λ , | Π , λ λ Α

αρτων και εχορτασθητε. εργαζεσθε μη την βρω
` ε 2 ο ` ` .- ` ν

σιν την απολλυμενηυ, αλλα την βρωσιν την μενου

λ τ τ .Χ σε ' ο .α

σαν εις ζωηυ αιώνιου, ῆν ο υιοι· του ανθρώπου υμιν
(

ποιο πονΙοπΙο απο ποπ οι·οι ΙΜ

πιο απο, οι. ποιο ποπ Ιπποιεεει

ι·ππι «πομπο ειπε Ιοειιιι Ιπ

ιπινοπι εοιΙ ιιοΙΙ ιΙΙεοἰριιΙΙ ειπε

πιο”. "Μαιο πιο οπισω·

ι·οποι·ιιπι ποιοι ο .πωπω

παπι Ιοοιιιπ ιιΙ›Ι πιοπ‹Ιιιοπι·ο

ι·ιπιι ιππιοπι :ποιου παοπιο πο

ιπἰποι ”ι:ιιπι οι·ιτο ι·ἰιΙΙεεοι

ιπι·Ιιο ποιο Ιοειιε ποπ οει·:οι ΙΜ

ιιτιιιιο ιΙιεοπιιιΙΙ οιιιε, οοοοπιΙο

ι·ππι πιιι·ιοπΙπιε οι ι·οιιοι·ιιπι οι.

πΙππ·πιι.πιπ ιιιιιιοι·οιιιοο Ιοεππι.

Ι·)ι οπιπ ιπτοπιεεοπι οιππ

"απο ιπιιτο. ιΙικοτιιπι οι. ΒιιοΙπ,

ιΙπππιΙο Ιπιο τοπια” ΜΒοο

ιππιιΙΙι οι: Ιοοιιο οι απο. Απιοο

ιπποπ ιΙἰοο τοπιο. .πωπω πιο

ποπ φπα .ποιοι παπα, κι!

ιιππι ιπιι.πιΙιιοιιειἱε οκ πιιπΙΙιιιε

οι. οοιιιι·ιιιι οιιιιιι. 2' Οροι·οιπἰπἰ

ποπ οιΙπππ ι·ιπι ποιοι., κι! αιιι

μοι·ιποποι Ιπ ι·ιιοιπ ποιοι·πιππ.

οποιο ΙΙΙΙιιο Ιιοιπιιιιε τοπιο δο

Ιπι: Ιππιο οιιιιπ ποιοι· εποποιοε

παπι. *Ι Ι)ικοι·ιιπι απο ειδ

οιιιιι. @πιο απο"... πι οροτο

ιππι· ιηιοτο ιΙοΙ? '* Ιἱο.ιροπιΙιιΙ Α π ε ` 0 Ι

δωσει· τουτου γαρ ο πατηρ εσφραγισεν

289 'Ι'

θα

μεθα τα έργα τοῦ θεοῦ ;
29

ο
9 ι ι ! γ σε στ ν τ υ

ειπου ουν προε· αυτον, Τι ποιωμεν, ινα εργαζω

οιπεκρίθη ο Ίησουε· και

|

θεα. Με” οι .πιο οιε, Ποο οει ορια

 

22.ειδον ΑΒ.ΙΙΙαἰ.Ε. απ'. Β)·ιτ.Ρει.&ΠοΙ.

ΜοιπρΙι. ΤΙιοΙι. (τσιπ. πιο.. Ι ειδεν Β.

νιιΙ8. 6.ο. Απο. Ι :ιδιου π. (ΜΒ. τοΙ.

(8γι·.Οι·ι.) απο εοποπι ο. (8_γι.ΠοΙ.πι;;.)

(ειδων Δ.)

- αλλο] ποιο πλοιαριον 69. α.ο. (αλλον

Η.) | πλοιαριον ποιο .τα Κ.

- ει μη εν] πιο. εκεινο εις δ ενεβησαν

οἱ μαθηται αυτου €. (1))(Δ(?τ.). (88.)

(69.) 1ιι·οιικιπειινω). (α.)ο. 8_τιτ.

Οτε.Ρει.8.:ΗοΙ. ΤΙΜΗΣ. (Λι-πι.) | εκεινο]

οπι. Β. 88. α. ΜΜΜ.. Απο. εν ειιεινιἰι

Δοἰο. ·νω οι Γ. ¦ εις ο] εις ον Δ. 89.8".

εις ο Β.Γ.Ι ενεβησαν] ανεβ. Δ. Ι αυτου]

αυτου Μιτου Β.. του Ιηαου 1)". 09. α.

8ττ.οτι. Απο. "που λαου” ΑΒΕ. Ι.

απο. αγαπω. (ΔΕιιι.) ΜοιπρΙι.

(τσιπ. απο. Ι εκεινο ι.οπιιιπι ο.

-- ου] οιπ. Λ.

- συνειαηλθεν] πιο. ὁ Ιηοους Α. (Ιιο

Μι οι οσοι μου. αυτ.) οιπ. ροειοο μου.

αυτ. (α.)/;#ζ Απο. ..2ΕιΙι.

-- εις το πλ.] οιπ. ΤΙιοΙι.Μπι.

-- πλοιον ΑΒΕΕ. Ι. 88. 69. Κ. νιιΙ8.

ο.ο.ε# | :Ι:πλοιαριου εε. ΔΕ. ι·οΙ. αφ

- αλλα μονοι....απηλθον] οιπ. ΒΧ".

(3τι.8εΡει. Η μονοι] ·νον ΙΙ). α.

28. αλλα.. .. πλοιαρια] αλλων πλοιαρειων

ελθουτω·ν Ι). @απο Απο.

- αλλα] °[ιιάδ. δε εἴ. Α. τι;Ι. ΥΜΕ'. π.ι.·.

το: 8γι·ι·.Ρει.8.:ΠοΙ. Οσοι. (ΣΕιΙι.)Ι

οιπ. ΒΕ. 88. (Με. ΜοοιρΙι. '.ΓΙιοΙι.Ι

το!. Βειιρι·ο οι. Βιιτ.(Ξει.

: 23.ηλθεν] ηλθον Ε. Ι. 88. ΚΜΓ(Ε ραπ

 

Τιβερ. Κ πιο" πλοιαρια.)

- πλοιαρια ΑΕ. τοΙ. α.ο. (τω. Βεπιπ·ιι)

Ι πλοια Β. νιιΙε. ΜΜΜ.

- εεε] πιω. της Β.

- ευχαριατ. του κυριου ΑΒΕ. τοΙ.

του. ο. (ι.·.)/:17: .οι". Ρετ. δι ΙΙοΙ

ΜοιπρΙι. ΤΙιοΙι. απο. α`ΕιΙι. Ι οιπ. 1). .

69.(ΙιοΙιοι ιο Πιε.τπαιι.τοο.) ιι.ε.

(ἔτι. Λι·ιπ.

- ευχαριατ.] οσοι: του κυρ. Ι. | ετοιμα

οιςοπεοει ιΙοιπἰπο Δια. ο. (του κυριου]

του Ιηοου 5)·ιτ.Βει.&ΠοΙ.ιπα.)

Η. ειδεν] ειπεν Ποίο. | εγνω Η.

- Ιηαους] οιπ. Η. Ι οποιο. 6 09.

- ευεβηαιιν] ανεβ. Ε. Ι. Ι ελαβον 1).

69. ΜΗ. Αι·ιπ.

επ.

ι - αυτοι] ·Ι·ρι·ποιπ. και τ. Ι.ι. 88ο. ΠΙ'. Ι

οιπ. ΑΒ( Ι))ΕΔ. 09. ΕΕ0ΠΚΜ(8ινΛ.

8)·ι·ι·.ι;π.1·.ι.ο11ε1. ΜοιπρΙι. απο. Ι'

οπι. αυτοι 5. νιιΙιζ. ‹ι.ι.·.ο.|: Ποιο.

ΑΜ. Ι ὶαυτοις 1). μη”. (ποπ 69.)

- εις τα] οπι. 1). του. θα Ι οπι. εις

ου.

- πλοιαρια Β.(Βθη..ε)."αἰ.1)Ε. 83. 69.

Εεε”. 5)·ι·.ΠοΙ.πι€. | :ιτλοια €. Α.

το!.

24. Καιραρναουμ ΒΙ). Ι :Καπερναουμ €.

ΑΕ. ι·οΙ.

- τον Ιηυουν] αυτον Η. οιπ. ο.

ποιοι. ΛΙ)ΕΔ. το!. ΜοιπρΙι. 'Ι'ΙιοΙ›. Ι

μιιββει Ι.ΙΙἰΙΙΙ'Δ.

- γεγονας η: 8)°Ι'.ΙΙοΙ. Μοπ'ΙΙιΙι. | ελη

λυθας 1). (Ειπα.) δι·ι·τ.θι·ι.&Ρει. ΤΙιοΙι.

Μπι.. Ποιο. Λεω. (ποιο ιἱιδι). απο..)

90. απεκρ. οι. ροειοιι και] οιπ. 8]·ι·.οτι.

-- ειδετε υι·ιη.Ι.2·Ι39. Ιν.45-ΙΙΙ. Ι ειδατε

Π.

- σημεια] Μι!. και τιρατα 1). “τα

ι

οοι.Ιι. (ι·ΙιΙ. Ιν.48.) Ι ()οπιι·:ι. Οι·ἰο. Ι.

ἱν. Κουα!. 2”.

27. αλλα την βριοοιν ΑΒ!). ι·οΙ. νι·. οι"...

(πιο.) 0τίο. ι. 2439. ινουαι. πει. 979°.

Ι οιπ. την βρωαιν 69. ΒΙι`(Η.Ι. ναι.. ο.

(Ποιο. ΙΙΙ!). ΜΙ.

- υμιν δωσει Δια. ο. 8ι·τ.ΙΙι:Ι. Οτίο.ἱ.

.Ι'ουιιι. Ι διιῖωοιν υμιν Ι). τηλ ετι-βετ..

Ποιο. (ΠΠ. 9790 Ι δωση υμιν 89.

(ΥπΙα.(.'Ι.) (παρ) δι·ι·.Ι.'ει.

- τουτου] τον Η. Ι τουτο 09. ν.

- ο πατηρ] πιο ο θεος Ε. (ποπ @πατ.

λΙοιπιιΙι. ΤΙιοΙι) ζ (Ιοπιτπ, Ποπ". Μι.

28.0" ΠΙΙ.972·Ι. Ι οιπ. Δ. Βγι·ι·.Ωι·ι.8ε

 

..13. οαοοιοε Δια. Ι Μ. ιο που”. οι. Ι 27. @Με

του” οι.
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νι. 38. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

του. α. ο. ο. ο.

@το Ο. Ρ. Ε. __

Χωρα. '13166. η

(που. Απο. του.. ο

·; ο Α να ! ι 1 ον σκ να οι

ειπεν αυτοιο, Τουτο εστιν το εργον του θεου, ινα
Ο Ι ο ι νε τι ε- ”

· πιστευητε'| εκ δν απέστειλεν εκεινα. °ο είπον ούν

αυτερ, Τί ουν ποιεῖο συ σημείου, ινα ἴδωμεν και
| [- Ι -πιστευσωμεν σοι ; τί εργαζη; Οι οι πατέρα ημων

| Μ 8 το ο Ι ι

το, μαννοι| ειραγον εν τη ερήμερ,”καθωτ εστιν γεγραμ

ι.. ο ο. π ι κι. ..

μενου, ”' Αρτον εκ του ουρανου εοιυπεν αυτοις Φουγειν.
.τα το οι Α .. ε στο

° ειπεν ουν αυτοιο ὁ Ίησους, ,Αμήν οιμην λέγω υμιν,
, Α ν- .ο

Ου 2 Μωυσηι·|| Α εδωκεν|| υμιν τδν οίρτον εκ του ουρα

“ 3 Β ' Α

νου, αλλ ο πατήρ μου δίδωσιν υμιν τον άρτου ἐκ
.- 1 Α λ ο ο· Α Α

του ουρανου τον αληθινόν. “ι ο γαρ ἄρτοι· του θεου

ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ ουρανου και ζωήν διδουτ
στο | 8_ ο ι?

τω κοσμω. Ε ειπον ουν πρωι αὐτόν, κύριε, πάν

` ο ..ο ` Α .- ο οι τ

τοτε δω` ημιν τον άρτου τουτου. 35 εἱπεν ' αυτοιε` ο
9 Α τ σε στο

Ιησουτ, ,Εγώ εὶμι ο οἴρτοι` τητ ζωηι·· ὁ ερχόμενοι·
1 ο ι κιν ι λ ν ,

προ: °εμε ου μη πειναση, καὶ ὁ πιστεύων εκ εμε
1 2 τ υ τ 86 ο ι ε; ε -- εν

διψησει πωποτε. αλλ ειπον υμιν οτι

|

ού να
` τ Ι κ τ ε 87 , Δ Ι

και εωρακατε με και ου πιστευετε. παν ο διδω

σίν μοι ο πατηρ πρδτ εμε ηξει, και τον ἐρχόμενον

8' Ι ο λ ο Ι ον 38 ο, ν

., προ: με ου μη εκβαλω εξω· οτι καταβεβηκα

'1 Ριπ- Ντου-ι

νε

35. προς με

·- πεινάαει

υπ

3

ε1οἰ ιιι οτει1ιιιἰιι ἰτι οιιττι ιμιοπι

πιω: Πιο. 'υ (Νιν) Ι)ιτεοτιιιιι

οτυο οι, οιιοι1 απο ιιι πιο

ιιιατιιιττι οι νιι1οατιιιιε οι οτοι.1ιι

πιο: αυτ? απτο οροτιιτἱε? 3'

“ΜΑΜ Ριιττοε ιιοοιτι ττιιιτιτιαττι

ιιιοπι1ιιοανοτιιπτ. ιιι όοεοτιο. εἰ

οιιτ εοτἰριιιτπ εεε, ?οποια ι.1ο

οιι.οΙο ι1οι1ιι Με τιιιιτιοιιοπτο.

11" Μπα οτ;.το οτε Ιοοιιιι. Απιοτι

ιιτιιοιι ι1ἱοο νοοιε. τιοτι Μοεοιι

που" τουτο μιιτιοπι ι1ο οιιο1ο,

υπ μποτ ττιοιιο οιπ. Μοτο τιπ

τιοπι ι1ο ο:ιο1ο νοτιιττι. Η Γιιιιιιι

οιιἰπι ι1ο1 οοο ιμιὶ ι1οεοοτιι.11ι ι1ο

οιιο1ο οι Παπ τιι.ιιπι ττιιιτιι1ο.

Μ 1)ικοτιιιιτ. απο οι! οιιπι. Βο

τιιιιιο, εοτιιτιοτ “τι ιιο1ιἱε τιιιτιοπι

1ιιιτιο. :Β αν”, 1)ἰκἰε ιιιιτοττι

οι: [απο. Μπι ειπα τιποτε ντιιιο:

(το νοτιιοι ιιι1 πιο ιιοιι οειιτιοι.,

οι ιμιἱ οτοι1ιι ιιι πιο ιιοιι παο:

ιιττιοιιιιττι. =@Βου του τουτο

ιμιιιι οι: νιι11ει.ιε πιο οι ιιοιι οτο

Μια. 8" (81· "Η Οιιιτιο ιμιοι.1 απο

πιἱ1ιι μποτ Διὶ πιο νοτιιοι, οι. οιιπι

ηιιἱ νοτια οι! πιο ιιοιι οιοιιιιτι

πιο”. Μ (Πι ο) ποια ι1οεοοιιι11 ι1ο

 

Ρετ. 8ττ.Βιοτ. Απο. (Οοτιεττι, ΙΜ.)

[21ἰ11ι.]

28. τι] ιιι1ι1. ουν Ο. (τιποτα. .Τιιι1ιιοι ο.) 1

11011 πιω. Οτἱη. 1. 243'. |"(.

- ποιωμεν ΕΙ:. ΑΒ.ινιιί.ΤΒΔΠΚΜΠΑ

ΟΕ). οπο. 1. 2431.. 1 ποιουμεν δε. 3.

31.το μαννα] Ρο" εοαγον 1.. 33. 119. ν.

νιι1ι;.6'Ι. αρ: 8γτ.Πο1. Οοτιιτο, τι...

υ.ο.ι:$ η". Οττ..8ι 15ο. Βια. ο. Μο!.

Π.9'Α.

- εστιν γεγραμμενον Ευα. ο. Μο1. | εστιν

γεγρ. εστιν 1)(εατ. 1°.ιΙο1οτ.ιιττι). ¦ γε

1ε. 33ο. Βε8.τ1'.ι. 1 ποιηοομεν 133. ¦ ποιη- γραπται 1.

αωμεν (1))(3. (ποιηο. οι εργαο. 1.ττι.τιι1- - εδωκεν] δεδωιεεν 63. Ενα. ο. Μο1.(οοι1.

του. Π.) νοτια.)

-- εργαζωμεθα 0ι·ἰ9. 1. Ι εργαστωμεθα Ι).

(εροωμιθα 1)..) εαυτο. | -ζομεθα ΚΜ

ΓΤ/:

29.ιδ Ιηιτους ΑΒΒΤΤ.. το1. οπο. 1. 5.113'.

1 οπι. ο ΔΗΜΩΝ".

- το εργον σου. 1. Πι|.973". 1 τα εργα

Τ. τα!. πιτ. 28. (Οοιιιττι. Τ1ιο1ι.) 1

32. ειπον Β.

- ουν που. ο. 8ι·τ.Ηο1. 'Πιερ. 1 οπι.

1.0. ιτ.ε. 8_γττ.Οτε.8:Ρει.. Μοπηι1ι. αιι

τοττι ο. Δττιι. μια]

- αμην τοττιοΙ 69. 1 Οοτιιτιι.. Ει.ι.ι.ἱτι Γε.

4713. ο.Μο1.1793.

- 111ωυιτης Β1)Β. 33. κι!. Οτι!). ι. 21".

-- ινα] πιο. άπαντες 039. (οπι. Οτἰο. 1. (Τ τι. Ι.) 1 :Μακης 9. Α. το!. (Ποια. 125.

ΠΠ.) ι - εδωκεν ΒΙ)Β. απο. 12.5. Ευα. ο. Μο!.

- ·ιτιατευητε ΑΒ.."αι.Τ(Τ.). 1. 33. Οτἰη. Ι 1 ::διοωκεν ετ. ΑΤ. το1. Οτίο. 1.2-1-1:.

35. ειπεν] ·1·ιιι1ι1. δε π. ΑΔ. το!. που. ο.

5γτ. Πο!. πιο.

215ι1ι. 1 πιο. ουν Β. 33. 0ο. 1'. Βγτ.Ποι.

αει. Τ1ιο1ι. 1 ιιοιι 1ιιι.1ιοτιι ΠΠ.. α.(ι.ο.

$τττ.Οτι.3:Ρει. Μπομπ. Απο.

- ο Ιηιτους] οπι. Δ.

- προς εμε ΒΤ. | :προς με €. Α1). το1.

Οτἰς. 2-1”. Εντ. ιπ Ρο. Η Η.

- πειναοη ΑΒΒ.το1. Οτίο. 1. 1 -οει ΒΤ.

1. Η. Ειι.ι.ἱτι Ρο.

- διψησει ΑΒ'Πἰ.ΑΙαἰ.(οι1.2.)(υ)ΤΒΔ.

1. 33. Η. Ειι.τ.1τιΡ5. (διψαιτει 1).) 1

:ως 9. Β'. το1. Οτο). 1.

- ·ιτωποτε στο. 1. .Ειιο.1πΡο. 1 ποτε Ε.,

] εις τον αιωνα 33. 8γτ.Βιι1.

36. ότι και] οπι. και ΚΔ 7] εῇ ε_νττ.οτι.

8ι:Ρει. Τ1ιο1.ι. Ποιο. Απο. 1 οπι. ότι

Μοιιιρ1ι.

- με] οιπ. Α. α.|ι.ε. 5)·ι.οτι.

το .ιιοιι μου. (του.

Η ιιοιι. πω·ιτοτε Ι).

1. (-ιιτε Ι..) 1 Σπιοτευιτητε €. 1). το!. Ευ... ιιι Γε. -- ου] του!. μη Τ.

-- απεστειλεν θείο. 1. | απειτταλκεν Τ1". . -- αλλ' Οτ!υ. 1. | αλλα 1). ·- πιστευετε] 1133. μοι Α.

80. ειπον] ειπεν 1).. ἶ - εκ του ουρ... ..εκ του ουρ.] οπι. 09. 31'. πρ” 046] που με Ιο- Ι- Α

- ουν 2". Βια. ο. Μο1. 171”. ζ οττι. Τ.. 33. 33.αρτος] πιω. ο 1). 1 απατα. σου". 125. ·- ποσο με] προς "Η ΤΔΒΚ· 1 πρ- μια

8)·τ.1'οι. Ατπι. ΞΕτ.1ι. 1 ιιιιιοττι ο. Οτι!). 1. πιο. Ειιε.ιτι 18.47". Τ..

-- ποιεις συ ιι. Ευα. ο. Μο!. ¦ οοι(1.ο. - ζωην πιο ιι.υ.ε. δ)·τ.οτ1.. Απο. (γεια. 1 - εκβαλω] -λλω 60. Οι.

αν) ποιεις Ι). του. (υ.)ο.ο.(_|ἶ) (Τ1ιο1ι.) Οπλα. 1. ἱἰἰ. 55311. ιν. 23°. Οτἰη.Ιιιι. ιιι. ¦ -

1 οπι. συ 1.19. Διοτι. `

-- ιδομεν 1'.

-- ττιατευσομεν 119.'.

1

διιῖους Α. 33. Η. που. ατω: Η". ·

Ι.'ει.3:Ηο1. Μοπηι1ι. Τ1ιο1ι. Ποιο. ΣΕΦ.

31. ἡμων] υμων 159". Π. .Ειιε.ιιι 13.267! 1 στο. 1. (διδως 1).)

εξω] οπι. Η. α.υ.ι·. @του Πι!. 10113°.

111€. .Ειιε.ιιι Ρε. 8.3.1. 1Τ1τ.4Τ1ι'. 1 μοει. ' 38. καταβιβηκα] καταβη Δ.

 

31. ι:τιαιιι1ιιοατοτιιι:ιτ. ττι:1τιιιο (Η. 1 33. 61ο οποιο

ι1ο.οοοιιι1ιτ. οι. 1 οι.. τμιι τοπικ. οι.

1
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. νι. 39.

ωΒ[οΗΠ· $απο" του ουραυου ουχ μια ποιοι € το θελημα το

οι. ” Η
1111119- έμ.ου άλλα τὸ θέλημα του πέμψαυτό9 με. Ο) τουτο

1-3σιοπιιευτι , , ι . ι: - . . . .. - .
5 Α. ..η δε εσται το θελημα του ·πεμψαυτοο με , ιυα που ο

ο Ι Α '

ο· ' δέδωκἔυ οι ` απολέσει: ε αυτου αλλα αυαιτ ρωμ . μη .
αυτο ' τῇ εσχάτη ημέρα. τουτο ξμια| ἐστιν τὸ

θέλημα τοῦ *πικρά μου", ἶυα παο ὁ θεωρῶυ του

υιον και στιιττεύωυ εὶο αυτου ἔχη ζουμ αὶώυιου, και
` ` Α ο

οιυαο·τ·ηρ·ιρ αυτου εγω εσχιζἱτη ημέρα. ` ' ·|

19 Εγογγυζου οὺυ οι Ιουδαιοι περι αυτου οτι

εἶπεν, 3Εγώ εἱμι ο ἄρτοο ὁ καταβιιιι· ἐκ τοῦ οι)ραυοῦ·
42 ` .· 3 ο `|| Φ | ο ο Η ‹ 'Κ

και ελεγου, Ουχι ουτοο εσται Ιησ·ουε· ο υιο9

'Ιωσήφ, οι] ημεῖο οἴδαμειι του πατέρα και τηυ μη·

τε α · που· σου" λέ ει ' ὅτι Ἐκ τοῦ ου αυοῦ κατα·ρ ο
- ι .· ο ι ο η ` το ο 4.Ε βεβηκα; ω απεκριθη Η Ιησουο και ειπευ αυτοι9,

.

Μ.) γογγύζετε * μετα,| άλλήλωυ. Ηούδειο διἔυαται

· Α Χ 6 Π ||| $` ` ο ` Ε |

ελθειυ πρ” °εμε, εαυ μη ο ·πατηρ ο πεμψαο με

10

42. ουχ @τος

··- πᾶν ουν

44». προς με

ο:ιο1ο που οι ιἱ·ιοἰιιπι νο1ιιιιιιι

τσιπ ιι·ιοιιιιι $οι1 νο1ιπιιιιιοπι οἰιιο

ηιιἱ πιἰεἱι πιο. ω ("·",~) Πιιοο

οει ιιιιιοπι νο1ιιπιιι.: οι” ιιιιἱ

που πιο ιιιιιι·ἰε. οι οπιιιο (μισά

1101119 πιι1ιι ιιοπ ροι·ι1ιιιιι οκ οι),

εοι1 τοειιιιοιιοπι 111ιιπι ποι·ἱεεἰπιο

.ιιι. ω Πιιοο οτ.: οιιἱπι "Πιπι

ι:ιε Μπι. πιοἱ ιιιιι "που ιπο. ιι:

ιιπιιιιιι ηιιι νιιΙοτ 111ιιιπι οι. στοα”.

πι οιιπι 1ιιι1ιοο.ι ιιιιιιπι ιιοιοι·πιιπι.

οι ι·οοιιοοιιιι1ιο ομο οιιιιι ιιι πο

ι·1οιιιιιο ι11ο.

" (899) Μιιτπιιιτιι1·ιιιιιι οπο

Ιιιι1ιιοἰ Πο 1110. ω.. ι1ἱκἱοεοι,

Και: παπι ιιιιπιε πια ι1ο ιιιιο1ο

ι1οοοοιιι1ἱ. '1 οι ι1ιοο1ιιιιιτ. Νιιιιπο

Μο οει και: “Με Ιοεορ1ι, οπ

ἱιιιι παο ποι·ιιπιιιι 'αυτια οι πιο

1.τοπι? ιιιιοπιιιι10 οι·;;ο .Μι Μο

ιιιιπι. ι1ο οιιο1ιι ι1οιιοοιιι1ἱ? ο Μ·

"Ν 11οιηιοπι11ι οι·οο Ιοοιιο οι

ι1ἱκἱι οιο. Μπα ιπιιτπιιιτιιτο πι

ἰιιι·ἰοοπι. “ Νοιιιο μπαι νοιιιι·ο

οι! πιο ..οι ποιοι· ιιιιι πιω: πιο

 

88.α·ιτο ΛΒΤ13. 38. 89. ¦ τα: 8. ΒΔ. 1.

ι·ο1. Ειι.ι·. ο. Μο1. 1101.

- ποιοι] ·ιτοιηο·ω ΠΠ. ια υἰιἰ. Βια. ο. Μο1.

- με. (νετ. 89.) τουτο ι1ι....τ. πεμψαυ·

τος] σαι. Ο. 8_τι·.Ροι. ἱιι οι1.Ψιαπιιιιι

“οι”.

- 1111.] πιω. ,ιατρος 1). α.(ο.)ε.(17:)

8τι·.Οτι. 87ι·.Πἱει·. (ὶνοιιιιι. 166. Πι!.

10180.) νιι1. Το". οι”. Η: 8. 21. ιΙο τοο.

οιιι·.84. 1 ποπ 1ιιι1ιοπι Ειιο.ο. Μο!. £'_ιιρι·.

175. Νουαι. 198. Εἰ!. 288.. 5803. 8121'.

1088.=. 1100..

89.·ιι·ιμψ. με] ·1·ο.ι1ι1. ·ιτατρος έ. Δ. 118.

69. το!. απο. ιι.ο. 57ι·.Πο1. 8)ιι·.11ἱοι·.

(Απο.) του 1 οπι. ΑΒΟΒΤΕ. 1. Ιι.ο$

Βγι·ι·.Οιι.8ιΡει. Μοιπρ1ι. Τ1ιο1ι. Οι›ι1ι.

- ινα παιι....·ιι·εμψ. με [81190 ιυα πας]

(να. 40.)] οιπ. Μ. 001.11.

- διδιιιιιιυ μοι] οι1ι1. ο τι·ατηρ Διοτι.

-- ιζ αυτου] μηδεν Ι). (ιι.ι1ι1. ο. ρι·ιιοπι. α.

ιη: 8)·ι·.Οι·ι.) .

-- αλλα] αλλ. Δ. Η. (19 8". Γ. ' αλλ'

ινα 1).

- αυτο ΑΒΟΙ)ΤΠ. 1. 88. 69. ΚΙΤ.

νιι18.ΟΙ. οι!. ¦ αυτον υ.ιΕοΗενΜ.

Δια. α.ο.εώ

- τη εαχ.] τρι·ιιοπι. ευ ε. ΑΙ). 88ο. 69.

Κε.. νοημα. α.ἰι.ο$ 1 οπι. Β.Μιιἰ.()

πο. 1. 1ιοιιυνι·.ι. Δια. ο.

40.οπι. νετ. Δη.π.(1ιο.1ιοι πι πιατα. :πιρο

ι·ιοι·ι'.)

- γαρ ΑΒ01)Ιι. 1. 88. 89. 11117): ΑΜ.

α.ο.ο.ε$οι. Βιιι·ι·.Οιτ.Ρει.διΠο1. Β.1οιιιρ1ι.

'Νιου. σου. 115. Η". 1168... 101711. |

:οι 9. Διιοιιονι·.ι. νιι18.6'Ι. [“οι"

οταυ οιο.] 1 οιπ. Τ. Δια. "(τουτον

Τ.)

40. ·ιτατρος μου Β.Βἰο.ΔΙαἰ.0ΒΤΕ. 1. 119.

(Π.ιπιρι·α τα..) ιι.6.ε. 8]τι·.Οπ.Ρει.8ι

Πο1. Μοπιρ1ι. 'Πιερ. Διοτι. απο. (Ποιο.

Το". οι”. Ρα 21. ι1ο πιο. οιπ. 84. Πι!.

Με. | Σ·ιτεμψαυτοο με ετ. ΛΕ0ΠΚεν

ΓΔ. 1 πιμψαυτος με πυρος Δ. 119. δια..

111”. απο. πιοι ιιιιι πιιο11. πιο να;

ι:.(%)ποι.πι.

- εχη] εχει 59. ΕΠΚΜ1.Π`Δ.

- εγω ΠΟΤΕ.Δ. 811. 69. το!. (ΥΜΕ.) α.

(ι:.)ο. (Β.) (9.)πι. 8)·τι·.οι·ι. Ρε1:.8ι Πο!.

πιο.. του.. (Απο.) 21Ξι1ι. 1 οπι. Α1).

1. Ιιώ Μοπιρ1ι. @απο Τοτι.11οτο8. οιπ.

ΙΕ!. 10179.

- τη ιαχ.] ρι·ιιοπι. ιν ΑΒΕ.. 119. ΚΜ!.

νιι1ι.;. ...Μμμμ (Ποιο. πει. ' Οοπιι·ιι,

ΒΟΤΔ. 1. 811. το!. οιο. Το". ι.1οι·οο.οιιι·.

-11.ουιι Βιιι·.Ηο1. οι Ποτ. πι. Μπι-.επι

διΙ'οι. (.1οι1ι. Ι οιπ. Δι·πι. 21$1.1ι.

- περι αυτου] σαι. 119.

·19.και την μητ.] 0111. 2.. 51112011. ΑΜ.

οι!.

- νυν 1301'. Μοπιρ1ι. (Ποιο.) Λι·πι.

απο.. οτι” ιιιιιιο.) 1 :σου ὅ. Λ1)1.Δ.

ι·ο1. νιι1ε. Μουτ"... 8_γι·.Πι:1. | οιπ.

α.ο. 8ττι·.Οι·ι.&Ρει. '.Γ1ιο1›.

- λιγα] Μπι. ούτος ετ. ΔΔ. το. νιι18.

ο.ο.ο.£ 8]·ι·τ.Ρει..&Πο1. Οοι1ι. 1 οιπ. Β

81ο. μι:ἰιι.ι"ιιἰ.οι1.2.ΟΠΤΕ.1. 811. 119. α#

@και Μοπιρ1ι. 'Ηιο1ι. Διοτι. ΖΕι1ι.

- οτι] οιπ. 119.

- οτι ιι: τ. ουρ. καταβιβ.] ἱαυτου απο

τ. ουρ. καταβιβηκευαι .1). (ο.) 001.11.

ιι! ινα!.

41.1.απικριθη] +ιιι1ι1. ουν ετ. ΑΠΔ. το!.

(μια.) 8ι·ι·.Πο1. (στα. αιτεκρ. οι και

εμαθα.) 1 οιπ. 1309”. 2121. 139. Η. ιι.ο.

Βιιτι.(Οτι.)&Ρει. Μοιπρ1ι. '.Γ1ιο1›. Απο.

] δι Οοι1ι. .ι`Βι1ι.

- 1ηοους] ]·ρι·ιιοπι. 6 €. ΛΟΠΔ. το. 1

στο. Β.Μιιί.'.Γ.1... 1. 88.

- αυτοις] οιπ. Λ'.

- μη] ινα τι 119.

- μετα Β. ¦ Σμιτ' τ. ΛΒ(:Τ. τι".

- και·ιιβος] ποπ ιιι. τ. ουρ. 139. 1111'. 1 4·1.πρ. εμε οποιον. 1 :προς με 9.

(0"... ιι. εποε. οι”. Ευ.. ο. Μα. αν. ]

?ι·οι·. 51.) | Οοπιι·ιι. Επι. ΠΕ. 1.149'.
1

1ο... οι Εε.58ι1·1. ο. 11101. και. 1

Η. ουχι ΒΤ. ¦ :ουχ €. Λο!). το!.

- Μπους νιι1ι.χ. ακα/Μι. | οιπ. 31. οι...

Λι·πι.οι1. Ειι.ι.Εο.Ρι·.919. ] ιιι·ιιοπι.ὐ 1. 1
- Ποση” ρι·ιιοιιι. του 1). | (.ΐοιιιι·ιι, Βια. Ι

ΕΟ. Ρι'. 2.19.

Διαιτα το!. Πἱρρ. 1'1ιἱ|οε. ν. 11012).

Οτι!). ιιι. 611511. (τω. το". 11.1. 117.)

- ο ·ιι·ατηρ το”. Οτἰη. ιιι. Το". οι”.

Γι. 21. 24. Πι!. 11019. 1 οπι. Δ. Πιι.ι1ι1.

μου Ο. Πἰρμ. ΙΜ.

 

:19. 111ιιι1 1π πον. Ο!. 1 10. 1ιΜ0091811ωΠ1 Ο!.

1 οφ ι·οοιιοοιι:ι1ιο οι. 1 41. μου.. "πιο 1.1.
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νι. 52. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

Υ . .Ιι. . . " | ' ,8γπτ]·ἶοἶΡ.ἐ.Γ στις” στον.

ο..ω.ι..!ἔ..ἶ'ἑἴι. εσχ°°φ Με”

ιιΒι.5.ιιι8.

45. προς μι. Ει: δ ἐμέ' 46

7 ο

-Εβ 4.7 .ο ` ο

!.

αμην αμην λέγω ὑμῖν, ο

__ λ ο |

Ετ ζωην αιωνιον.

Η

· ιι.πέθανον· 50
ιι ι

50. ἀποθνἡοιεη

' Α ` ·

αιωνα. Και.

- ἐστιν
52.οι.!'ουδ.·ιτρ. Ξσ

άλληλ. ι

ι

α τοῦ πατροσ κ

οὐχ ὅτι τον πατερα

ων παρα. τοῦ θεοῦ. οιἶτοο εωρακεν τον πατερα.

πιστεύων [ειτ ἐμὲ] ἔχει
.ι8 ι Ι ο ι .ν τι Α .

εγω ειμι ο αρτοο τησ ζωησ.

τη ἐρήμερ το μάννα|| και
. ' λ , Α

εκ του ουρανου

| Ο -- -| Σ ,

Η πατερα· υμων ειραγον εν

οντα· ἐστιν ο ἄρτοο 0
| Ί Η Π ! να | ` ` , |

_ καταβαινων, ινα τισ εξ αυτου φαν!) και μη αποθανη.

2 '51 ένα! ειμι ὁ άρτου ὁ ζῶν ο ἐκ τοῦ ουρανου καταβιἱο·

εάν τι: Φάνη έκ τούτου τοῦ άρτου. ζησεται εισ του

δε ον οι. δώσω. η σοιρξ μου

υπερ τῆο τοῦ κόσμου ζωῆτ.

20 52 Έ.μοιχοντο σου πρὸ; οἱλληλουτ οι Ίουδαῖοι

8

ο αρτοτ

$ Ή λ || 8 Ι , `

κανω αναστησω αυτον

ἔστιν γεγραμμένον έν πιο προ
| Η ` ›' τ . ο ο ` ]. θ ι.. .. η,

ψηταιο, και εσονται παντα οιοαιιτοι εου. παο

ο ακούσω· παρ
ο 0

| (

` ` ν `

αι μαθων ερχεται προσ

|

'' εωρακεν τι”

“πιατα οιιιπ, οι. ατο τοειιιιοἱιο.!ιο

οιιπι ποι·ἰεεἱιπο ι!ἰο. '5 Βια.

οοι·ιριι.ιπι ιπ ρτορ!ιοι.ἰο. ΙΜ οι·ιιπι

οιιιπο:ι ι!οο!!ιἰ!οε ι!ο!. Οιππιιι

πο! οιιι!!τὶι π τιιιιι·ο οι ι!!ι!ἰο!ι

τοπἰι οι! πιο. .6 σου) Ποπ

ποιο. ρπιτοπι νἱιὶἱι οπἰειιιιιιπι

πιει ιι. απ! οοι ιι ι!οο, !ιἱο που

μπιι·οιιι. ^" (ΜΗΝ Απιοπ πιποπ

ι!ἰοο νο!πο, πιο οι·οι!!ι ιπ πιο

!ιο!ιοι ι·ἰιο.πι ιιοιοτππιπ. " Μ·

'~) Επο ιιιιιπ οποιο τυπο. '9 (Μι

“ω Γιιιι·οο ποπ! πιππι!ιιοιιτο

ι·ιιπι ιιι ι!οοοι·ιο ιπππππ οι. πιω·

υπ ιιιιιιιι του οε.ι οποιο ι!ο

οπο!ο ι!οεοοιιι!οπιι. οι ο που: οκ

ιποο πιιιπι!ποπ.νοτιι ποπ οποιοι

πιτ. Μ (του) Εφ ιιιιπι ιιοπιιι

τινι" ου! ι!ο οπο!ο ι!οεοοπι!ι: ιι!

ιιπἰο πιιιποιιοπνοτιι οκ !ιοο παπα

"τα !π ιιοιοι·πιιπι: οι ρπιιιιι

ιιιιοιπ στο ι!π!ιο απο ιποο οοι

ιιι·ο ιπιιπι!! Πιο.

ι || Α

εν “ΓΠ

κ ε

εἰ μη ο

'

οι

ο: (απο.) Πιἱιέιι!ιαπι ιποο Ιο

 

4ι·ι.ἱλιευσει ου. ! Οοπι.το. Οτἰο. Η!.

- οαγω οσοι. !.88. ! 1καιιγω έ. Δ

Δ. το!. | εγω Τ.

- εν τη ΛΒ.Μοἰ.ΟΠΤΕ. 1. 88. οι!. Β(?τ

ιικιιουντ.ι. νιι!ι;.Ο!. ιι.ἰι.ο./ῖ]7η

.οιπ. ιν εἴ. Δ. του. ο.

45. γεγραμμ.] πι!ι!.οπἰπι α.ἰι.ο$!ῖ Μοπιιι!ι.

ιν.

- θεου] τυπου. του π. ! οιπ. ΑΙΚ:

;!)ΤΙ.Δ. !. 88. 6ο. ποιικιιουντ

Δ.

-· παο] μου!. ουν 9. Α. το!. δυτικο".

Ρει.διΠο!.) (Ποιο.) ! οπι. ποσοι.. 69.

8. Επι". Μοιπρ!ι. του.. Δι·πι. πιο..

Οτο. ιν. :πιο ουτε· Πει. ιοιο·ι.

-· ακουσα; ΛΒΟΤΙ.. !. 88. οι. ΚΗ.

νιι!ι;. ο.|Ξπ Οι·ἰρ.ὶν.ιοτ..] αιιουων Ι)

Δ1ιοιιιιευτ.ι. ο.ο.ε.η. 8ντ.Βο!.πιο.

Ποιο. Απο. ΗἰΙ.

- μαθιιιν] πιω. την αληθιιαν Δ. ¦ σου·

ιτιι, Οτἰη. πιο. ΜΙ.

- προς ιμε ΒΤ. 0ι·ίο. !ν.818.. ! :πο

με ετ. ποιοι. το!. στο.. π. 8!5'. (!ι.

88.) ι·ἱι!.ι·οττ. 85. 87.

“ἱ.ἱωρ. τις ΒΟΠΠ.. 88. 183.”. 8ΥΠ.οτι.

δι!.>ιι. Ποιο. σου. ιν. 8!5°. (ΒΙΕΝΝΗ.)

! $τις ἱιορ. €. ΔΔ. !. σου. το!. 8".

Πο!. Μοιπρ!ι. Τ!ιο!ι. δυο. Απ!. Βοιιι!ι.

!!!.297~ Νασαι. 106. (οιιι. τις Η.)

- παρα @που ! εκ !.

- του θεου] οιιι. του Β. (του ·ιτατρος

δμπ.τ!ιι!.)

·- πατερα του. τ$1]ἱη. δυο. .·!ιιι.

Το". οι!τ.Ι,τ.2!. Πει. ¦ 0ιον 1). α.ἰι.ο.

Ποσα!. 106. Οι. 88.)

47.ιις εμε Ασπα. !. 88. 69. το!. Σουι.

5]ιτι.!'ει.&.Πο!. Μοιπτι!ι. Τ!ιο!ι. Οοι.!ι.

Λτπι.Π.ο. Βάι. Πει. ΝΝΑ. (ι·ἰι!.ι·οι·.

8.5; ι·ἱ!.88; Χι.25.) ! οιπ. ΠΠ.. Απο.

Ζο!ι.οι Μ88. ! ἱπ Ι)οιιπι 8]·ι·.Οι·ι.

48. Ππ.] πι!ι!. απ! ι!ο οιιο!ο ι!οεοοπι!!ι 8".

Οτι.

49. υμων Ειι.ε.ἰπ Ρο. 47”. | ημων 69. Γ.

(οιιι. Οτἰο. ιν. ΗΜ.)

- ιοαγον] οσο!. τον αρτον 1). α.ο.ο.

8ττ.()τι.(οπι. το μοννα). ! ()οπιτιι, νπ!ε.

οωνι. Οτίο..!ιιι. ιι. Η”.

- εν τη ιρημιρ το μαννα 110131'. .οιιι.

!ι.ι·.ε. £ιιι.ἱπ Ρε. (ιν τη ιρ. εφαγαν τ.

μου. Οτιο. ιν. ΜΝ.) | Στ. μαν. ιν τη

ιρ. :. ΔΒΔ. το!. νομο. α.(_|Σ)ιιι.

διιτι·.Ροι..8ιΠο!. Μοιπι·ι!ι. 'Που. Ποιο.

Ατπι. ΣΕΦ. (Οτιη.Ιιιι.!ἱ.)

50. ο 2°.] οιιι. Η.

- ουρανου] Μι!. και Ποτ." ' οοπιι·ιι.

Ειι.ι.ιπ ΜΑΤΙ”.

- ιαιτοβοινον Τ. θεση. πιο εοι! οιι·ιηι.48.

- !να] πιω. εαν πιο. το... ο.ο.οαΖο.

! Οοπι.τιι. του. Οτίο. Η. Η". Ειι.τ. ιπ

Ρο. (πιο:ι οιιι. και Σου..)

- φαγει Ε.

- μη] οιπ. @οποιο

- αποθανο (ΠΤΙ. το!. οα9.υ.·.ιιυ·.ι

αποθνηση Β. .Ειι.ι.ἱπ Ρο.

.5!.εαν] πώ!. ουν Ι)Οι·. ! Οοπιτιι, στο..

σου!. Γορτ.200.

5!.τουτου] μπι ιι: του αρτου ΠΟ'τ.!

Οοπιτπ. σου. ι. (!!.8!7!.) ιν. 177". Οτίο.

[οι. ΙΜΟ.206°. "(τον αρτον τουτου

Οτίο. Η!. 500! τουτ. τ. αρτ. Οταν ιν.

Η”. εκ του εμον αρτου Επι. πι Ρο.

85.. 471€. οκ πιοο ιπιπο ιι. οι: οι:

ρ:ιπο ο. ι!ο ιποο Ιιπιιο ο. @μια 209.

ι!ο ιιππο ιποο Πι!. Ι047··.)

- ζησεται στη. Η. ΜΒ'. Η!. ΕΛΒΟ-Λι· £ιιο.

ιιι Ρο. ' ζησει ΒΕ. 88. Οτίο. ι. πιο.

- οι ο. 8ττ.Ηο!. 'Νιου. (ἄστυ. Οτίο.ἰ.

ΜΒΜ· ἱν.!77°. @πιο οπἱπι 1. ! οιπ.

ΠΓ. απο.) 8)·τι·.οι·ι.8ιιΡιπ.. Μοιπρ!ι.

Δτπι. Πῦι!ι. οι... !2.5. (Οτἰο. ιν. 8680.)

- σαρξ μου ΟΙ". ()τἰο.ἱ.οἰ.. 0τίο.ἰν.

οι.. ' σπρξ ή ιμη ου. (το σωμα μου

Βου. ο. Μο!. ΝΒΑ.)

- εστιν] που. ήν εγω δωσω ετ. Δ. !. 89.

Ε. το!. _|. 81ιτι·.(Γοι.)8ι Πο!. Μοπηι!ι.

(Οοι!ι.) Ατπι. (Ποιο. οποιοι..! οιιι.

ΒΟΠ'Π.. 88. νιι!ι;. α.ὐ.ο.ε.τιι. @του

Τ!ιο!ι. 21:88. (που. 177°.8648. Το".

ι!ο οιι.τ.0!ιτ. Η. £'_υρτ.

- υπερ (Ποιο. ()τἰη.ἰ.ἰιί.ι. πιο. Ι περι ·

! ο.

52.προς αλλ. οπιο οι Ισια!. Β'.Π.Δ. το!.

Ιιμίιιι. Μοπηι!ι. Τ!ιο!ι. Ποιο. Απο. Οτιο.

ποσο. ! ροει Οι). ι. οι. σο. γιου.

α.ο.ο. 5)·ττ.Οτι.Ρει.&Πι:!. που..

44. πι ποι·!οο!πιο οι. ! 40. πιιιιιιιιι πι ιιοιιοτιο

οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. νι. 53.

ΒοΙΡΔω· λέγοντει·, Πε.. δύναται οιἶτοι· ημιν δοῦναι τὴν σαρκα

' να 8 Α ε- ο 4- ·. ` ι `

1882971' Φανειυ; 03 εἰπεν ούν αυτοιι· ὁ ,!ησουι·, ,Αμην αμην

[ ] ΔΕΝ. λἔ·μο› ὑμῖν, εαν μὴ Φάνη" τὴν σαρκα τοῦ υιοῦ τοῦ
52. σάρκα [αυτου]

5 τ·

'ΙΡ

5ο·

α

Ί τι· Ευ

ι

Ί '!.'!ιο!ι.

Τξ αυτον τῇ έσχατρ ήμερα.

ο | ` Ι ο .- ` Φ 8 αν .ω `

ανθρωπου και πιητε αυτου το αιμα, ουκ εχετε εωην

εν ιἔαυτοἶε·.!Ι 04' ο τρώγων μου τὴν σαρκα καὶ πίνων

ο ι |

μου το αἶμα ἔχει ζωὴν αιώνιου, 2 καρδυ|| αναστησω
55 ε ` ε : ι -

Η πιο σαρξ μου', αλο
Ι ν ι οι κ ` ερ κ τ ε 8

θηι· εστιν βρωσιι·, και το αιμα μου 8αληθηι· εστιν

ε Ι | ` Ι

ποσιο·.!! 56 ο τρω·ρων μου την σαρκα και πινων μου
απ Γ `

το αἶμα εν ἐμοὶ μένει, καιρου εν αυτοι. 07 καθιοι·

› | | Γ Α ` 8 ` η ` `

απεστειλεν με ο ζων πατηρ κανω ζω δια τον πα
να . Ι

τέρα. καὶ ὁ φόρων με, κοὶκειυοι· *ζήσει|| δι εμε.
58 ο· ι ι ε ν ε 2 ι ν ι ..ο ν ι

οντα· εστιν ο αρτοι· ο εξ ουρανου καταβαι·. ου
αθ` αν 0 | ο ο κ κ Ι ο ν

κ απ· ειρα·νον οι πατερα· και απεθαυου· ο τρωνων

απ ο ' Α σε

τουτου του άρτου · ζήσει|| εὶι· τον αιωνα!! , Ταυτα
.δ Ώ Α | ο 2 | ||

ειπεν εν συνα·ρω·ρρ διδασκων εν Καιραρναουμ.

6ο πολλοὶ ούν οικουσαντεο ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

εἶπου. Σκληρό: ἐστιν =ὁ λόγω· @των|| τα· δύναται

ι!:ιοἱ οι! ὶπι·ἱοοιπ ε!ἱοοπιοε. Οπο

πιοι!ο ροιοειι. πιο οιιι·ιιοπι επιππ

πο!ιἰε ι!οι·ο οι! ιπο.πι!ποιι.πιΙππι?

τα παει οι·ρο Με Μαιο. Απιοπ

ιιπιοι·ι απο νο!πιι, πιει πιιιιιοιι

‹·ιιι·οι·ιιιε οιιι·ποιπ Η!!! !ιοπιιιιιε

οι οποιοι οιιι: οιιιιαπιποπι.

ποπ οποιοι ιιιιιιιπ ιπ νο!ιἱε:

Μ απ! πιιιιιι!ιιοιιι πιοιιπι οιιτιιοπι

οι πω. ιιιοππι ειιιιι;ιιἱποιπ. πο

Μι που" ιιοι.οι·πιππ. οι οπο το

αποοιιιι!ιο οππι πι πονιοοιιπο πιο.

·"("ι!·)Οιιι·ο οιιιπι πιοιι "το

οει οπιπο. οι ειιπαπιε πιοπο "κι

οει ροιπει. “1 “μι "Μ @πι εποπ

ιιιιοιιι. πιοιιιπ οιιτιιοπι οι. πιο

ιποιιπι ειιιιο·ιπποιπ. πι πιο πιιιιιοι

οι οπο πι Φο. Η Βιοιιι "πιο

ιπο νιι·οπο μποτ οι οπο πιο

ρι·οριοι· ιιιιιτοιπ. οι απ! πιιιπι!ιι

οιιι πιο οι παο ι·ιι·οι ρι·οριοι· πιο.

8.' Πιο οιιι ριιππι ιιιιι ι!ο οιιο!ο

ι!οεοοπι!π. ιιοπ ιιιοπι πιιιπι!ιιοο.

ι·οτιιιιι Μιτου "και πι:ιππο οι.

ιποι·ιιιι ιιππιι ιιιιἱ ιπιιπι!ποοι

!ιππο ριιιιοπι. ι·ινοι πι ιιοι.οεπιππ.

5" !!ιιοο Μπιτ ιπ ιιρπιιαοριι ο...

οοπε !π Οιιρ!ιιιτιπιππι. ω Μπ!ιἰ

απο ιιιιι!ιοπιου οκ ι!!οοἱριι!ἰιι

οιιιο ι!ἰκοι·ππι. !)ιπ·ιιο οι". πιο

 

52.ἡμιν] απτο ούτος Ο. !. Οτἰρ. ἰν.'

Ρο" δουναι Π. (την σαρκα δουναι ημιν

60. Απ.)

·- δουναι] ραπ την σαρκα ΒΚ. νιι!ε.

α.ο.ο. ¦ σου"... Οι·ἰρ. ιν.

- σαρκα] σοι!. αυτου ΒΤ. νιι!ι;. α.ο.ο.

κ._|ἱιο. Βρττ.0τι.Γει.8εΒο!. Μοιπρ!ι.

του.. Απο. ΕΦ. Οτίρ.ΙΜ.!!. 8888.!

Οοπιι·ιι, ΟΒ!”.Δ. Ι. 88. το!. ρ: (Ξοι!ι.

Οτἰρ.ἱν.

58. ο !ησ.] οπι. ι! Β.Μαἰ.

- αμην εοπιο! ΟΔ. ! Οοπιι·ιι.. Επι. ο. Μο!.

179.!.

-- ραγητε στα. !. 24.40. !ν. "0. Επι.

Ορρτ. 2!0.282.8!4. Η”. ΠΜ". ! λα

βητε Β. α.

- του] τοῦτοῦ κε.

- την σαρ. του υιον του ανθρωπου Οι·ἰρ.

ι. !ν.!76.. Σια. @μια Πι!. | μου την

σαρκα Γ'- Τ_|ἶ(Μοτι.8ιιο.) Ηίρρ.'Γ!ιοορ!ι.

τ.8(!08). εμου την σαρκα Ι`-Τ_|ῖ(Ν.

Τοπ.) " από. εἱοπι ριιιιοπι νιιιιο α.

-- πιητε Οι·ἰρ.ἱ. Ειι.ι. ' πιετε Τ. 09.

- αυτου Οι·ἰρ.ἱ. ἱν. Νοε. Επι. Ορρτ.

Πει. ' μου Γι. Οι·ἰρ. ιν. 1488. (το αιμα

αυτου πιητε Β. α.)

- ζωην] την ζωην Ρο" εν ἱαυτ. Β. |

Οσοι", Οι·ἰρ. ι. ἱιι.ὁἰ.ι. Ευα. Ώρα:

Πι!.

- εαυτοις] αυτοις Δ.

ι

Ι
!

Η.. μου Με. Μ". οι. Οι·ἰρ. !.2448. Η.

818.080. π. ΗΡ. ἱπ Ρι·ον.(Μιιἰ.νἰἱ.8.)

Οι·ἰρ. [τα. Η. 225'. 884€. Η!. 887.00).

890. Ειι.ι.ο.!!!ο!. 1700. ' αυτου Β. ο. !

(μου !°. ρου! την σαρκα Δ..)

- σαρκαν Β.

- εχει ζωην.. ..μου το σήμα ι·οι·. 50] οιιι.

88.

- καγω ΜΗΝ.. !. ΟΧΙ!. θεία”. Πι

Ριου. ' :και εγω ιἔ. 'ΓΔ. το!. 0τἰρ.!.

(δια.)

-· τω Ιιτποπι. εν ΟΤΔ. 60. ΚΜνΑΐ|:

νπ!ι;. ο.ι·φηι. Λτιπ. Οι·ἰρ. ι. ιιι. πι

Γεω. Σια. ' Οοι·ιι.ι·ιι, ΒΒΓ.. 1. το!. α.

θα

55.γαρ Οτἰρ. ι. 84.4.. ιν. !70°. Ειιο.ο.

Μο!. 150€ ' οπι. Κι”. ο. Οι·ἰρ. ἱἰἰ.Τ20·'.

ΠΠ. 9559

- αληθης (ιι-.ι ΒΩΤΙ.. !. 08(!°). ΠΙ”.

Το!. Μοπιρ!ι. 'Γ!ιο!ι. ΕΦ. @επαφή

ιοο. στα. ι. οιιι. Η. τον. επι-(ιν).

Οι·ἰρ. Η. ορ.(.'ι·ιππ.Οιιι. ! (3οτ.5!. £ιιι·. !

:αληθως π. !)(ι°)Δ. ι39(2°). Β. το!.

(Ειπε.) δρ". (3οι.!ι. Λτπι.ιιιυια. Οι·ἰρ.

ιιι. 720€. (να. Ια!. π. 22”. 285.. 200..

38”. Ιβ!. 955°.

- και το.... ποσο; Οι·ἰρ. ἱ.(εοι! πομα ρι·ο

αὶμα) Η. Η. Ευ'. ΓΠ!. ' οπι. Β.

' 56. το αιμα] οπι. το Δ.

- μενη ΠΊ!.

50. θα] Μι!. καθως εν εμοι ο πατηρ καγω

εν τω πατρι. αμην αμην λεγω υμιν.

εαν μη λαβητε το σωμα του υιον του

ανθρωπου ο. τον αρτον της ζωης ουκ

εχετε ζωην ευ αυτοι Β. ιιι!ι!. 8! Μαο

ροι·ἱι !ιοπιο οοηιιιε πιει !ιοιπιπιε απο

πιιιι!πιοι!ππι ιιιιιιοπι νιιιιο !ιιι!ιο!πι νι

ιιιπι πι οο α.(_|Ε) | Οοιιιι·ιτι. το!. το.

Οτἰρ.

57. απεστειλεν οτα'. ι. 844!. Ιδια. ο. Μο!.

Ο”. 80'.·"· ' απεσταλιεεν Η. 00.

- ζω οιιρ.!. Ειιι·.8οι·. ||ἱ!.08.8°. 0.87'.

ΗΜ!). ' οπι. 'Γ.

- τρωγωυ Οία'. ι. Ευα. ο. Μο!. ΜΗ·

ΙΙ". 887-. ' λαμβανων Β.

- ζησει Βοη-Β. 88. (08.) Κ. 0τἰρ.!.

Ειπε. ο. Με!. ΗΜ· (ζηση 60.) Ι 1ξησε·

ται 2. Δ. Η. το!. | ζη (ΡΜ οπιπο».

58.ιξ 1301'. ! :εκ του Τ. ΒΕ. το!. Οναρ.

ι. 249. Ειιο. ο. Μο!. 800. (νἰι!. νο". .50

οι.)

- ο! πατερει;] ]'πι!ε!. ἰιμων ετ. ΒΔ. !

88. 00(οοτι.'.) το!. Βια. Βρττ.Οτι.Γει.

δι!ἰο!. '.Γ!ιο!ι. ΠοΦ. Λι·πι. ΣΕΦ. ¦ που.

ἡμων 08.. Γ. ' ποπ πιω. ΒΟΤΙ..

Μοπιιι!ι. Ορια!.

- και απεθ.] τροπο. το μαννα τ. Δ.

Η. πο!›ισ ε:ιι·ποπι πικαπ Η. ' Η. πιω ΑΜ.
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τι. 89. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

ν . . . . . τ τ ··

_Βἔέέἔ] αυτου ακούει” 61 πιο. δε 6 Ίησουο εν ἔαυτοο ὅτι

ΜΡΕ·[ΠΦω- ·νσν·νύζουσιν περι. τούτου οι μαθηται. αὐτοῦ, είπεν

θυΒιι.Δ.Πιι.ΞΩι. , .. .. . .. . 6ο ι` ,

ιο αυτοις, Τουτο υμοιο σκανδαλιζει; εαν ουν θεω

α ρητε τον υιον τοῦ ανθρώπου οιναβαίνοντα οπου ην το

'Η' ῖι πρότερον; ω το πνευμα έ ἐστιν το ζωοποιοῦν, σαρξ

0 ο ο

07 το· ἐστιν ο

τούτου πολλοι με” των μαθητοδν αὐτοῦ οἱπι]λθον||

εις τα οπίσω, και. οὐκέτι μετ, αὐτοῦ περιεπιἱτουν.

εἶπεν ούν ὁ Ίησοῦο τοΐο δώδεκα, Μὴ και ύμεῖο

Ή θέλετε ὑπά·νειν;Ί 68 9 οιπεκρίθη * αὐτῷ Σίμων Πέ·

τροο, Κύριε, προς τίνα ἀπελευσόμεθα ; ρήματα ζωης

67

Ώου. α

Ο | Υ

αιωνιου εχει”

ο το ο λ ο

ο.. ουκ ωφελει|ούδέν· τα ρήματα οι οι. +λελιἱληκα||
ι· .κ .- ι ` ν

ι υμιν, πνευμα εστιν και ζωη εστιν.

ιιβ ἐξ ὑμῶν τινα· οι ού πιστεύουσιν.

05

οι ΜΜΜ εἰσιν

"δ ` ιξ

ο ι- 0- Ι ι ` ι ` 2, ε `

αρχης ο Ιησουο τινα· εισιν οι μη πιστευοντετ και
. .

παραδώσων αυτον.

τοῦτο εἴ κα υ ῖν ὅτι ουδειι` δύναται ἐλθεῖν π ός ε
λ 3 | μ ,

ι` Ι ο νο , η

εαν μη η δεδομενου αυτοι εκ του πατροι·

και. ἔλε·νεν, Δια

ι

ιοι·ιποι απο ροιοει οιιιιι ποιἱἱιο?

6' $οἱοπι ποιοιπ Ιοιοιι πρωι ιο

ι·ποι. ιρεοπι φπα ιποι·ιποιοτοπι

οι: Μο .πωπω οιοι. .πιο οιι,

Ποο Με ειοαπι1ιιΙἱιπι? Η ω· ω

ει προ ποσοι. πιο.. !ιοιπἱπἱι

οεοοπιιοπιοιπ πιο οπο ρι·ἰοι?

” (πιω δρομοι οι: αοἱ πιο.

οιιι.. απο ποπ ριοικοει οοο:

οοιιιπ: σως” νοι·οιι οοιιο οοο

Ιοοιιιιιο οοιιι ι·οοπι ερἰι·ἰιοο οι

πω. ιιοπι. 6· οιι ιοπι οοἰιιιιπι

οιι νοοιιι ιιοι ποπ οι·οιὶοοι.

σου) Βοἰοὶιοι οπἱιπ οιι ποιο

Ιοεοι πιο οιιιοπι [ποπ] οτα

ιιοπιοι, οι οιιιο ι.ι·ιιιιιιιιτοι οιιιιοτ

οιιιπ. Μ Φ· Η.) Ε: πιο".

Γιοριοτοπ .πιο ιιοΜο ποιο πο

ιπο ροιοιι. ι·οπἱιο ιιι.Ι πιο πιει

Μοτο οἱ ιΙιιιοπι ιι ποιοι ιποο.

"6 Εκ οοο πιοΙιἰ οἱιοἱιιοΙοιοπι

οἱοι οΙοοιοπι τοιι·ο. οι ιιιπι ποπ

οοπι πιο πιπυοΙιι.ιπιπι. (Η οοο

"Πο Ιοεοι οιι ιΙοοιΙοοἱπι. Νιιπι

απο! οι νου ..πιο πιο” '.

ο'. Η Κοιροποπ. απο οι διπιοπ

Ροτιοι, 1)οπιἰπο. οι! αοοιιι οι.

ιποι? να!» ιιιιιιο ιι.οιοι·πιιο πο

Με, σ"οι πω οι·οιιιαιιιιοι οι

66 έκ

και. ημεῖο πεπιστεύκαμεν και. εγνω

 

1. το!. απο.) οι. 5)·ιτ.Ριι..8:Πο!. @οι

ΙΙἱοι·. Οσοι. Απο. (ποιο οἱ πατ. Μ.) '

οπι. Β.ΒιΙυ.ἱπ ωιι.οιι.Μα.οοτι.. 33.

ε. απο". Ποιππιι. 'Που. πιο.. ' που.

ἱιι ιΙοιοτιο ! 8)·ι.Πιοι·.πιι;. Οτίο.ι.

58. τρι.ιι7ων] Μι!. μου Γ?]: | οιιι. Οτἰς. ι.

- ζηιτιι Β.ι]Ϊαἰ.ΟΤΙ.Δ. 1. 33. Ι50$ν

ιη: Οτιο.ι. ' :ξηιτιται π. 1.). 69. Η

ΚΑΠΗ'.

59.ιι·ιτιν] ιλαληοιν Ι.

- ουνιιγ.] ρι·ιιοπι. το Ι). Ατιπ.

- Καιραρναουμ 130.01'. 33. ' :Καπιρ

ναουμ 9. 1.. το!. ΜΜΜ. ιιαββατιμ 1).

«ο»

50.ακουσαντις] μια μαθ. αυτ. 1). 8".

ο". οπι. ι... ' ιιιιι1.!ιοο ι·οι·Ιιοπι ο”.

Πὶοτ.

- ιιπαν Β.

·- ο λογος απτο ούτος ποιο. Ι. 33.

κ. ε. 8)·ιτ.οι·ι.8ιΡιι. | :μια 9. Δ. 69.

Ε. το!. (Βου.) 87ι·.ΗοΙ.

- οκληρος] δυοπαραδικτος Λοιο.(7]ἱο

(.Πιι)·οοιι.)

- αυτου] οσοι ακουιιν οι. 2. Ι Οσοι”,

Ευα. ο. Με!. 180..

6Ι.ιιδι.ις] ιδιου Ο'. ΜοιπρΙι.

- ιιδι.ις οι] ὡς ουν ιγνω 1). | ιγνω ουν

οι. (υ.)(ιι.)

- ιν ἱαυτιμ ότι] ότι ιν ἑαυτοις Β. ¦ 0111.

ιν ἱαυτ. @και

ΒΙ.ιιπιν] ιιτοοιπ. και οιι. 8_τι·.Γει.

62.θιιοριιτι πολη:

- του ανθρ.] τον ανθρ. ΧΤ!

- οι"... Βια. ο. Μο!. 178€. !80-. που»

Εοιι.51°.Ι79-. [ ου Ι). [ που Δ.

63. ουδιν Επι. ο. Μο!. 178€. 180.. Λίο!. οιι.

ΕΙΝ. 51°.179-. ] ουδινα 6ο.

- λιλαληκα ΒΟΠΠ.. 1. 33. οιι. ΚΗ.

Μπι.. @τοῦτο Γει.8: Πο!. Μπομπ.

οποιο. Απο. .2.Ε.Πι. Οτίο. Ια!. ο. 1393.

334'. Τσι. ιΙο τοι. οιιι. 37. Ενα. ο. Μο!.

178... ιαν. (ιλαληκα Οτία. ἱἱ. οιιι.) [

ῷλαλω π. Δ. το!.

- και] οπι. 1).. ο.

οι. αλλα ΙΧ.. ¦ 1:αλλ' 5'. 130.11 τοι.

- ιιιτιν ιζ οιι. τινις 1301... το!. ο. ¦ ιζ ἰιμ.

ιισ. τιν. 1). α.ι..ι. | ιιιτ. τιν. ιΞ ίιμ. 'ΣΒ.

πιο. [1].

-· τινις ιια. οι μη πιοτ. και] οπι. διο'.

Οτι.

- .ι οι...] οπι. ι. Ι..

- μη] οπι. Ο. Δια. Ι·”οι·. Το!. (οιπ. τινις

....πιστ. και ο.)

- .ι παραιῖ.] οιπ. ο Δ.

- παραδινσων] παραιῖιδους 1). (σοὶ οιο

ιΙἰιοι·ἰ οιιοπι ἱιι οοπι ο.)

65. ότι] οπι. Κ. α.

- μι] ιμι Ο.

- αυτιρ] πιω. ανωθιν ι:#Ι.

- πατρος] μια μου π. Οι. Ι. 33. το!.

νοΙις. οι! ενττ.Ριι.8ι:Ηοι. απο.

Απο. | οπι. ΒΟ'Ι)'Π.. α.ἰι!.Ι. ο".

Οτι. Β_γι·.Ηἰοι·. Μοιιιιιιι. Βάι. Ουρτ.

Η”.

68. τουτου] πιο. ουν 1). 89. α.ι:ώΙ.

- ικ ιιπιο των ΒΤ. 1. 33. Ο. α.ιι.ο.|. ]

.οιιι. π. οιι. ι·οΙ. νους. ο.

- απηλθον Ρο" μαθ. αυτ. 1301313.. 1.

οι. 89. Κ. Ι.ιιιι. Β_γιτ.Οιι.δι?π. Απο.

πιο.. | :ποιο πολλοι ς. ΔΙΣ. κι. 8_γι·.

Πο!. ΜοιπρΙι. (Μια. ·

- πιριπατουν Τ.

67.ουν νοια. οπι./.8. 8ι·ι·.ΠοΙ. ' οιπ. (3.

α. @οποια Απο. (Βι απο Β_γι.Γιιι.

πιο.) ' δι Ι). 2..

- τοις] τους Η.

- δωιδικα] πιο. μαθηταις 69. Ο. ο.ε#

Απο.

68.απικριθη] πιο. ουν ε.. ΔΕ. το!.

Υιος. Βιιι·.ΠοΙ. απο..) ιιοιοιπ ο. '

οπι. που 1. 33. 69. οιιυ.ι. α.ο.ι.|.

8ι·ιτ.(.ἶτι.&1%ι. Μοιπρ¦ι. Δτιπ. αυτ.

123. ' ιιπιν οι Ι). (οι πιο. .ιΕι!ι.)

- απιλιυοωμιθα Ι'. ' απατα. Οτἰο.ἰἱἱ.

'2.300.

69. και ιγνωιιαμιν] οπι. ΟΙ'. ' και ιγνω

μιν Δ. "πια οι 1).

  

00. οι. οι.ιιι ποιο” οι. | 04. οιιι. ποπ λοι.

8ο 4ιθθ





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Ή. '70.

ΒέΒ[ΒΕΡ °' καμεν ὅτι σὺ εἴ * ὁ Διἔι'γιοο|| τοῦ θεοῦ *. 7ο απεκρίθη

Ο οι Α τ ο Κ ο

1· 33· 89· αύτοιι` ὁ Ίησουο, Ούκ εγιο ὑματ τουο δώδεκα εξελε
ΗοωΙ.ΠΓΔ. | ` , ο .. 4( | 9 γ γι .,

ξαμην, και εξ νμων ει: διαβολοο εστιν; ελεγεν

` , , | `

δε τον Ιούδαν Σίιιωνοτ 8 Ισκαριοοτου·|| οιἶτοο γαρ
8 Μ ν 2 Ι ' ` ν τ τι : ·· |

εμελλεν τταραδιδοναι αυτον ειο εκ των διο·

δεκα.

5 Τα 21 1 9 και 3μετα ταῦτα περιεττάτει [ο] Ίησοί)9||

Σ ἔν -Γλλ,· , ` Μθλ - ΑΊουδ'αττε·

το οι ι αφ., ου γαρ τ? ε εν,εν το αιι ρι
,- Ώ ' Α ' .Φωτο. στατειν, οτι ο εζητονν αυτον οι. Ιουδαιοι αποκτειναι.

2 τἶν δε εγγνο ή ἔορτἡ τῶν .Ιουδαίων σκηνοττηγία.
Α |

8 εἶπον οιἶν προο αὐτὸν οι οιδελιροι αὐτου, Μεταβηθι

Το έντεῦθεν, και 8τταγε εἱο τὴν Ίουδαίαν, ινα και.π οι

4. ζητά' αὐτὸ

Ι 8 | || ` .ν Δ Α

μαθηται σου θεωρησουσιν τα εργα σου οι ποιαν
4 , ` | * ο Απ .το ` .- ο ` ο

ουδειο γαρ τι εν κρυτττιρ ποια, και ζητει αυτοι· εν
'- νο .- `

τταρρησίο. είναι· εἰ ταυτα ττοιειο, ιρανἔρωσον σεαυτον

οοιτοονἰτοοι φοιτ ιο οι: ΟΙιτἰοιοο

Με” ιΙοἰ. πω· "Μ ΗοειροοιΙἱι

οι: Ιοειιε. Νοοοο 08ο πιο Λιτο

ιὶοοἱτο Μαζι? οι οτι νοΙ›ἱο οικω

ιΙἰιι!›οΙιω αι. Ή Ποιοι" οιιιοιο

[Μαιο 6ἰτοοοἰο Βοοτἰοιἰο: Μο

Μοτο οτιιι ιτο.ιΙἰιοτοε οιττο, οιιιο

οιοοι που: οτι ι1ιιοιὶοιοιο.

' ?σοι οιιοο ποιοοιοΒοι Ιονιο

ἰο ΠοΗΙοοιι.το: οσο οτιἰτο νοΙο

Μι το ΙοιΙοοιιτο οτοοο!ιιτο. φοιτ

ηοιιοτοοο.οι απο Ιοι.Ιοοἱ οποτ

οοοτο. 2 Ετοι οοιοτο οτ ρωτώ

τοο Φωτ ι”οειοιι ΙοιΙιιοι›τοιο κο

οοροιτιο. ;' Ι)ἱκοτιιοι οοιοιο Διὶ

οοτο ιτιιιτ οι”. 'Ι'τοοεἰ Μπι:

οι νοιΙο ἰο ΙοιΙοοιιτο. οι οι Διε

οἰρο!ἰ ιιιἱ νὶιΙοοοι τητοτο οιο.

φοτο ίοοἱιι: . οοτοο οοιτο το σο

ι:ιι!ιο ιιΙἰιτοἱι1 Μάι οι ιιοοοτἱι

ἰροο ιο ρο!οτο οειο: ο Νικο

Μάο. τοοοὶίοειιο ιο τροπο τοιιο

ι1ο. ·' Νοιιιιο οοιτο Γτιιιτοι οἰιτο

πρ κόσμο).

εἱο αὐτόν.

'

51' ο

5 οὐδὲ γαρ οι οιδελφοι. αὐτοῦ επίστευον

6 λέγει οιἶν αὐτοΐο ο ι·ησοῦο, (Ο καιρώ·

ἔμοι· 9 οὅττω ττάρεστιν· ὁ δὲ καιροο ὁ ὑμιἔτεροο

οτοιὶοΒοοι ἱο οιιτο. ο Ι)ἰοἱι οτιὅο

οἰε Ιονιο, Ί'οτοροε τοοοιο οσο

ιΙοτο νοοἰι. ιοτοροο οιιιοοι νοο

 

69. τι] ΐο.ιἰιἱ.ιἱ χριστο; €. στο οἰιἰ.Δ. το!.

(Πιο.) 87ττ.Ρει.8ιΠοΙ. Μοοτρο. 'Πιερ.

0001. Απο. Βάι. Τοτι.οι!ν. Η. 21. [

στο. ΒΟ.1)Ι.. ι. Βγι·.Οτι. @στο

_ ο άγιοι· 13001.. Μοτορο. 'Πτοο. |

το νιος ς. (ΡΑ. το!. @οι Εγττ.Οτι.

?ποδι ΠοΙ. Οσοι. Απο. @απο Βάι.

οιτ. ιι. Μ.Βοι. (“ οποιοι οι ΒΙἱιιο.")

-- τον θιον] Μινι. του ξιιιντος €. (Δ.)

1..τπο. 69. τοΙ. Β. Βγττ.Ρει.8ιΠοΙ. Οσοι.

Ονρτ. (στο. του Δ.) ' στο. ΒΟυ1.. Ι..

33. ΔΗΜ. ιι.ο.ο.ε$ο. εγτ.Οτι. Μοτορο.

'Για. Απο. 25301.

70. αυτοις] στο. 1). Ι›.ι:.ο. ΜοτοΡο. | αυτοι

69. ο.
- ο Μιτου; 1301». Ι. 88. 89. ΚΠΡ. Πι".

το!. ' στο. Δ1ιτοο1οεντΑ. Μάο. λι

788' 1). (ο#) (Μοπορο. 'ΠιοΒ.) (ΕΦ.)

- εγω] αγιο 89.

- τινος] οτο. Δ.

- τους διοδεκα] οποιοι: 8γτ.οτι. "...οι

1).

·- ιζιλιξαμην] οοιο νν. τ. ὁ`ωδ. Ο. 8”.

Ρει. Ι Οοοιτο, Εντ. ἱο Ρ5.682°. (άξι

λιξα Δ..)

- εξ νμιον] μια εις Ϊ). (ο.)ο.(ο.». ι

Οοοιτο. νοΙ8. α# Πι!. 54".

71. τον οιπ. το!. ' οιο. Ι). Ι. Κ.

- Ιοκαριιιιτον Β(:Ι.. 88. Ο. ΑΜ. _|: (8”.

οτι..) Νεώριο 'Ποιο. | [Ιοκαριιοτην

€. Δ. 1. το!. νοΙ8.ΟΙ. 0001. | Σιταριωθ

1). ιι.ο.(ο.)(ε.Μ(ο.) 8γττ.1.)ει.(8:Ηι:Ι.

αι.) Διοτι. | απο Κορωπι.. 69. 8".

ΠοΙ.τοε.(ιιι Οταοι·ἑ.)

7Ι.ιιιιλλιν Β.Βο|ι.Μαἰ.ΟΕ. Ι. 69. Κυ.

(ιι.ιιλιν Β.Βιζν.) ' ζημιλλιν €. ΒΔ.

:38. τοΙ.

-- παραδιδοναι ποιο αυτον Ποπ. 69.

νοΙε. “ο”. Απο. ' :μπι 9. Δ. 1.

:κι το. ιι.(1τ)

-- τις] μοι. ων 9. (ΡΑ. 1. 88. 69. το.

Μα.. 8·ντ.ΗοΙ. Μοιοριι. ΤΙΜ). Οι›ιΙτ.

Απο. ' στο. ΒΟ.Ι)Ι.. 8)·ττ.0τι.8ιΡιιι. Βάι.

1. και 130.. τοΙ. Βγτ.Ε.Ιο!. Μιιτορο. το!. |

στο. Ο!). Επι. Βγττ.οτι.8ιΡει. ΤΜ!).

(μια Μια οοιοιο νοΙε.()!. ο.)

--ιιιτα ταυτα ποιο περναν. ο Μο. 1300

ΣΧ. 1. 83. 69. ΟΚ. [απο 8)·ττ.οτι.8ι

Ροι. Μοτορο. των. Απο. οιο.. ι

:οσοι 9. (Δ.) το!. Β_γτ.ΒοΙ. απο. (ρι

ταυτα Δ.) | στο. Γ.

-·ιττριττατη Λ"'.

--ἰι Ιηο.] οιο. ο Βοιωτοι.

--ηθιλιν] -λον Δ.

2. οκινοττηγιια 1). οιτηνοπαγια Δ.

8. Ιονδαιαν] Γαλιλαιαν 130,.

-- θεωρηοοιιιτιν Β.ΠΙ.λίοι.(οιΙ.2.)ΒΕΔΜ.

] τ·οιιιιτιν 8'. 13.1!. (Με. το!.

-σου ροει τα ιργα ΣΧ. τοι. νο18. 1.

ε)·τ.11οι. Μοοιμἰι. (3οιὶι. (ποιο 13.)!

στο. 1). Ι. (Η). ο.ο.ο.εάΙ. Βγττ.οτι.8τ

Ρετ. Τιτάν

8. .η οδό. ον Ι. Ο.

4. τι οοιο εν κρντττιρ 131.301@τι-ποιο.. δι Ρει. (Μοτομο. των.) [

τοσοι ς. ΠΔ. 1. :18. ιο. το!. ντα. ο.

ο.|'#ο. 8ιττ.ΠοΙ. απο. Απο. ι στο. ΖΕιΙι.

·-αντος Ποιατι.ττο.Ι.ΧΔ. Ι. 33. το!. ΜΙΒ.

οκτώ-Κο. 8τττ.Ρει.8ιΠο!. ' αυτο ΒΒ..

Μοτορο. των. ' αυτον Β.Τ_|ῖ (σας'

(;οι·Ιαι:|ι.) "αντ.] Ρο" ιν ·τταρρηοιο 1.).

09. (στο. ὁ.ο. 8γτ.Οτι. ΣΕΦ.)

- ·τταρησια Β.ΠΙ.ΔΙαί.(ι:ι.Ι.2.)

5. ουδε] ου 69.

- ιττιστωον] -τινο·αν 1)!.

-ιιντον] πιω. τοτε 130,. (α.ο.ο.ο$$Ι.)

(Βγτ.Οτι.)

6.ουν Η". 8γτ.ΠοΙ. | στο. 06». ο.

8]ττ.Οτι.8ιΡει. Απο.

- ιοτιν ΠΤΙ.. το!. ι παριιττιν Β. (τω. ποιο.)

7. μπιν τινας “ιι δι] στο. 'Γ.

-μαρτνριο] οσοι περι αυτον 33. ' -ρον

Τ(0οοτο.).

8. ομως] ρτοοτο. και Ι..

-ἰορτην 1°.] των τιιντην ετ. Δ. 83.

το!. νοΙε. _/ἱο. το!. ' στο. ΒΙ)Τ.ΕΧ. 1.

κ. ιι.ο.ο.ε! 'Πιοϋ.ινιιι.

  

'Η. Ιιο:ιτὶοιοτο οι

Ι. Μι ιιοιετο οι. ' ο. Μαιο οιορρο οι. Ι οιιιι1

οι ι 6. “απο”. οι.

410





Ή!. 18. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

γ!!!8- α. ο. ο. ο.

8τττ. Ο. Ρ. Ε.

κεντρο. Ποπ.

απο. Δ.ττπ. Στά!.

Ρ ο. "μια

9. “τι” αυτος

το. [τι]

πάντοτε ἐστιν ἔτοιμοτ. 7 Ρ οὐ δύναται ο κόσμοι`

μιιτειἶν ὑμᾶτ. εμε δε μισά, ὅτι έγιο μαρτυρῶ περι

αὐτοῦ ὅτι τα ἔργα αὐτοῦ πονηρά έστιν. Β ὑμεῖτ

άνοῖβητε εὶι· την εορτήν !· ἐγι!.ι 3οὐκ|| άναβαίνω εἱτ
` Ε ` | 'Ψ 3 . Ώ ` ` || .ν |

την εορτην ταυτην, οτι ο ειιοτ καιροτ ουττω ·ιτε·ιτλη

ρωται. 9 ταῦτα ! εἱττι!›ν αὐτοῖτ ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλι

λαία.

22 Η 'Ωτ δε άνέβ σαν οἱ άδελ ο!. αὐτοῦ Ντι. `ν
το

ο ! Ι ` τ ` ο Ι '| ο σκ 2 τ `Ι|

εορτην, τοτε και αυτοι· ανεβη , ου ιρανεριοτ αλλα

απο ἐν κρυπτῷ. “ οι σὺν Ίουδαῖοι εζήτουν αυτον ἐν

τῇ ἔορτῇ κα!. ἔλεγον, Ποῦ ἐστιν ἐκεϊνοτ; 12 και γογ

γυσμ.οτ Σπερι αὐτοῦ ήν ττολι!τ|| ἐν τοι-ο ὅχλοιτ. οι

μεν ἔλεγον ὅτι ,Αγαθότ ἐστιν· ἄλλοι δε ἔλεγον,_οὅ,
ο λ ο κ ›| 18 ο ` ν ι τ τ

αλλα ττλανα τον οχλον. ουδειτ ιιεντοι τταρρησια

ο ν Ο , Η κ κ τ .ι ι , (δ

ελαλει περι αυτου δια τον Φοβον των !ουδαιων.

28 14. ι!Ηδ δι -- ι α Ι › ν ιι

η ε τηι· εορτηι· μεο·ουο·ητ ανεβη Ιη
..ο ο λ ι | κ ο ο 15: ο Ι

σουτ ειτ το ιερον, και εδιδασκεν. εθαυμαζον

σου” οἱ Ίουδαῖοι λέγοντετ, Πέτα οὐτοτ γραμματα

οἶδεν μη μεμαθηκόο; 16 απεκρίθη .ουν αὐτοῖτ

“πιο ιαπτρατ ατι ριιτιιτππι.

7 Ποπ παταει: τπππι!πο οι!!ιτο

τοι. πιο ιιπτ.αιπ οι!!τ, φπα απο

τατιὶπ.τοπἰπιπ ροτ!ι!!›αο ι!ο !!!ο

οπἱο. αρατε αἰπο ιπο!ιι επτα.

' ναι αεααπι!!ια οι! ‹!!απι τατι

τοπ: Μπα: αει: ποπ ο.εααπο!ο

οι! ι!ιαπι Γααιππι Μπαμ απτο.

τπαπιπ ιαπιρπο ποπι!πτπ !ιπρ!α

ιπτπ οιπ. 9 Ηιιαα απιπ αποκτα,

ἱρια ιπο.πε!ι !π Οτο!!!ιιοπ..

Η! Πι. ιιπταπι ιιιααπι!ατππι τα·

παο απτο. ιππα οι ἱριο ο.ιααπι!ἱι

οι! ι!!ατπ !'αιτ.πτπ. ποπ πιππ!!'αοιο

ται! φπα! ἰπ οοαπ!ιο. Η Πάπα!

ατΒο οποοτο!ιο.πι απτο ἱπ ι!!ο

ίαοιο οι ι!!αα!πιπτ., Πο! αει Μαΐ

Η Ετ τπιιττππτ τππ!ιπι ι!α στο

ατπι ιπ ιπτ!›ο.. Ωπἱι!πιπ οιιίιπ

ι!!αο!ποπτ φπα Βοπιιο οτι. ο!!!

ιιιιιατπ ι!ὶαα!πιπτ. Νοπ, ται! ια

ι!παἰι τπτ!ιοι: Η πατπο ιοτποπ

ριι!ιιτπ !οοπο!ιοιπτ ι!ο !!!ο ρτοπ

:οτ τπαιππι Ιποιιαοτοπι.

Η Ιοπι απατα ι!ἱο ίαοιο πια

ι!ἰιιπιο ιιιααπι!ὶι Ιαοπο το παπι

ρ!πιπ οι ι!οαα!ιοι. Η Η: πι!"

!›οπιπτ Ιπι!ιι.αἱ ι!!ααπιαο. (Σπο

τποι!ο πιο !!ιιατοι ται: απιπ ποπ

ι!!ι!!αατ!ι? '' Βαιροπι!!ι αἰο Ιο

 

8. εγω δε....ἱορτ. ταυτην] οτπ. 88.

-οντ ΒΙΠΕ. νπ!;;. “Μαρ ΜΜΜ.

Ματπρ!ι. Λττπ. .ΖΕι!ι. “Ναι” !”ταιτ!!›πο

οι ρτορἱπηπἱιτ ἰτο το οι! οααποραΒἱοτπ;

τα!. [#(δαο.). 8)·τ.Πα!. 0001. των. ' !2.ιλιγον

 

(ο.) Ματπρ!ι. Τ!ια!ι. Δττπ. ! !!!!ο ἱρια ο.

ο··.] οιπ. σο.

αυτος Ι)"Τ(αρ.Βοπ.)Ι.Χ. 1. Χ. των!. - ον Β!). τα!. ! οιιχι ΤΚ. (ποπ ατι οο

πιτ. 8ττ.οτι.) ! οτι Ι. (οιπ. και. αλλα

.Ταιπι ο. ! οπι. ο. 8γττ.οτι.8ιΡοι. υπο?)

οι ρωταν. ιατἱριππι οτι. οι παταω οοααπ- ' 9. ιν τη Γαλιλαια ΒΤ. τα!. . τις την Γα- - τον οχλον στο. Η. 794.. ' τους οχλους

ι!ατιιπι ίτιιιταο απτο. κοπο οι !ροο οικοπ

ι!!ι οι! οο!απιπἱιο.ιατπ. ποπ τπιιπἱΓαεια ται!

φπα! ἱπ ιι!ιοαοπι!!ιο. Ιιπτπιπ τα παει”

να. αι Μπι ηπα! πτἱπο παι;ονατοτ. Ετι

ιτιιι ΡοτρΙτρτἰιιι ἰποοπτιτιπιἱοα οι: ιαπω

τἱοπἰο πααπαιιτ.." Ηἰετ. α. Ρα!ιη;. Η. 17

λιλαιαν 1). ! (ἰπ .Ϊιιι.!ο.αιι α.) ! (ἱιιιινὶν Ρ.)

τα!. νπ!ι;. Μετα Β_γττ.Οτι.διΠα!. !- 69

0001. Απο. ! (ού ο.)

(Η. 747. 8. αι!.νο!!ιιτεἱ). έν ·) ὶορτ·ῦ - ιραντρως] φανιριτιοας 83. ΤιΧΠ.

ἴλεγιν οτι Οὐ καταβαίνω [οὐκ αναβ. - αλλα ΒΤ. | :ταλλ' 9. !)!”.Σ. τα!.

69. νπ!α;. _|ζ

ΙΟ. ιις την ἱορτην ποιο τοτι τι. αυτ. αντι!. Η!. τταρησια Β. Τ_/ἱΒΙ.'.

ΒΤ!”.Χ. 38. Κ. επτα. 8ττ.Π!ατ. - τιριαντον] οτπ.Ε.

Μπαρτ. ΤΙΜ. πιο.. ' :μια α. ΒΔ. “Μποτσια ΠΓΣ. το! ! ν"αζον"κ 1)

- !ηο.] τρτιιοπι. ο ς. ΒΔ. το!. ! οπι. Β

!!!.ιθαυμαζον ουν Βυ'Π.Κ. !. 88. α.ο.α.

“8.1 ιίς την ἱορτην ταύτην. οι! γαρ --· ώς των; α!!! 5τττ.Γιτ.8ιΠα!. [ο εντ.Βο!.πη;. Ματπρ!ι. 'Πιερ. (οπ

“μύδι”. μη γἱνοιτο κτλ. Ερἰρ|ι. Πο.

Η. !.(!.4"). ὶγι!ι οὐκ ιιναβαινιο άρτι

....ττιΐις ουν. φησιν. ι!νέβη, ιἰττών. Οὐ:

αναβαἰνω; ουκ ιῖιτιν ιταθάιταξ, οι):

αναβαίνιο· αλλά. νῦν. ιῖιτιν, τουτἐοτι

μια ὑμῶν. ΟΙιτγ.το.τι.ν!!ἱ. 285.. ! ζονται

9. ΒΤΙ.ΧΔ. Ι. το!. [ο. 87ττ.!.)οι.δι

Πα!.(αι πιι;.Οτοει·£·.) Τ!ια!›. Ποιο.

-ιις την ἱορτ. ταυτ.] οτπ. 69.

-ο φος καιρος !!!)ΤΙοΧ. !. 88. 69. Π.

νπ!;;. οφ] ! Σιλ ιιαιρ. ο τμ. ε.. ΔΕ.

τα!. α.!ι.ε.

9. ταυτα] ]°Μ!ι!. δι 9. ΒΤΙΑ. το!.δι·τ.!!α!. τα!. ! οιπ. Ι). !. 88. Η. (Σεπτ.)

8Στττ.Οτι.8ι!?ει. Μπι.

-αυτοις ΒΒ'Τ(πρ.θοοτρ.)Δ. 3.3 τἰο. 69.

Μαιπρ!ι. τα!. ! οιπ. Ι). ιι.ο.ι. Βγτ.Οτι.

'.Γ!ια!ι.

- ιν] πιω. τιμ Α7):

!!.ιΞιζητουν Δ..

- ιν τη ιορτη] οιπ. 09. Δ.! !π ιατπρ!ο ΤΜ!).

Η. ττολυς ποιο ττιρι αυτ. ην ΒΤΙ.(Χ). ο.

(ττολλοις Χ.) ! ην περι αυτ. πολυ; 33.

"απτο σ. Δ. !. τα!. νιι!ι;. [9. τα!!

ην περι αυτ. οιπ. πολη 1). α.ε.ο!

Απο. (οπι. στην αυτ. Ποιο.)

- τοις οχλοις ε_ντ.Πα!. Τ!ια!1. το!. ' ται

οχλιρ Ι). 88. Η". 87Π.0"..διΡοι.

Οοι!ι. Μαιπρ!ι.

- αλλοι οι ΒΤΧ. 1. 88. 69. τα. (α.)ι:.

τα τα!. ! οτπ. οι Ι)ΕΔΕΕ'(ΠΠΠ.!$υ

ντι. ΙΜ. (των. Απο.

του. οπιαπι ο.) ! :και ιθαυμαζον €.

Δ. τα!. ντα. 1: 8γττ.Οτι.Ριτ.8ι!.!α!.αι.

τα!. (-ζαν Μ.)

- οντος Οτἰο. !!!.46:!'. ! ούτως Ι'.

Η!. αποφ. ουν Β'ΓΔ. 09. 1ιοσΠΚΜοΠν

Γ?'_|ῖΔ. 8)·τ.!!α!. Τ!ια!›.(ιιρ.θεοτς.)

Οοι!ι. (“ππιαπι" οώ “οι ταεροπι!!ι"

ο. .ΖΕι!ι.) ! °οιπ. ουν ς. ΒΙ.Χ. 1. 88.

πως. α.ο# 8ττ.!.)ει.. Μαπιρ!ι. των.

(πρ. των.) Δ.ττπ. (Μαι: ατο διαιτα ο”.

Οτι.)

- αυτοις] ροι: ειπεν 88. ο!! Ξι!ι.!

οπι. ΧΡ. Ισα/Σ Βι·τ.Ροι. Οοι.!ι.

 

'ϊ. αυτοι! αποτο οι. ' 8. απο απατα! ποπ οι. '

Η. ιπι.ι!!.πιπ οι. ! ι!ο αο ,και ατο!. ιπ "απο 0!.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. να Η'.

σε ` ε

ἔἔΕ: +Ίησουο και εἶπευ,Ι'Η ἐμὲ, διδαχη ουκ ἔιττιυ| ἔμη,

` κι 2 σ

13389- οἰλλα του πεμψαυτοο με· εαυ τα· θελιι το θελημα
:ι-:ε1υοπκιι8υπ . .. - . . - - ι ,

ιι. αυτου ποιειυ, γυωο·εται περι τι” διδαχηο, ποτερου εκ
-ι α 2 6 ο ` ι ε ο Α σε 18 ο ε 9

του θεου εστιυ, η εγω απ εμαυτου λαλω. ο αφ

ἑαυτοῦ λαλῶυ του δόξαυ τι” ἱδίαυ ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶυ

τι» δόξαυ τοῦ πέμψαυτοο αυτου, οὺτοο αληθήο έστω,

και. αδικία ἐυ αὐτῷ ουκ ἔστιυ. 19 ού * Μωυσῆ9#
* .Η Ι/ 0 σε ` ε ` ε ` › ο οι › :

εδωκευ υμιυ του υομου; και ουδειο εξ υμωυ ποιει

του υιιμου· τί με ζητάτε αποκτεῖυαι ; 20 α·ιτεκρίθη ο

ο ο. 3:43. ὅχλοι· *, '1 Δαιμόυιου ἔχω" τα· σε ζητεῖ αποκτεῖυαι;

10:20.

2 1 , 22. θαυμάζετε.

.τα τουτο

πα. . Μ" ένα...

οι ρ κι Δ

21 αιτεκρίθη * Ίησουο και. εἰπειέ° αὐτοιο, Ευ ἔργου
. Ι | . ` η

εττοίησα, και παπα θαυμαζετε δια τουτο. 3Μωυ

σῆο" δέξωκευ'. ὑμῖυ τι)υ,περιτομήυ, (ουχ ὅτι εκ` τοῦ

*Μωυσεωο εστιυ, αλλ εκ που πατερωυ), και ευ
`

σαββατιρ ·ιτεριτἔμυετε ιΪι|υθραιττου. 23 ει περιτομηυ
` σε

λαμβάυει ιἴυθρωποο ευ σαββάτιο, ῖυα μη λυθυ ὁ

, Φ | '| , ` Η ..| Ψ' .ν

υομοο Μωυσεωο, εμοι χολατε οτι ολου αυθρωπου

ειιο οι ι1ἰκἱι. Μαι ιΙοοιι·ἱπιι. ιιοιι

οοι ιποιι. εο‹1 οιιιει φα πιἰεἰι πιο.

" ει οιιι: νοΙιιοτιι. νοΙιιπτ.ιιιοπι

οιιια ίιιοοι·ο, οοαποοοοι πιο οοο

τι·ιιιιι ιιιι·ιιπι οκ οοο ιιι. απ ορο

ο. πιο πιω Ιοπιιιιι·. Η απ α

εοπιοι ποιο Ιοοιιιιιιι·. @οποιο

Ιιτορι·ιιιπι φωτα: οιιι οιιιοπι

ηιιιιοτιι ι;Ιοι·ιαπι οιιιε ειιιἰ ιπιεἱιι

ἰΠιιπι. πιο τοπικ οιπ.. οι ιιιἰιιειἱ

Πα ιπ ιΙΙο ποπ εει. '9 Νοππο

Μοεοει οικω «πιο Ιοεοπι? οι

ποπιο οκ νοιιἱιι Γιιοιι Ιοι:οπι.

='° @πιο ιπο οιιιιοτιιιο ἰπιοτιἰοο

ι·ο? Βοεροποἱι ιιιι·ιιιι οι .και

Βιιοπιοιιιιιιιι ΜΜΜ ιιοιι τα

“οποια ἰιιτ.οτιὶοοι·ο? 2' Κοιμη

.κι Μεσα οι ακα οιιι. Πιιιιπι

οπου Γιαπ. οι οπιιιοα πιἱτιι.πιἱπἱ.

2' Ρι·οριοι°οιι Μοοοιι οικω. νοιιιο

οποιιπιοἱεὶοποπι. ιιοιι φπα οκ

αίσιο οι: εοιΙ οι: μπαμπα. οι ιιι

ειιΜιιιιο οἱι·οιιπιοἱιΙἱιἱε !ιοιιιἱ ιιοπι.

” ει οιι·οιιι·ποιαιοποπι Μαρκ

Ιιοπιο ιιι εαΜιιιιο ιιι ποπ εο!να

τι" Με Μοει.πιιιιι ἱιιιΙἱΕπιιπιιπἰ

ποια ιοιιιπι |ιοπιιιιοπι ιιτιπιιπι

ίοοι ἱπ πωπω? 2' Νο!ἱιο ιιι

ιΠοιι.ι·ο εοοιιπι!ιιπι ίιιοἱοπι. οοο

· .- . | ' |

υγιη ε·ιτοιηο·α ευ ο·αββατοι;

αλλα του δικαίαυ κρίσιυ *κρίυετε.

24 ` |

||

, ὅψιυ,

25 ,Έλεγου οδυ

μη κριυετε κατ
ιιιειιιπι ΜΜΜ ιιιιιιοιιιο.

” Βιοοιιιιιιι οι·ι;ο ιιιιἰι.ὶιιπι οι:

 

16. Ιηιτ.] Νικαια. ὁ ετ. ΒΤ. το!. ¦ οπι. ὁ

Β. 88.

- και] οπι. Ε".

- ·ιτεμψ. με] μια. Μπρος 83. @στα 370.

Ι?. θελει Γ.

- τοτερου] ·ιτροτερου 69 δα. Μη:

Παω. ει Χ. 33.

- η] εις 69.

- εκ] ευ Τοεοτα.

- του θεου ΒΤ. τοι. | οπι. του Β.

18. ευ αυτοι] ιιοιι ουκ εστιυ ΒΧ. ο!.

8ττ.Οι·ι. και. 6'Ιειιι.377.

Η. Πωυιτης ΒΒΤΒΧΔ. 33. Κ. ¦ *Μακης

'8. 1. 69. Β. ι·οΙ.

- εδωκεν ΒΒΒ. ι $δεδιιικευ ε. ΤΒΧ. το.

- υμιυ] ἡμιυ 69. Η.

- ιΕ ὐμωυ] οιπ. Ο.

20. α·κεκριθη ὁ οχλος] απεκρ. αυτῳ ὁ οχλ.

Ι. ' αιτεκριθησαυ οι Ιουδαιοι Κ. 8.”.

Βο!.πι€. ΜΜΜ. και ειπευ ε. ΒΔ. το!.

Μια. 8ι·ι·ι·.Ρει.8.:ΗοΙ. τοι. (και ειπουαυτιμ

Κ. ΕΦ.) ' οπι. ΒΤΕ.Χ. 83. Μοπιριι.

'Ηιοιι. ι Βιοιιιιι: οι Ιιοπιἱποιι Β·νι·.Οι·ι.

·- απο Β

21. απεκριθη Ιηα. και ειπευ] ιιιτοκριθεις

6 Μια. ειπευ Δ. Ι @οι οιιι .Τοειιιι 8)·ι·.

ο”. Αι·πι.

- Ιηα.] τρι·ιιοπι. 6 τ. ΠΠ.. ι·οΙ. ' οπι.

ΒΧΔ. 1. 33. 69. ΜΜΜ".

-- αυτοις] οπι. Β. οι. Απο.

21. παυτες] υμεις Β.

22.). δια τουτο] οοπ_ῇ. οιιπι ατι". Χ. ΤΙΜΜ,

(?ΒΜ. 1ι.Ι·".) Ι οοιι]. οιιιπ καιω. Β'Ι'ΒΔ. Ι.

33. 69. ΕθΗΚΠΓΔ. Δια. εφ Βιιτι·.Οττ.

Ριπ.8ιΠοΙ. Μοιπριι. Οοιιι. πιο.

-- Μιιιυιτης Β(Β)ΤΒΧ. 33. Ο!). Κ. (μια

υιιιυ Β.) ' 1Μωσης ὅ. Δ. τοΙ.

- διδιιικευ ΒΤ. το!. ' εδωκευ ΒΕ.

- ουχ] ουκ Β.Μαἰ.(οιὶ.2.)

- του] οπι. Β.

- Μιιιυοιιιις ΒΒΤΒ. 33. 69. ¦ *Μιιιαεως

ε. ΑΚ. το!.

- αλλ' ΒΤ. το!. ' αλλα Β.

- ευ ΒΤ. τοι. νιι!ε. α.ι:ώ το!. Οτίο. ιιι.

“Η”. | οπι. Β. ΙΜ.

- περιτιμυετε αυθρωπου] περιτιμυεται

ανθρωπος ο.

23. ει] Μι!. ουυ Β. αφ Ατιπ.

- ουθρ.] ρτιιοπι. ὁ Β. 33. | Οοιιιι·ιι, ΒΤ

Ι.. το!. Ποια.

- Μιιιυαεως ΒΒΤΒΧΔ. 33. 69. Κ] :Μω

σεως 9. Β. το!. μια. πως 1). (_β)

- ολου] οπι. Χ.

- Μαι] ·ηυ Β. ' μια ε·ιτοιηαα 69.

24.μη κριυιτε] μη κριυατε 69. ν.

- κρια. κρινα: ΒΒΤΕ. (ιι. 33.) ¦ Σιιρια.

κριυατε €. ΧΑ. το!. `(Οι·ἰο. παπι.)

35.ουυ ε_γτ.ΗοΙ. Οι·ἰο. ιν. 282”. | οπι. Γ..

(Με.) Μπι. (οι ακουω 8ττι·.Οπ.8ι

Ρει.)

25. εκ Οτίο. ιν. ' οπι. Ι'.

26. και αυτο ιιῖε 13131'. το!. Οτία. ἰτ. 382 °

| οπι. ΒΧ. 69. α.μ. Μοιιιυ!ι. Οι.

33.)

- λαλη Μ. (ιιι·ιι.οπι. και: οι, 8)·ι·.Οι·ι.)

- μη ποτε ΒΤ. το!. Οι·ἰο. ιιι. 28”. 28%.

| μη τι Β. 1.388.

- αληθως απτο ην. Οτἰο.ἰν.!ιἰ.ι. Ι οπι.

33. 8γι·.Ρει. Ήιοιι.|Πιιι. πιο..

- εγυωοαυ] ροει οι αρχουτις Β. ιιι-πι.

] οοιιιι·ιι. Οι·ἰα. πιο.

- εστιυ] οπι. Γ. ΜΜΜ. αληθως 9. Δ

Ε. το!. 1. 8)ιτι·.Ρει.δι Πι:Ι. (Σουι. 2Ι:Μι.

ι οπι. ΒΒ'Ι'Ι..Χ. 1. 69. Κ. (Σουι.) δια.

οι. Μοπιρ!ι. 'Πιοἱι. Λτπι. Οτίο. και..

Οι. 33.) ' οπι. ιιοιι. ὁ Β.ΒΙι:.

27. ὁ δε] μια ο .τισ Λ.

- ερχηται 8ι. 3. ΒΒ'ΓΔ,. το!. Μια. ΟΠΠ.

ἰἱἱ.783°. ιν.281°. 282€. ' ερχεται ΕΙΑ

ΚΔ.. 33. ΕΠΙ. ' ελθυ· Ο.

38. εκραξευ ΒΤ. το!. $!".0Π.ΡΩ.&Π01. ι

εκραζευ Β. ΕΜΣ. | εκραξαυ Η..

- ευ τῳ ιεραι διδ. ὁ Μα. (Β)ΒΧ. 33. κι.

ο. 8)·ι·.ΠοΙ. 1ιιοπιιιιι. ΤΙιιιΙ›. (Σουι. (δι

δαακων] ροκ Μια. Τ. οπι.1¦ἶ) ¦ ὁ Ιηα.

ιδιο. ευ τιμ ιερ. Β. (5)·ι·.1'ει.) Ι ι. Πιο. ευ

τ. ιερ. διδ. Ι. ου. νιιι;;.(:Ι. (ι.ε.Ι. (ετε.

 

18. Μια”. οιιπι οι.
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ΚΑΤΑ 1ΩΑΝΗΝ.

  

1 ο.11:οο. οζ

811. 1λήλυθεν

Ι' .- ο ο- π οι ε .ι λ

τινα· εκ των 1εροσολυμιτων, ουχ ουτοι· εστιν ον

ζητοῦσιν αποκτεϊναι ; 26 και ἴδε παρρησία λαλει.`,

και οὺδεν αὐτῷ λέγουσιν. μή ποτε αληθωι· ἔγνωσαν
ο οι ιν οι ι › ι ο ι 27 ι κ

οι αρχοντει· οτι ουτοο εστιν ο χριστοι·; αλλα

τοῦτον οἴδαμεν πόθεν εστίν· ὁ δε χριστοι· οταν
οι ι κ Ι Ι ι ν 28 .ν

ερχηται, ουδειι· γινωσκει ποθεν εστιν. εκραξεν
·; ο ο ο ο τ ε ο επ κ ν ι ιη·

ουν εν τω ιερω διδασκων ο Ιησουο και λεγων, Καμε

οἴδατε, και. οἴδατε πόθεν εἱμί· καὶ απ, έμ.αυτοῦ οὐκ

ελήλυθα, αλλ, ἔστιν αληθινοτ ο πέμψαι· με, δν ιδμεΐο

ουκ οἴδατε· 29 οι. 1 οἶδα αυτόν, ὅτι παρ' αὐτοῦ εὶμι,

κακεῖνοι· με απεστειλεν. 80 ' εζήτουν σὺν αυτον
| λ ' ` ' | 9 , 9 ` ` οι- 0

πιασαι, και ουδειι· επεβαλεν επ αυτον την χαρα, οτι

οιἴπω ἔληλύθει ωρα αὐτοῦ.

Π1οιιοεο1τιπ1ε. 19”οππο 1ιἱο επι

οποιο ιιιιιιοι·ππι ἰπιετ11οιιτε?

"οι οοοε ριι1ιιιπ Μπιουτ οι

π11ι11 οι ι11οιιιιι: ιιιιιιιιιιιιιι "το

οοεπονει·ιιπι ρι·ἱποἰροο ποιο πιο

οοιΟ1ιτιιιιιιι11 2' δω 1ιππο ποι

τουο ιιπι1ο επι @ποιου ιι.ιιι.οιπ

οιιιπ νοποι·ἱι. πεταει οοιι ιιπι1ο

πα. - Μι” Ο1οπιιι1ιοι απο

ι1οοεπιι 1ο απορω Και. οι οι

οοιιο. Ετ. πιο που οι ιιπιιο πιο

και:: οι ο ιπο ποιο ποπ νεπ1,

απο πει νεται πιο πιω: πιο,

οποιο που πε.οοιιιι: 211 οπο ιιοιο

ειπα. απο πο ὶριο .πιο οι 1ριιο

πιο Με". 8 ο". '0 Ωιιποι·οοιιπι

απο ειιπι προι·ο1ιοπι1οι·ο. οι πε

ιιιο ..πιο ιιι 111ιιιπ ιιιιιπιιο. ποιο

ποπι1ιιιιι "ποιοι ποιο ειπε.

 

οθ

119. [ταῦτα], Δ

π με ν

. σαιοι

 

θα.) Απο. .που ι1οοοπο 1π ιοιπρ1ο

σου" Λικ. α.|: 1 ο 1ηο.] οιπ. Δ. (οιπ.

ο οποιο.)

29. και λιγιον] και ιλιγεν κ.

- και οιιδατι 0.49. 111. 79:19. 2811°οἰο. 1

οιπ. Χ. Ι. οτι.. ιν. 2811. 28991· ΗΜ.

8989.) 1 και οιι1α ν.

99. εγω] +ι1ι1ι1. οι 18. ΒΧ. 1. (13. απο-.#1

8ντι·.Οιι..Ρει.οιΠο1.. Μοπιιι1ι. Οοι1ι.

2.'19ι1ι. (ειιι1 οπο αν. 89811.) 1 οιπ. [ΥΠΑ.

69. παιικΜευνι·ι. νιι1ε. απο.

8]τ.Ηο1.8.". 'Γ1ιο1ι. Απο. Οι·ἰρ. ιν. 281..

Το". που. Για. 92.

- οιιδα αυτον οι! 11π.] οι οἱ ι11ιιοι·ο

παπι ποιο1ο οιιπι οπο ε1ιπἱ1ἱο τοπίο πωπ

ι1ιι.ιι. οι ιιοἱο οιιπι ποιο πο 1ρεο ειιπι, οι

ἰροο πιο πιἱιι11:. Ετ οι απαιτει οιιἱο πεο

οιο ειιιπ πιο οιπι11ιε απο ιποπι1ιιιι. Οοι1ι1.

Μι. (Γιι1ιἰ. Τά. ο.) ιι1ι1.οορ.τ11ἰ. 55.

(ἱπ 181 [1.ο. αν!. Βιιτ1ιοτιπο 10] 1ιοο

οι:1ιο11οπ Μπιουτ. εἰς τὸ βιομα1κον ιὺαγ

γἱλιον τοῦτο ιι1ρον.)

- παρ' Οτίο.1ιι. 1 απ' Χ.

- απεατιιλιν σου. Η. 1 απισταλκιν

:1).

80. πιανω] ιιι1ι1. και ιἔηλθεν εκ της χειρος

αυτων 119. Δ(χωρας). Απο. 1 Οοπιι·ιι,

θα!). Η. 2911·. 1198..

- ιπιβα.λιν Οι·ἰρ. ο. 1198.. 1 ιπιβαλλιν

Χοίο. Οι·ἰ9.ἰν. 2939. 1 ιβαλιν Τ. α.ο.

"1 24 81 *Ἐκ τοῦ ὅχλου δε πολλοι|| επίστευσαν εἱο
.9 ` ` ' + ·

αυτον και ελεγον , Ο

πλείονα σημεια ποιήσει ων αυτοι· ἐποίησεν;
ο κι απ .Η | ` ο ..ο

σαν οι Φαρισαιοι του οχλου γογγυζοντοπ περι αυτου

ταῦτα, και απε|στειλαν Φοἱ άρχιερεῖο και οι. Φαρα

υπηρέται·, ο(να πιιίσωσιν αυτόν.

1111. την χαρα Που. Οο1.1ι. που. Οτἰο.

που. (την χειραν 119.) 1 τα; χειρας 1.

0. Με 8ντι·.0ιι.8ιΡει.. 111οπιπ1ι. Απο.

111188. Ποπ. 206.

-- ότι “πιο Οτἰρ.1τ.(ιἰο. 1 ουπω γαρ 89.

[του.

- ιληλυθιι Β.11!αἰ.1)'Ι'. ι·ο1. Οτι!). ἱν.1ιἰο.

1 -θιν Β.Βι1μ.Βολ.Β. 1 -θη ΧΕ(.911ΓΛ.

111. ικ του οχλου οι πολλοι επιο·τ. Β'.1'1οΧ.

(1.) (1111.) (69.) (Κ.) μια. απο. (δι]

μια οι 1111ι ουν. 1.19 11οιπρ1ι. οπι. 119.)

1 :πολλοι οι εκ τουο χλ. ιπιστ. €. (1))

Δ. τε1. 8ντι·.(Οι1.)Ριιι.8ιΠο1. (Μειπρ1ι.

'Ι'1ιο1ι.) Οο11ι. Απο. "τι". ποπ οι 1).

(Μεπιρ1ι. Τ1ιο1ι.)

·-· ελεγαν 11).

-- ο χριο.] `1ιιι·ιιιππ. οτι 9. Β. ι·ο1. @ιιι.

Πο1. 1 οιπ. ΒΒ'Η.ΧΔ. 1. 1111. (19. 1.1.

Ειπε. 8)·π·.(.1ι·1.8ιΡει.. Μοιπρ1ι. 'Που.

Οοι1ι. Αι·ιπ. .

- μη Β1)Τ1.Χ. 1. 1111. ΒΚ. 1 :μη τι €.

Δ. τι".

- πλιιονιι] πλεονα ΠΔ.

- σημεια] °1ιιι1ι1. τουτων €. ΔΕ. το1.

ε_ι·ι·ι·.Οπ.Ρε1.8ιΠο1. Μοπιιι1ι. Τ1ιο1ι.Μπι.

(Ποιο.) (ποιο ιτημ. 111. ροει ποιηοει Λ.)

Μπι. 1111ΤΙ.Χ. 1. :18. 69. Κ. Ι.ιιιι.

Τ1ιο11.θεοι·ο. Διπι. που..

- ποιηοιι] -ιιη Χ. 119 δα. 1 ποια Ο.

Βιιτ.Οτι.8ιΡει.

8 `. ΙΙ

11: μη
Οχριστοο ὅταν ἔλθ

'Ϊ' Ώ

εἶπεν ουν

1' ("·"1·) Πο τοπιο ιιιιιοιπ

πιιι1ι.ἰ οιοι1ἰι1ετιιπι 1ο οιιιιι. οι

ι11οο1ιιιιιι.. Οποιοι οιιπι "ποιοι,

ιιοπιιιιιιιι ιι1ιιι·π παπι απο
ηΚ0υτ Βιιο.ιπ ιιιιπο πιο που? *1 Διι

1ιιι·ιιπι πωπω ιιιι·1ιο.ιπ ιππι

πιιιι·ιιπι.οπι ι1ο 111ο Μαι. (1991 οι

ιπ1πει·ιιιιι ιιτ1ποἱροο οι Ρ1ιιιτιοοο1

+ ιπιπ1ειτοε οι ιιροι·ο1ιοπι1επιπι

εποι. 11' 191.111) Μαι: απο Ιο

111. ιποιηιιιν ΒΤ. το. 11,21 8)=ι·.Πο1. το!. 1

ποια 1). 69. νιι18. απο. επι-.οπου

Ρα. Αι·ιπ.οι1.

¦19.ηκουιταν] μπαι. και 69. 87ι'11.01-1.

11ει.8ιΗο1.τ .2Ει1ι. 1 ιιι1ι1. ουν Τ.Βι.·Ιι.

1. ΚΜ1.1. ο!! 'Ι'1ιο1ι. | ιιι1ι1. οι 1). ο.ε.

απο. Δι·ιπ. 1 ποπ 1ιιι1ιοπι ΒΤοεοτρ.Ε

Χ. :121. τα. νιι18. ο. Μοπιρ1ι.

-- ταυτα ΒΤ. το!. νιι1ε. 1127: 8τι·.Ριι.

το1. 1 οιπ. 11911... 1. ο.1ι.ο.ε.1. @ποιο

Απο.

-- οἱ αρχ. και οἱ φορ. Β1)Τ1οΧ. 1. 89. 69.

ΟΧΙ!. νιι1ε. ι:.|ῖ_β11. @ποιο Μοιπρ1ι.

'1111111. Απο. 2191.1ι. 1 :οἱ φορ. κ. ο1. αρ»

9. ΔΕ. ιο1. α. 8_τι·.Ηο1. (1οι1ι. 1 1111”

ρι·ἰποἰροο οποοιι1οιπιπ 8_γι·.Ρει.. 1 οιπ.

(με.

- υπηρετας ποιο ινα Β.Μαἰ.'Π.Χ. 1.

1111. 89. ΟΚΠ. νιι18. ουσ: απο.

1°ο1. 1 μια απειντιι.λαν 13ΔΕΗΜενινι.

α. 8)·ι·.Ηο1. Οοι1ι. 1 οιπ. @των

1111. ουν] 11οι1ι1.αυτοις 3. Τ. Ι.. νιι18.01.

(ι.·.)ο. Τ1ιο1›. 21Σι1ι. 1 οιπ. Β1)Ι.ΧΔ. 88.

119. Ε(1ΠΚΜ8ΠΤ)ΣνΓΛ. .οιπ. α.ο.ε._/:

1711. $νττ.Οιτ.Ρει.8ιΠο1. Μοπιι:11:ι. Φωτο.

Διιπ.

98. “πιο 1π 1.οιπρ1ο ι1οοοππ οι. 1 99. Με .1ο

οιιο (Η.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Π. 34..

3 Β 1'.

Ι. Σ Δ. _

1. 88. 89. στα

ε:οο1οιετπνΗ' ι

Δ.

. ο. 1α:85.

84. εὺρἡο·ετἱ

' [με]

86. ενρήοετέ

ὁ Ίησοῦο, 8,Έτι *χρόνον μικτών” μεἔ ὑμῶν εὶμί,

καὶ ὑποἴγω προο τον πεμψαντά με. :Η ζητήσετε με

καὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου εὶμ?. @πο ὑμείο ον δύ

ναο·θε ἐλθεῖν. 85 εἶπον οιἶν οἱ ,Ιουδαίοι προτ ἔαυτούτ,

Ποῦ οιἶντοο μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ήμεΐο οὐχ εὑρή

σομεν αὐτόν; μὴ ..29 τὴν διασποραν τῶν 'Ελλήνων

μελλει πορεύεο·θαι καὶ διδασ·κειν τον; άΒλληνα9;

86 το· ἔστιν ξὁ λόγω· ...ΜΗ ον εἶπεν, Ζητήσετε με

καΪ. οὐχ εὑρήσετε· καὶ "Οπου εἱμ.ὶ έγὸ ὑμεῖο ού

στο. Με” τοο‹Ποιοο Κοτοροε

νοΜοσοτο Μπα, οι “ο” Μ! οοο1

οοἰ ιοἱεἰτ πιο. Μ (",")~) Ωοοο.

τοπίο τοι: οι οοο ἱονοοἰοιο. οι

..ω πιο οπο νο; οοο ΜΜΜ::

νοοο·ο. Ή Ι)ἰκοι·οοι απο Ιο

ιΙοοὶ οὐ εο ὶροοο, Οοο Με Πο

ι·ιιο εεε, οοἱο οσο ὶονοοἱοοποο

οοοι? οοτοοομ1 ἰο ‹Περοπἰο

οσοι Βοοοοιο ἱιοτοο ο" οι οσο

“πιο αιωνια? " @οι αει Μο

οοοοο φωτο απο.. @Πω-ιο.

Με οι οσο ἱονοοἰοιἱο. οι Μο

ειιοι οπο [νοο] οοο @κοπο

νοοὶτο?, ..
[με] ..

δύναο·θε ελθειν ;

87 οΕ ο σε ; κ ο | Α | Η ..Ι . . _

25 μ δε 7- εσ-χα-,- ε α ε αλ ο· ο ῖο οονιοοιοιο :οποιο Φο
ο ν. . ν ο η .. Π ?μορ' τη μν)| 27. ,2 οιοςοο Γοοιἱνἰιο.ιἱο ...Με “οι”

ΕΟρ'Γ779 ειστηκει Ο Ι770'0υ9, και εκραξεν λεγων, Βαν οι ο!ιοοοοο.τ ιΠοοοε. Ωιιἰ Με.

- . τ , π κ ε . :38 < - νοοἱοι ο..! τοι: οι ΜΒΜ. Μ @ο

78τι·.0ι·1:. τι; οιψα, εμχεσθω πρωι με 'και πινετω ο αν εται.. Μ Μωωωω”ωΡ_

- ' · .@ωτα ο·τευων με εμε, καθομ· εἰπενή Νη γραφη, ι ποτέιμοι εκ νε;.Βοε:

·- | Ώ κο ' ο.. - .- . . . .

?779 κοιλιαο αυτου ρευο°ουο·ιν υοατο; ζωντο;. ΤΟΙ.!Τ0 Μοτο οια". ιΙο "ΜΒΜ κομπο οι:

Α φ Ι (:0ρΪ."Π 0""". στο @Με 'Π (Πλω:

θα .ΜΒ δε εἶπεν περὶ του πνεύματα· ου ἔμελλον λαμβανειν Πω..1."......."ΜΗΜΜ 6...

Ι ο Ι Χ "' Α ' -

'Η 7 οἱ *πιστευσαντεο# εἰ;` αυτον· οὅπω γαρ ή” πνευμα 8]:=ωΈ:: "%"ΒΒ..(Β

3? ο' ιον , ὅτι * Ί σοῦο 2οιἴπω|| εδο άο·θ ·
7 η 7]

Μ

33. ο Η". οτι] οτι Ιηο. Τοσοτο.

- χρονον πιο” μικρ. οπο. 89. ο.'

:ροκ ς. ΒΔ. 1. 88. το!. Με.) Το".

οάν. Ποιο. 22.

- μοῦΙ ὑμ. ειμι Το". ¦ με·νῦ μεθ' ὑμ. Η.

84.. ζητηοετε] ζητειτε 69.

-· ουκ Τα”.

· - ώρησετε] ...οι με ΠΓΣ. 1. το!. @το

Οτ2.Ροτ.&ΠοΙ. ΜΜΜ. Τοσο. Απο. '

οιο ΒΒΔ. 88. 69. το!. 1.8". Οοιο.

Απο.

- και ὁπον....ελθειν] στο. Π.

·- ειμι] 1308! :για 69. νοιε.ΟΙ. α.ο.ο.2.

8)·τ.Ρο. Ηπειρο. Τοεο. Απο. ¦ Οπου..

Δυο. 1: ε -

- ελθειν] «οι. εκει Β.(8ἱΙ.Μαἰ.οὰ.!.)

85. ὶαντονς] αυτους 69. | αλληλους Ο.

- οντος] ραπ: μελλει ΒΙ.Χ. 8_γο·.(Οττ.)

&Ροι. ' Οσοι”, ΒΊ.'Δ. 1. 88. το. Σεπτ.

8ττ.ΒοΙ.

- ἡμεις των. ' 01ο. Β. Με.. Μοτο”.

- εὑρηοομεν] ·σωμεν ΗΜΓΔ.

·- μη] μη τι Β.

- και διὰ] 0111. και Η. (ως. τους 'Ελλη

να: σοι. οπο...)

86.ὁ λη. ούτ. Β130,.Ι.3ς. Ι. 88. Ο!). Ε.

(οτ νὶά. πιο. ἰο οοεΙ.)Ιἱ. @τοῦτο Ι Φωτ.

ὁ λογ. ε. ΔΕ(οοι·ι·...) ΜΙ. 13ο". @Το

Ροτ..8ιΠοΙ. ' σοι. οντος Τ.

- ον] ότι Τ.

38. ζητηοετε] ζητιιτε 69.

- εὑρηοετε] πω. με Β.ΒΙΙν.Μαἰ.οᾶ.2.

Πο.. ι. ο. 8_νττ.(Μ.Ρο.&ΗοΙ.τ

Μοιορο. ΤΜ!). Εκο. | οιο. ΒΒΔ. 88.

69. το!. Βια. Ποιο. Δτοι.

- ειμι] Με: εγω 69. α.π.·.εώ

- ομως] στο. 69. Αα.

- ῆο.] Μι!. .Το!ι. νἰἰ. 53-νἰἰἰ. Η. αν!.

225(εοοο. ΜΡ).

87.το ιοχ.....το μη. (Ποτ.) 8_γτ.ΠοΙ.

το!. ¦ το ἡμ το μη. το ωχ. 00.. ο.

8_ττ.Ρετ. (στο. το ωχ. @και ΜΜΜ.)

-- εκραξιν ΠΠ.. το!. 8νττ.Βο..Ρει.8ιΠοΙ.

Οτίο. Η'. Νεο. ΜΒ». ¦ ικραξεν 1). Ι. 89.

Σο". Μοτορο. Τ|ιοΙ›.

- προς με (ΜΤΒ. το!. τν. Οτ·ίο.ϋ.550'.

τον. ἱἱἱ. 25". Η'. 118". 119”. 138». £11.τ.

ἰο Βο. 4076. ἱο Ρο. 87.!. 869.. (πρ. :με

Β.) ¦ στο. Β. οκ. Ομρτ. ιοο. 282.

88. μου"... Οοο Η. ?79% ἱο Ποτ. Μοἱ.

42. Ειτε: ἱο Σε. 4.074. ἱο 138.117». 166.'.

Η”. ΜΒ'. ¦ -σωοιν ΛΗΛ.

89. οὐ ΒΤΙ.ΧΔ. 1. 88. 69. ΘΒ8.ι€Γ. | ὁ Β

1εκ1ουνΑ.

-- :μελλον ΒΒΤΧ. Ι. 88. 8.9. ' ομιλ. 1.

Δ. 69. ΒοοκΜονοκ.

- πιατενοαντες ΒΤσεοτο.Β. (πιστευ

ο·οντες ΤΒολ.) | Σπιοτπνοντες τ. ΒΧ

Δ. τω. ΠΙ!. 1099

- οντα] ὅπου Δ.. Ποσο" Αα.)

Με..

89. πνευμα] ροιοτο. το Β. | Οσοι". Οτίο.

ἰἰἱ. 560". Η'. 388€. 422.. 4.50. Επι... ΠΙ

Πιο. 169.

·- αγιον ΒΒΒΧΔ. Ι. 88. 69. το. :ώ

εντ.ΠοΙ. απο. ΕΦ. στο. Ιω. ἰἱἱ.

900€ (το αγιον ΠΊ.) ' Μο. ΤΚ. νιΙΙΒ.

α.ο.ο.Ι. 8)·τ.Ρετ. Μοτομ|ι. 'Ηπα Λοο.

ΟΠΠ. ἰἰἱ. Με". £μ.α. ἰο Ευα. αν”. 864.

"ΜΜΕ ροποο. δεδομκνον Β. νο!8. ο.

(ο.)ο.ο.Ι. 87ττ.Γετ.8.:ΠοΙ.. 8_γτ.Πἱοι·.

'Ποιο. Ειι.τ.ἰο Πιο. ' Μι!. επ' αυτοις

(ποτά) Β._|. Οοα!ι. (ΖΩΗ.) ' οπο. ΤΙ.

ΧΔ. 1. 88. το!. μ Μοτομο. Οσοι. Απο.

Λεω.. 0.49. ἱἱἱ. Με”. 0.49. ΙΜ. ὶϋ.

Οοο”.

-- Ιηοονς] *Ποσο ὁ €. 8.'. Οτίο.ἱἱἰ. '

στο. Β.Μοε.0ΤΙ.ΧΔ. 1. σε. 69. ΕΟΠΕ

ΜΠΓΛ. Οτίο.ἱν.Ιοτ.

- ουπω ΒΒ. Οτίο. ἱν.Ιετ. ' Σουδιπω €.

Τ. το!. Οτἰο.ἱἰἰ. | ουδιπωτε Ι.. (οπου.

οσο οποιο απ Βρἰτἰιοο οοοοιοο ποιο το·

ειιττοοιἱοοοοι 8)·τ.ΠοΙ.οτα.)

40. εκ του οχλον ουν ΒΒ(Τ)Ι.Χ. Ι. νοἰε.

α.ο.(ε:.)(ε.)(_#.) σκοπο.. Τοοο.)(Λοο.)

Ι ουν] ον 'Γ. ι (οἱ εκ τον οχλον (να. ο.

  

83. τοο ΜΜΟ. (Η. | 34. ηοοοτἱΜο Λα. | @ο

απο Π. ' ΓΗ. ποτοοοροοο οι. ι :οι οττι. "ο των.

ΗΤ. Βἰ :τοπ Με" (Η. | 38. Φο". Ο!. [ 39. ιποο

οοὶοι .ένα ι απο'. αΙοτὶοοοιοο οι
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

το #| '¦ || 3 | 2 Α , || . | ||

του οχλου ουν ακουσαντεο των λογων τουτων

ἔλεγον, Οιἶτότ ἐστιν ἀληθῶο ὁ προφήτη9. '“ ἄλλοι

_. .Ἡ ἔλεγον, Οἶ›τότ ἐστιν ο Χριστώ· 2οἱ δὲ” ἔλεγον, Μὴ
Δ. -.π 4α.[8."1"οϋ,ός ζ ` ο .ο ν ο ` :Ι .

γαρ εκ τω· Γαλιλαιαο ο χριστοτ ερχεται, ουχ

-_!Η.ἱο.6:ι.

  

428 › Ι!

ο Χ .3 ο, ο 'ο ν 3 ` #| Η κ

η γραψη ειπεν οτι εκ του απερματοε` Δαυειδ και
Ο ` Β λ Α | Η '3' * | “8 Μ

απο ηθλεεμ παο κωμηο οπου ην Δαυειδ, ερχεται
..δ ο ι .ν .ω ι ο 2 ο ν ο ο οι υ

-; ο 'γουστα, `@φαι-ια ουν , εγενετο εν ,του ο)€λι;›

πο δι αυτον. τινεο δε ηθελον εξ αυτων πιασαι αυτον,

ο σε

αλλ,, ούδειο τε"βαλεν'| έπη αυτον τιὶο χειρατ.

9 ο ο

οι· 28 4'5 Ηλι9ον ουν οι υπηρέται προ”` τουο ι:ἱρχιερειε`
Ο ^ ο- .ο

και Φαριο·αίουο· και ειπον αυτου` εκεινοι, Δια τί ουκ
ο ν ο Ι 46 ο : ο ο τ .ο τ

ηγαγετε αυτον ; απεκριθησαν οι υπηρεται, Ουδε
3 ο Ι ιν ο .ν ο ο· ο ο·

ποτε ελαληο·εν ουτωο ανθρωποτ, [ιοο ουτοτ ο αν·

θρωποο.] " απεκρίθηο·αν ουν [αῦτοῖο] οἱ Φαρι

ο·αΐοι, Μῆ και ὑμεΐο πεπλιἱνησθε ; 48 μή τι: ἐκ τῶν

αρχόντων ἐπίστευο·εν εἰ;- αὐτονἶ7 ἐκ τῶν Φαρισαίων;

44·

Πιο οτυο "που απο ουοἱοοοοι

οσο εοταιοοοο οἰυε., ιΙ.ἰοοοουι,

ΙΙἰο οει νοτο ρτορΙιοι.ο.: “ ΔΙΠ

ιΙἰοοὶπιπ:. 11ο αι (.Ήπιποο:

μου ‹μιἰιΙοπι οικου: οιοοριιοι,

ΝυπιουΜ ο @ΜΜΜ @ΜΜΜ

τοπιο? " Νοοτιο εοτἱρωτο Μάι

ηιιἰο ο:: εοιοἱοο Πανω οι (Με

Βοτ.Μοουι οοοιοΠο, ιιοἰ "οι

Ι)ονιιΙ, πιο: ΟΙιτΜοο? '3 Φ·

"Η Ι)ἰε.οοοοιο ἰι.οοιιο ίοοοο ο" ὶο

"που ρτοριοτ οιυο. “ (ανω

@Μάιου αυτοιο εκ ἱροἰο νοΙο

Μου ομρι·οοοοιὶοτο οιιοι. κι!

Μαιο απου. ευρω· Ποιοι οποια.

.5 Ο.. "Ο νοοοτυοο σου που·

ΜΜΜ Διὶ ροτιιΠὶοοο οι Ευω

ειιοοο: οι Μπιουτ οἱο ΠΠ.

Φωτο που ιιιἱι!υαἱοιἰο οπου?

"8 Βοοροποετοοτ υιἰοἰοιτἰ. Νικο

ιμιοπο οἰι: Ιοοιιιοο οι: Μαιο οοπ

Με: Μαιο. " Βοοροοι!οτυο:

ευρο οἱ: ΡΙιιιτἱοοεἰ. Νιιτυουιά

οι νου οοιΙοοιἰ οοι.ἰο? " Νικο

ιμιἱι1 οΙἱουὶε ο: ρτἰποἰρἱΒιιο οτε

ι.ΠιΠο Μ εοφ οι" ο:: Ροοτἰοοοἰο?

"' δω Μιτου Μα: ομοια που

Ό

 

299..) ' :πολλοι ουν ο:: του οχλου ς.

Α. 88. το!. _|:(;.) 8υττ.Ροι.8ο Πιο. (Μου.

_ «που
?Ί ...απου λογιον Ματια. 1. 38. ΕΟΠΕ

ΠΠΣ'. Μο. 8_γτ.Ριπ. Μοαιρο. που.

. ~ ω ΑΠΕ. Οτἰο.ἱν. ' :τον λογου €.

' Ξ , ΣΔ.. οι. ΒΔ. @απο απο. "

ρτοοιο. αυτου Ι). 8γτ.ΠοΙ.ι.κι. ' οποιο.

-_ τουτου Ο.

_: - τουτιον 130” 1. 88. (Π.) Σου..

· 8ττ.ΒοΙ.ιοα. 8_γτ.Βἰοτ. Μουτ”. 'Ποιο.

στο!» Απο. (νἱά. Ι)Ο ευρω.) | τουτου

Σ. :8811. Ι αυτου κ. | "σου ετ. Δ. 69.

Β. τοΙ. επτα. (0τίο. ἰν. Ωω. του

ο . Ιοοου.)

“ 2: .7 οντος οποιο. .οτι οι). ' οπι. πιο. το.

Ε. μια. το!. Οτἰο.ὶν.

-ξ Σ “. αλλοι 1..] Μι. οι του". 1. 69. Ιι.οφ

. : Οτἰο.ἱν.299·,.

- οντος] ρτοοω. οτι ΒΒΣ. ο!). ο. 8”.

Που ¦ Οοοιτο, ΒΤ. το!. ατο. ἱν.

- ουτος ιοτιν....ελιγον] οπι. ΝΔ.. 6.

8ττ.Βἰοτ.

- εστιν] Μι!. αληθως Π.

- οι δε Β'ζΠ.Χ. 1. 38. που. ιοο!!

Απο. αλλο.) 0τίο.ἰν. ' :αλλοι δε ε:.

ε. Μοαιρο. ΤΙΜ» ' αλλοι ΠΔ. 69. ΕΟ

ΣΕΝΤΡΑ.. 8τττ.Γει.8:.ΠοΙ. απο

- ελεγαν 1)..

(2.ουχ ΒΤΒ. Οτἰο. “292”. (ουκ Β.ΠΙ.

Μαἰ.οι.Ι.2.) | :ουχι ς. ΒΧ. το!.

 

 

ο ο Ι το

επαρατοι εισιν.

49 8άλλοι|| ὁ ὅχλοι` οιἶτοο ὁ μὴ γινώο·κιον του νόμου

50 λέγει Νικόδημοο προο αυτού9,

Η. ιιπιν Οτίο.ἰτ. | λεγει 1). μια.

- του] 0111. 1). Ι. 09. Η. Οτίο. ιν.

- Βηθλεμ Γ..

- ερχιται οοιο ο χριστο: ΠΓΣ.. 88.

καιω. απο. ΜΜΜ. Απο. του. ι

Σου" 05.. (Β)ΧΔ. 1. το!. ..να $γτ.Βο|.

ΤΙΜ). (Μου. Οτἰο. ἰν. (τὶι1.τοτ. 41.)

[Μοιυρο.] · οπιπο οπου '1). (οιιι. ο χρ.

ο.)

48.εγενετο οοιο ε. τ. οχλ. ΒΙ)ΤΙοΧ. 83.

Βου. Β_γττ.Ροτ.&ΠοΙ. Μοτοριι. ΤΙιοΙ›.

(Λι-ια.) (0τἰο. ἐν. ΗΣ”. γεγινηται). |

:μου 9. Δ. 1. το!. (πιο. [απο]

- αν τιμ οχλιρ στο. ἱν. | ως τον οχλον

Ι).

Μ. ιβαλιν ΠΓΣ.. (Με.) ¦ 1επιβαλεν π.

ΒΧ. τοΙ. εφ (τω. νοτ.80.)

- αυτον] αυτοι Π.

45. ειπον] ιλεγον 'Γ.Βάι.(οττο οι·οτο.)

- εκεινοι] οπι. ΚΙΤ. ου. σπασω”

8γι·.Ροι.)

- ηγαγετε ΒΒ. το!. | -γατε 1). | -γεντε

'Ι'σεοτο.

46.απαριθησαν] Μι!. δε Β. ¦ Οουιτο,

0τίο. ιν. ΣΟΣ”.

- υπηρεται] πιω. προς τους αρχιερεις

και οαριοαιους 69. ' (Μοτο, 0τἰο.ἱν.

299€

- ιλαληοιν ουτως ανθρωπος Β'Ι'Έ..ΐ.

83. (Μοπτρο.) (Πιοο.) Οτίο.ἰν. | :ουτ.

ιλαλ.ανθρ. 9. Δ. 1. τοΙ. νοΙε. (εοφ.)

τιονἱι: Μαιου πιο.Ιοοιοοι των

ω Μου. Νἰοοιἱοιουο οι! οοο, Μο

8_τττ.Γοι.8ιΠοΙ. Οοι.11. .2201. (οπου

τοις Απο.) | ουτ. ανθρ. ιλα.λ. Β. (ο.)

ι Μοτο υοηι.ιουι οἰο Ιοουιοι οι: ο.

46. Πα] οι; ούτος ο ανθρωπος ΧΑ. Ι. 83.

(69.) το!. κοπο. οώ Βγττ.(Ρπ.)8ιΗοΙ.

(8_γτ.Πἱοτ.) ('Ι'Ιιοο.) Ποιο. Απο. 1:01.

(0111. ὁ 69.) λαλει Ρο" οντος 8]τ.Ρ58.

8]Γ.Ι:Ποτ. ' ο; οντος λαλει 1).(ουοαιοοο οι Μο ο.) (ουτως Γ.) | οπι.

ΠΓΣ.. Γοτ. Μοαιρο. (Οτίρ.ἰν.οου οιι

Με.)

47. ουν ΒΤΙ.ΧΔ. 69. το!. νιιι8. [ο.

Βγτ.ΗοΙ. Ι οπο.Π. 1. 88. α.ο.ο@ 8γτ.

Ρα. Τοου. Απο. [Μοοιρο. (Σουι.

πιο]

- αυτοις :ΟΤΕ τοι. τν. ¦ 0111. Β. 69. Κ.

Ι. Απο.

- πιπλανηοθε Οτἰυ. ἱν. 299€. ' πολι:

ναοθαι [ο.

48." Οτίο.ἱτ. 299€ ' (στο. ο!). Κ.

- επιστευοιν 0τίο. Η. ' πιστευα. 1).

- η Οπου. | οι Ι'.

49. αλλα ΒΙ)Τοεοτ9.Β. 88. . τα». 9.

Χ. το!. (Οτίο. ἱτ. 298”. αλλ' η).

- οντος Οτίο.ἰν. Ωω”. ' οπι. 69.

-· ιπαρατοι ΒΤ. 1. 88. Οτίο.ἱν. ' :επι

ιιαταρατοι εἴ. ΒΒΧ. το!.

 

40. οπι. “που νέα.. | 41. που: @Μπα οι.

44. ουροτ ου!" οι. ι .55. οι:ΙουπωιοΙΠοιο οι.

48. οι ρτιοοιρΠ.ιο.ο Ποιοι. οι. | 60. Μο οι.

415





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. νο. 51.

ΒΧ· 6 έλθο» *` προς αυτον

1. αν οι.
Ξθω8ΠΓΛ. . . .

νο1ις.α.ο.ο. ακουσ27 9

ο”. Ρ. Η. 52

Και”. 'Ποιο.

λιλαίας προφήτη9|| ουκ 8 έγείρεται .

πρῶτον παρ, αυτου,
: ι ` 2 5' Μ ι Α Χ κ ` ο -·

απεκριθησαν και ειπαν αυτιρ, Μη και συ εκ της`

(καμπ-ΕΦ· Γαλιλαίαι· εἶ; 3ἐροιύνηο·ον|| καὶ. ἴδε ὅτι :ἐκ τῆι· Γα

Θ Ι!

και γκρ τί

ν "οι δδ_ΥΠὶ. Η.)

Ι || Φ ο ο .ο Η

προτερον, εις ων εξ αυτων,

51 ΜΚ 0 Ι 0 ” ι κ γ :` `

η ο νομο;` ημων κρινει τον ανθρωπου, εαν μη

ηιιἰ νοπἱι οι! πιο ποσο, οιιἱ

οικω στοπ οκ ἱροὶε. τι Νιιαιοοὶιι

ΜΧ ποειτο. ΜΜΜ". Ιιοπιἰιιοι:ο

"οι οιιι.Ιὶοτὶι οὐ ὶροο οτι” οι

ι:οι;οονοτὶι ιιιιἰιὶ Μαιο" “Βε

εροποοτιιιπ οι ‹Ιἱκοτιιτιο οὶ_

ΝιιοιοιιΜ οι τα θοὶὶὶοοιιο ω?

Βοτιιιιιτο οι νὶιὶο ιμιὶο. ρτοΡὶιοια

ο. Οιιὶὶὶυ.οο που αιτίου

ποιεῖ;

 

50. προς αυτον] τυποι”. νυιιτος 9. 1.

89. Ε0ΠΜ5ΓΔ. | πιω. νυκτος ΒΧΔ.

83. Κυ”. νιιὶε. ο.|.Ι. 8)·ττ.1)ει.8ιΠοΙ.

(Μοαιρὶι.) Οοι.ὶι. Απο. (λων) να!. σου.

ἱἱἱ. 2. ' οιιι. ΠΓΣ. ο. Β)·τ.Πὶοτ. '.Πιοὶ›.

- προτερον ποιο ιὶς ων ΒΤ. το προτι

ρον ΕΚ. Ι. 33.κἰο. 69. (α.)ι:.ο.Ι. 8".

Που εγι·.Πὶοτ. ΤὶιοΒ..'ὶΠιι. Απο.

(ΣΕΒ.) | το πρωτον Ι). | .οιπ. (Ξ.

ΔΕ. το!. νωΒ.χ $χι·.Ι'οι. (ἱοιὶι.

- ιὶς ων ιδ αυτ.] :υπο ο ιλθων 1). ΒΥΕ.

Ρετ. | στο. ο.

- ων] στο. 1.. $υτ.Γετ.

5Ι.ιιιιουσο οιι... Η. 2994. Βια. ἱιι Ρο.

280.. | -ο·ιι Γ. Μουν» κρινη ΣΗ.)

- πρωτον ποιο παρ' αυτου ΒΙ)ΤΙ.. 88.

(α.)ι:. 8_νττ.Γει.&Ποὶ. Μοπιρὶ1. πιο.

Απο. (Βάι.) Οι·ἰ9. ὶν. ¦ οσοι 1. 09. Κ.

'πιο που” Χ. (νιιὶΒ.(.'!.) (!)#τ

'απο. ο. Επι. ἱιι Ρε. Ζωή. 158.'

:παο αυτου προτιρον .3. ΔΕ. τοὶ.

Αν'. (Ποιὶι.)

- γνιρ τι ποια Οτίο.ἱν. Ι ιπιγνωοθη τι

οποιηοιν Ϊ). ο. βιιοι]'.

52. ιιπαν ΒΠΤ. 88. ὶί.|ζειπον τ. ΣΧ. τω.

- αν] σοι 1).

- οι] η Χ.

- ιραννηαον ο·ιιι.ιω.‹ω.ο.ποωι9.

ι 1:ιριννηο·ον ε. Β'1)Ε. το!. Οι·ἰς. Η.

299'.

- ιδι] Μι!. τας γραφας 1). (οοο: ιραυν.

νι.ιὶε.α. α.ι:.ο4/ζί. ΤΙΜ») Ι οιιι. Δω.

[ο. Οτἰ9.ἱν.

- οι της Γαλ. ποιο προφ. ΒΤ[..ΐ. πιο...

Ο!. (ΣΕΦ.) Οτίρ.ὶν. ' :ροκ 9. 1).

το!. Δω. α.ο.ιω $νττ.Γει.8ιΗι:Ι. το!.

(οπι. της Ο. | Οοιιιτο, αν). ὶν.)

- ιγιιριται Β.Βο|ι.ιναἰ.ΒΤΔ.(! ἱιι ποιο

οι1 Μι. ονοοεο!Η.) 88. Ιἱδυις.Γ. Μα.

8νττ.Γει.&.Ποὶ.ικι. πιο. Ποιο. Απο.

Ξιὶ1.(0τἱο.ἰν.) . 1ηηγιρται €. ΣΧ.

69. 8ι.τι.Λ. (ιγιιγιρται Ι. ΒοΗΜ.)

8]τ.Ποι.Π18. Μοπητὶι. | ερχεται Π.

(σειρχοται, ουδε ηιιροται ()τίο. Η.)

νἰἰ. 58. ΠΠ. Ι-ΙΙ. που λαοι” ΛΒΟΤΕΧ

Δ.38. (Λο ποιοι: Μπακ, κι! ο ερο.ιὶο

Μαιο ροτὶοορο.πι ἱιι ίοΠἱο οπιἰεοὶο οοο

οορἰ ροοεο “πωπω Κουα..) Μ. ορο

“πιο πωπω ΙιοΙ›οοι. (ἱιι Δ- των

εγειρεται ακα οραιἰιιιιι υαι·ιιιιιιι παλιν

ουν....λιγων ο ΠΠ. Η.) ο): 8)·ι·.Ροι:.

5γτ.Ποὶ. Μοιτη›ὶι.Μ5Β.ορ.)νἰ“ή”, οι:

ἱιι ΜΜΜ” ορ.Βοὶικνοπιο. ΤΙΜ). Ποιο.

Λτιο.Ζοὶι.(οι ἱιι οσοι!. ο. οιπὶ‹μιὶε.)

Οτίο. ‹Ιιιὶ νὶὶ. 52 ιιι·οιἰεοἰαιο απο νὶὶἰ. 12

οου3ιιο;ἰι (οι. 299€): εὶουι οι Ο/ιη|.οοο

Ιονιου. ΙΜ Μια: ροτὶοοριἰ Μουτ εοι·ἱρτ.ο

του υ.Μἰιμιἱοτοο οποιο." Τιι·ιιιΙΙὶιοιιι.‹

πἱὶιὶὶ οι.: τοϋ οκοπητὶο ἱιι οιιι:τὶο |ἰιωτἱο

πονἱι. (τω. Πι· Ριιιὶἰι:. ο. 6. “ 8ἰ οετοιι

οι” οι: φιἱὶουο ροιτοοἱοἱὶο οκοπιρὶοτυπι

Ρτοοοοριοτοιοοιιο οοοὶοειἰιιπ1. οοΙὶ ποσο

οὶιὶοο οι ἱιι οι ίοι·ιιὶοιιιὶοοὶ φαμε :Μιο

ο.ο·ι ροοιιὶιοπιὶοο ωιροπιΙο.ει, ω Μπι:

μια Ιὶποαιιι ιΙἱπιἱοοὶ.›ἰι πωπω οου;;τοο

εὶο.") 1ιι «πιο. ιιοιἱοιιἱοεὶπιἰε ὶιιιΙοκ

οαι›ἰιιιὶοτυπι που Μήν”. περὶ τῆς μοιχα

λίδος. οιιοιΙ ἱιι ΚΜ απο.. ι.ιιοφιοπι

πιο. ι'. Ει ροοτιμιο.πι Μπιτ ὶιιιοτροὶο.ιὶο

Νιου. ιιυπιοτιιο οορὶι.ιιΙοτιιπι ουδ” ενοπ

Βοὶἱὶ οποιο σοι. οι! ιθ'.: απο οὶι ἱιι οιιιὶ

αιιὶεοἰπιἱο οοο οὶεὶ ιη'.

Ποὶ›οοι, οοο ιιειοτὶει:ὶο Μαιο: ΕΣΠΑ

(ο να. 8. σειρ. νἱὶἱ.) οι. οοπιιιιΙΙὶ ο τσουπ

ιἰοι·ὶουο. (Λ Μα: Μποστ. ἱιι τιποτε. τα

οβιλισμένα [τοι:ιὶίιο ἱιι ὶιοι: οοιΙ. οκια·

ἰ.οοίο Ματια] ἔν τιοιν αντιγράφοις οὐ

κάτω, ουδι 'Απολιναρίου· έν δὲ τοῖς

αρχαίας [οιήιιο ΜΜΜ] ολα :Πι-αι'

μνημονεύουσιν τῆς περιιιοπῆς ταύτης

καὶ οὶ απόστολοι [Μι. Ευοιἰοπιιτὶα]

πάντες ὶν αὶς ὶξέθιντο ιἶιατάξιοιν εἰς

οἰκοδομιὶν τῆς ἱιιιιλησὶιις.)

οικω πωπω 8 οι πιοὶιἰ ο Ναουσ

τὶουε.

Λι! Μ. ονοπεοὶἱἱ οοοτεοπι ἱιι 1. Απο.

Μ88. ρὶοι·ὶοιιο. (οι. ρι·οοίοιιιε Με θα!. 1.

Ξ.: το περὶ τῆς ιιοιχαλίδος κεφάλαιον.

ὶν τω κατά ἰωιὶννην ὶαγγιλὶω (Πο) ὡς

ἄν πλιἰοιτιν ‹ὶντιγράφοις° μι) καμινον·

μι) δέ παρα των θιἰων των έρμη

νευσάντων μνημονιυθὶν· φημι οι) ὶω

ι.ιννου τοῦ χ. ο. κυρίλλου αλιΞανδρε/;

οὐδὲ μήν υπο θεοδώ: νωψουιοτ: καὶ

τοῦ δική ἱΕῆς τοῦ ὶριίινηοον καὶ Με·

ὅτι προφήτης ἱιι τῆς Γαλιλαίας· οι):

ἱγεὶριται.)

Διὶ Μ. μια. οοο. Μό. ἱιι 69.

1'οοινοτ. 86 ὶιιι)ιιε ωραίο ἱιι υπο οοο.

(απο.)

ὶιοτιθεται δὲ [ὁ Παπὶιις] καὶ αλλήν

ὶο·τοριαν περὶ γυναικός, ἐπὶ πολλοῖς

αμαρτίαις ιἶιαβληθείσης ἐπὶ τοῦ κυρίου.

ῆν το καθ' 'Εβραίους ιι)αγγὶλιον περι

έχει Σια. ΙΙ.Ε. ὶὶὶ. (ΠΠ.) " Λο Ιονιο

Ι`οοτἰι ὶιὶοαπὶο οικω ι1ο πιιιΠοι·ο ΜΜΜ

ἱιι :οκια τοοοριο ον. Β. δοὶι. απο...

Μια! τοπικα ὶιιοοι·ιιιιιι οει....εοά ονὶ

απο:: οοιιειο.ι, ανοικτή περασω Μια:

ονοοΒοΙὶἱ κινητο οοιὶοπι @ο οοιιεεο

τι” οποια: ὶιὶειοι·ὶο. Ραρἱοοιι ποπιἰιιυι απο

οοιἰἰι:ἰ Ν. Τ. καρο" Εκανα Ματια”

_/ιιίο."." Βοιιιὶι. Ξ. 39.

"ΜΜΜ ροι·ὶοορο.πι ι.οοοιιοπι Μή”

ονοοεοΙὶἱ ροτιοπι ;. 1)(εοιΙ :οπου ο_ῇιιο

οοιοτὶο νοὶιὶο ιὶὶοεὶπιὶΙὶο) Γ(ΗΠἱΠΓ. (οι

Μο Γ Μαι ιιεηιιο οὐ ναι. 10. Γ Μι'. ἱιι νετ.

8.) νους. "Ο". νὶιΙ.).ι:.ι|.#ὶο. Μοτορὶι.

ἱιι ω.ινιικιω. ΛΠΠ.Πεο. οι ἱιι οο‹Ιο. 5

τοι:οπιὶεοὶπιὶο. .ΖΕιὶι. (Λι·πιοιιὶ.οὶ Νὶοοιιἰ

Πάω οιι. Ποια: ροτὶοοροπι ιΙοΙονοτιιοι.)

Ποὶ›οι δ›·ι·.Πἱοτ. Μ. 58--νὶὶὶ. 2 "οι

Μο μοτὶι:οροο τοι:ὶιιιιιιὶοο ιΙὶο Ροοιο

ι:οοιοο;" "ΛιΙυὶιοτοο οιιι.οπι Ιιὶειοι·ὶο,

τω. ομιι εὶομιιὶοτοιο ιὶοι ροτὶοοροο,

τοοὶυιοιὶοπι «Πο (απο 8. Γι:ὶος;ἱοο 8.

Οοιοὶπ." (ΜΗΝ. τι. 190.)

θα!. ο”. οΙἱπι ροιιοο Π$801°ἱυ111 (οι)

ὶΠο 13υιΙονὶι:ο Ι)ο Πὶι:ο ιΙοοο @που

Μποστ Μπι: ροτἱι:οριιτο, Μ απο ποιο

Μαιο που οεοο νοτεἱοπὶο ΡοεοΜιο ΡΜ·

απο. Εο.οι1οπι νοτοὶοποπι τοροι·ὶωτ ἱιι

θα!. ΒιιτεΜΗ›ιιοἱ (ιιρ.)νὶιἱιο). οι Μ οπο

Ριιι·ὶεὶπο πρ.ΛιΠοι·. (57). ΙΜ οποιο"

ΜΜΜ ι·οτοὶοιιὶε ποπ ὶἰηιιοι..

1)ο Μοτό νοτοἰοιιο @πιο νὶι!. Λεει:

πιοοὶ ΒἱὶιΙὶοιὶι. Οι·ὶι:ιιι.ὶἱ. 53, σου” ἰοἱ·

ιἰυπι οει “ Ε: Γιιοιιιοι σε: ηιιοι1οπι (ΙΜ.

οιιιιιο .Ιονιο «Ματια, οὶ›ιιιὶοτυοι οἱ δω·

Μο οι Ρὶιοτὶειιοἰ πιυὶὶοτοπι οοιιοἀΜπ

τῶν λοιπ|· παρέλειψα Η' τον τύπ/· _____--··

κιῖται δὲ ουτως· μιτ' οι” τῆς αρχ.
51. υι·ὶυο πωπω: :ιο ὶροο (Η. | Η. "Πλω

"ήρωα" οι. ι ο ι.6.ι1.μτομιιοι.ο οι.
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ιμ:ιο.ο οτι οι1ιιἱιοτὶο οοποορἰοοο ι1ορτο

ροη”. ΜΜΜ." να!. οι Βἱωἰοιἱι. Οι·ἱοιπ.

ἱἱ. 170 ω.ι Μια: οΙουειιἱο. Ιοοἱιιιτ “ΙΡ”

"πιο Ξπι:Παο.τ.αο. ιιαἱιιιοιι]ιιειμιο οοτιιπι

ροι:οαιο. Μ :οπο παρεα, οι ΠΠ τοΙἰοιιἱ '

αἱ αἱ›ἰοτιιιπ. σου” :οποιο ι1ἱκἰι. ναιΙο

οι. 1ιοΠ ιιαιρΠιιο ροι:οοτο." Παει: νοτια

Μ ιΠι:ιιιιιατ ο ι:οι1ἱι:ο ιιιιοι.ἱιιαι Μαου

ι1τἱπο.

Πίστα”. “ Ια οναιιαοἱἰο ιοοι.ιοιΙαπι .Το

Ιιατιτιοπι ἱτι ΜΜΜ οι θταοι:ἱε οι. ΜΜΜ:

οι›ιΙἱι:Η›ιια ἱανουἱιοτ ι.Ιο οιΙιι!ιοτο πιιιἱἱοτο

(ΙΙΙ-.0 ιιοι:οοιιιο οει ορια! Ποαιἱιιιπο."

Διὶ'. Ρουφ. ἰἱ. 17 (ιοπι. Η. 748). Λας.

 

“ Ιω οι ιιοοιιοΠἰ τοοι1ἱοο.ο ιὶιἱι:ἱ νο! ρο- '

των ἰαἰιοὶοἰ νοτοο ιὶιΙοἱ ι:τοιἱο πιοιιιοοιοο

ροι:οααιΠ ἱαιροοἱιοιοαι ιΙοτἱ ιιιιιἱἰοτἱοαο

1).

·ι .. .89%

ι:·.ΙΝοπιοι·.ει.οιτ›υ.

'Μαιου Οοο. Β.

.8 οι". ο·ιτοριυθηοαν ἱκαατος εις τον οι

:ον αυτου. ' Μπος οι ιιτοριυθη ιις το

ορος των ιλαιιιιν. . αρθρου οι παλιν ιτα

ραγιινιται εις το ιἱιρον. και πας ο λαος

ηρχιτο προς αυτον· :' αγουαιν δι οἱ γραμ

ιιατοις και οἱ ιραριααιοι επι ιἱ|.ιαρτιιςι γν

ναιιια ιιληιιρινην· και οτηοαντις αυτην

αν μεσου ^ λιγουοιν αυτοι, ιι··ιτειραζοντις

αυτον οἱ ἱιρεις ἱνα ιχινοιν ιιατηγοριιαν

αυτου. Διδαοιιαλι. αυτη ή γυνη κατα

λινκ-ται οιταυτοιριοριρ ροιχιυομινη, δ Μωυ

ειιἰι, ἱΠιιιἰ ιιοοιΙ ιἱο αιΙοἱιοιαο “ποιήμα

οι Ποιαἱοοι ίοι:ἰι, αιιΓοττοαι οι: ι:0ιἱἱι:ἱ

Με ειιἰο.” Πι οοτι]. αι1ιιΙι. ἰἰ. νἱἱ. ιο).

Τοπι.νἱϋ. 1751 (ΙΜ. Βοοιοοἱ).

έτέραν σε τινα ἡμαρτηιιυῖαν δοτηοαν

οἱ πριαβύτεροι ίμιτροο·θιν αυτου, καὶ

ἱττ' αὐτῷ θέμενοι τήν ιτρἱαιν ὶξῆλθον·

ὁ δὲ καρδιογνώο·της κύριος ιτυθόρινος

αὐτῆς ιἰ ι:ατἱιτριναν αυτήν οἱ πρεσβύ

τιροι. καὶ ιἱ·ιτοιἱοης οτι Ου, ἔφη προς

αιἱτἡν."Τιταγι ουν. οὐδὲ ἐγώ οι κατα

ιιρἱνω. ειναι. Αγιο". Η. 24. ο. ?οτι οι:

Ποιο. ιιοο. Ηοοτιιοοε? Ια δυωρο δαοτ.

δοτἰρι. (οιι_ῇοιι ειιοι:ιι|ἱ?) παπι: Μαιου! ιἱο

Ποιο ροτἱι:ορο ἱο;ζἰιι.ιη εοιΙ ου ἱοιοτροἱο

απο οι νἰι1οιιιτ.

Πάνινα. ιιιιοιΙ εοἱο, οι·οοι:οτοιο Ευ

ιΪΟΙΙ. ΟΛΙ). ]ἴΠ. 58-]ΠΠ. Η.

Τα". Βια-:νομο ο Όοοιι:τουο

1ινε:Νυιιτυα.

τι· καὶ Ηιτορώθηιταν" ἔιιαοτος εἰς τὸν

'¦οἱι·ον αυτου. ' Ίηινοῦς δὲ ἱποριύθη ιἰς

*το όρος τῶν ἱλαιιἴιν· 2 ιἱρθρου δὲ πάλιν

ΐτταριγένιτο εἰς τὸ ἱερόν. καὶ το( ο λαος

ἱ'ῆρχιτο προς αὐτόν. ιιαἱ καθίσας Μαΐου

τιιιν αυτούς. 8 ιἱγουοιν ι)! οἱ γραμματιῖς

*καὶ οἱ Φαριααΐοι ΐ γυναῖκα “Η” μοι

] χιἰςι ιιατιιλημμένην, καὶ ιττἡοαντις αυ

`|ιτἡν.ιἱ έν μέσοι, . λέγουσιν αὐτῷ. Διδασ

]·ταλι, αυτη ή γυνή δ ιιατιἱληττται" έπαυ

ττοιρώριρ ροιχιυορένη. 5 ἐν δὲ τῷ νόμοι

'ΙΙ'

απο". (εαοο. οιἰἱ'.) Μαιο ροτἰοοριαο Μο

πιοαιοτοι χρὴ οι γινώοι·ιιν οτι τα άν

τιῦθιν άχρι τοῦ Πιἱλιν ουν ὶλιἱληοιν

αὐτοῖς ὁ Ίηοους λέγων. 'Εγώ ιἰρ.ι το

φῶς του κόσμου, παρα. τοῖς ιἱιιριβἐοιν

‹ἱντιγράφοις ἡ ουχ ιυρηται ἡ ιἱιβἐλιοται°

οι» φαινονται τταρέγγραιττα :αἱ πρωτ·

(Μιας καὶ τούτου τιιιιιἡριον. το μηδὲ

τον Χρυοόοτομον ὅλως μνηιιονιυοαι.

ἱἰἱ.295.

Ποιοι” ἱτι Εοοιἱοοατἱἰε απορια. "ο

Μαιο ροτἱοιηιο οιι ο.ιιοιοτἱιοιο Οου.ιιιιιιιὶο

ιιιιιιι Αροποιοτυπι : νἰιὶ. εαυτο ουν:

ιιοιαοιιιι· Πι ημας. Οοο. Λ. (ΟοιΙἱι:οο

οοπαιιΗἱ ΜΜΜ οι ει;ἱιοΙἱο απόγραφοι

αι Ιοοο απόοτολοι).]

ΥΜΕ. ο. ο):

8υτ.Ποι. Νικ”.

Και”. που".

Απο.οοαΜοο. 801.

" Ετ: τονοτιἱ απο οποοιμιἱιιιοο ἱτι ιω

πιατα οικου. 'Ιοοιια ιιιιιοαι ροττοκἱι ία

υιοαιοαι οΙἱνοιἱ: 8 οι ιΠΙοοοΙο ἱιοτοιο "Μι

Πι ιοαη›Ιαπι. οι. οπιοἰι ροροἱιιο νοοἰι οι!

οιιτο. οι εοιΙοο: ιΙοοοΙ›οι οσο. ' Δι1ι1ιιοιιιιι

οιιιοπι οοι·ἰἱπιο οι Γ|ιοτἰεαοἰ ιααΠοτοιο ἰα

οιΙοΙιοι·ἰο ι1ορτο!ιοαεαια, οι ειαιοοτιιοι οιιιιι

Πι πιοιΙἰο . οι ιΙἱ:ιοτοοι οἱ, ΜΜΜ". Ποιοι:

α1ιιΙἱοτ πιοιΙο ιἱορτοἱιοπεο εε: ἱο οιὶιιἱιοτἱο.

5 Ια Ιοςο ο.ιιιοαι Μαιου αιοοιΙο.νἱι οοοἱι

 

νοτ.58.] οπι._#ἱ

- ι·ιτοριυθηοαν Π. Ι. ΜΒΡ. ΒΙτ.Πἱοτ.

Απο. ' :ιττοριυθη ετ. το!. ' αιτηλ

θιν 89. Π. ' απηλθον Λ.

- ιιιαοτος] ιιιἱι!. οκ Πο 8)ιτ.Ποε.

- τον οικον] τον τοπον 1. Μοαιρἱι.

Απο. ] τα ιδια 69.

Ι. Ιηιτους δε μου.. 87τ.Πεο. Ποπιἱιιιιο

ιΪοοιιε ιιιιιοπι Β]·τ.Πὶοτ. ] και ο Ιου. 69.

ΗΠΑ οιο. ο).

·-ιττοριυθη] -ιτο 8.

-ιλαιων] Μι!. μονος Γ.

2. ορθρου οι] και οτι Γ.

-ιταλιν] πιω. βαθιως Η.

-·ιτοριγινιτο Ι. τοἱ. ¦ τταραγεινεται Β.

ηλθιν @να ΠΑ. 8)·ι·.Πιιε. Μάι!.

Ιοιτους Π.

-ται ιτας.... εδώ. αυτους] στο. 69.

-ο λαος] ο οχλος σου. ' οιο. Γ.

!
ο
ο

 

2. προς αυτον] οι". ΒΟΠΧ(αοτι Η).

-και καθ.ιδιδ. αυτ. 8_γτ.Πἱοτ. ' οιπ. 1).

89 οποια. (στα. και). Λται.οοιἱιΙ.)

8.αγουιτιν οι] οιο. δι ΠΓ. ΑΜΙ. | και

·ιτροιτηνιγκαν αυτιρ 60. Α2 7]

_γραμματιις] αρχιερεις Ι.

Δτπι.οαιΙ.

_φαριιταιοι] +πιἱιἱ. προς αυτον ε-. Β.

τω. οι!) Μοοητἱι. (Λται.ι:ιΙιΙ.) (ΕΦ.)

|οιο. 1). Ι. Η. ΜΠΡΑ- νους. σ.Ι.

δ)·ι.υεε. Λται.ι:ιἱιΙ. ' απτο ιΙοοιἱιιι.ιαι

δοουπι 8]ιτ.Ηἱοτ.

-ιιτι μοιχιιςι Ι. (69.) Μ8Πινι. (μοι

Μοτο”.

χιιαν 69.) ] :ιν ).ιοιχιιςι 9. Β(ΗΠ(. '

ι "τι αμαρτιια απτο γυναικα Ι). μια.

Ραριαιιι ευρω). | Πι "ΜΜΜ 8]·τ.Πἱοτ.

- κατιιλι"ιρινην Ι. 69. τοἱ. ¦ ιιλημιιινην

Ι). ] καταληφθιιοαν Ε(.ΗΠἱ.

3ο

ι

!

'

Ϊ
ι

ί 

8. ιν] ιιιΙιἱ. τιμ 69. Α.

4. λιγουαιν] ιι·ιτον οτι. ΠΑ. Σο”.

-αυτιρ] οι.Ι .Ιονιου-1): Μάι!. πειραξω

τις Β(ΞΗἱί. Λτιιι.ι:ι|ι!. ' οιΙιἱ. ιιιιτιιρα

ζοντες αυτον οἱ ἱιριις ἱνα ιχωοιν κατη

γοριιαν αυτου Η.

-αιἱτη ή γννη....μοιχιυομενη] τουτου

ιυροι.ιιν ι·ιταυτοφωριρ ροιχιυομινην Η.

(ΖΩΗ. οι". να, αυτοφ.)

-αιἱτη] Ρο" ή γυνη Μ.

-ιτατειλη·ιτται Η. Ι. | ιιληπται ω. ΜΔ.

] Σκατιιληφθη ετους). 88.] ιιατιληφθη

(οιΙ. ΜἱΠ.) Ε(ΗΠἱ.

-ετταυτοφωριμ] ·ςοοριρ 60 δι:τ. Ε(ΗἱΜ

Λ. ' -ιρορως ΝΤ! επ' αυτ. ιιοιχ.]

οιιιἱιο μου” 5γι·.Πἱι:τ.

5. ιν δι τιμ νομιρ....ενεταλατο] Μιουσης

δι ιν τοι νομιρ ιιιιλιοοεν 1).
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στις διιιν τιμ νομιμ ικιλιυο·ιν τας τοιαυτας

λιθαζιιν° αν δε νυν τι λιγιις; ' ὁ δι Ιησους

κατω κυψας τιμ δακτυλιμ κατιγραφιν ιις

την γην. ' ὡς δι ιπιμινον ιρωτιοντις,

ανοκυψιν και ιιπιν αυτοις, .Ο αναμαρτη

τος υμινν πρωτος ιπ' αυτην βαλιτιο λι

θο·ν. . και παλιν κατακυ·ιμας τιμ δακτυλιμ

κατιγραοιν ιις την γην. ° “αυτος δι

των Ιουδαιιον ιξηρχιτο αρξαμινοι απο

των πριαβυτιρων. διοτι παντας ιξι.λθιιν°

και ιατιλιιιοθη μονος και η γυνη ιν μιαιμ

οιιαα. " αναι.·υψας δι ο !ηαους ιιπιν τη

γυναικα. Που ιιαιν; ουδιις οι κατικριινιν;

'' κα.κεινη ιιιτιν αυτοι. Ουδιις. κυριι. ο δι

ιι·τιτιν. Ουδι ιγω οι κατατριινω. υπαγι.

απο τον νυν μηιιιτι αμαρτανι.

`.

ο!! ἡμῖν Μοτυοῆς" ένιτιἰλατο τας τοιαύ

'¦λτας Κλιθαζιιν"· οι) ουν τί λιγος;

°[.τουτο δι ἰλιγον πιιράζοντις αυτόν. ἴνα

·|ιίχωοιν αατηγοριῖν αὐτοῦ. ὁ δι! Ίηοοῦς

4!τιιτιο κυψας. τιμ δακτύλιμ $κατιγρα

ταιν" ιίς την γῆν· '' ὡς δι ιπέμινον ἐρω

4|ιτιῖιντις αυτόν. Σ ανικυψιν και'Ι ι!πιν

·! ! αὐτοῖς." 'Ο αναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος Ϊ

*λίθου !π' ἱαὑτην" βαλἱτοι. . κα! τα.

Τλιν κάτω κύψας ἱγραφιν τίς την γῆν.

'” ο!. οι ακουααντις ! ιξηρχοντο ι!ς κα

°[θιῖς. ιιρΕιιμινοι απο τῶν πριιτβυτέρων

+[ἔως τῶν !αχάτιον'] κα! κατελήφθη μό

'¦°νος ο Ίηαους και η γυνή ιν μἐοιμ δου

°[αα." Η ι!ναι.·υψας δι ὁ .!ηαους [καὶ

τμηδινα θιαιτάμινος· πλην της γυναι

+κδς] ιῖπιν αὐτῇ, !Γυναι." ποῦ ιἱαιν

'!'[!κιῖνοι ο! ιιατηγοροί αου]; οὐδιίς οι

]°κατἄκρινινι " η δ! ι!πιν. Οἰιδιίς. κύριι.

*Ηττα δι ! ο Ίηιτους. ουδ! ἱγώ οι κατα·

+κρίνιν· πορινου τα! μηκέτι αμάρτανι.

Η

!ιπἰποτποι!ἰ !αρἱι!ιιτοι το ατςο οπἰι! Φο!"

ο Ποα ιιιιιατπ ι!!αα!ιοπι ιατπιαπιαιι απτο. πι

ροιοαπι ιιααπειιτα απτπ. Ιαοπο παταω ιπ

α!ἱποπο το ι!αοτιιππι ι!ἰςἰτ.ο ιατἰ!:οα!υιι: ἰπ

ιαττιι. Τ Οιιπι οπιαπι ρατοανατιιταπι απο'

τοςιιπια.ι ουαι. ατα:ιἰι το οι Μπιτ οτι. @οι

ιιἱπο ραοαιιιο ο" πατατα. ρτιπιπο ιπ Μαιο

!αριι!απι Μια”. ' Ετ Ματια ιο !πα!!πιια.

κήπου" ιπ ιαττι.. 'Απι!ἰοπιοι οπτ.οπι

παπι πιο" πππιπ οιιια!ιοπι ιπα!ριαπιαι α

ιαπἱοτ!!ιπο. οι τοιποπιἰτ. ιιο!πι αι τοπ!!ατ πι

πιαι!ἱο παπι. ” Ετιςαπι πατατα ιο Ιοεπι

από: ο!. Μπ!ἰατ. πο! ιππι? παπιο ιο αοπ

ι!οιππον!ι? "Ωπιο ι!!:ιἱι, Ναπιο. πο

τπἱπο. 1)ἱπ!ι ιιπτ.αιπ Ιαιιιιι. Νεα ααα ιο

αοπι!οπιπο!ιοι νιιι!ο οι. παρω." !οιπ πο!!

παααοτο.

  

5. Μιυνιτης !)ΚΜ. ! :Νικαια 9. Ι. 59. τα!.

Προ" ημιν !. 69. (8)Δ. α.ι# (Βγτ.ιιρ.

Μπα.) | τοπιο ιε. Β. το!. "(ημιν]

ποστ ινιτ. Π. ! οιπ. ΒινμταΠ. 8ττ.Πιι.

Βγτ.Πἱατ. Μαιπρ!ι. (ημων απτο Μαι. 8.)

-λιθαζιιν 1). Ι. 69. Μ8ΠΔ. ! 3:λιθοβο

λιιαθαι ια. Β. το!. (οι απ! ιο οι!π!ιατἱο

παρτα!ιατια!ιπτ Μπανιου” ο!)

-ο·ν ουν] ου δι νυν 1). τα οπιοπι ο#

- τι λιγιις] οδο!. πιρι αυτης 89. Μ8ΠΔ.

ο!. Ατιπ. απο.

8. τουτο δι....κατηγοριιν αυτου] οιπ. 1).

@οτι τοτ. Η. Μ.)

-ιλιγον] ιιπαν Μ. ! ιιπον 8. 87τ.Ποο.

- ιχιοιτιν] ιυρωιτι !.

-ι:ατηγοριιν !. τα!. ! κατηγοριαν κατ'

69. Μ8!.ΤΔ. Δτπι.

- τιμ δακτυλιμ] οπι. Λ. εγτ.!.Τοο.

-κατιγραοιν 13ΒοΗΜ. ! ]ζιγραοιν Θ.

1. τα!. ! ιγραψιν 69.

-- ππ.] απο. μη προσποιουμινος :ΕΟΠΕ

7. δις] ος Π.

-- ιριοτ.] ιπιριντ. !. τι.

-- αυτον] οπι. 1).

- ανικυψιν και 1). 1. ΜΒ. ¦ :ανακυψας

9. Ε. τα!. ' αναβλιψας οτι. ΠΔ. Δττπ.

-αυτοις 1!). !. 69. ΒΒΔ. Η”. ! :προς

αυτους ετ. Β. τα!. ! οπι. Μ.

- πρωτος] -τον ΕΟ”.

-λιθον] τρτοατπ. τον ια. Β. τα!. ' στο.

(Β.) (Ι.) 69. ΠΑ. ! (λιθον μια: βαλιτιο

1). 1. τ. λιθ. Πι! τι ματι βαλ. ιπ' αυτ.

8γτ.`Πιο. 8ντ.Ηἱατ.)

- ιπ' αυτην ζ!). !. (59.) (ΕΟΗΚ)Μ(ΠΑ).

:ιπ' αυτο 9. 8. " ροι: βαλ. 60. Οι.

8χτ.Πιι. Ατπι. Βάι. ! ποιο τον λιθ.

ΕΟΕΚ8. Μπι.
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7. βαλιτιο] βαλλιτιο !. Ε(.ἶι!!κ.

8. κατω] οτπ. ΙΡ.

-κατω αυψας] κατακυψας 1). !.

τιμ δα.ατυλιμ 1).

--ιγραφιν 1. 69. τα!. ! κατιγραοιν 1). !

ιγραψιν Μ.

-ιις] ιτι τι.

-απ.] οδο!. !νος ἱκαατου αυτων τας

αμαρτιας Η. οι. 8γτ.ιιρ.Διιαιποπἱ.

9. ο! δι ακουααντις] οιπ. 69. Δ. 8γτ.!!!ατ.

!ακουσαντις δι !. ΑΜ!. ! “αυτος δι

των !ουδαιων 1). ΜΜΜ!. και υπο της

αυνιιδηοιιος ιλιγχομινοι έ. Ε. τα!.

(Μαπιρ!ι.ν!!.) ! οπι. Β. !. 69. ΜΠΔ.

να!. α.ιά!. 8)·τ.Πιι. 8ντ.Ηἰατ. Λτιπ.

που

-ιξηρχοντο !. τα!. (οσοι: τὶς καθ' ιἱς

νπ!ς. ο.) | ιχηρχιτο 1). ' και ιξηλθον

ιο. ! και ιΞηλθιν Λ. ! ανιχωρηοαν(ροπ

ι!ς καθ' ι!ς) Μ.

- ι!ς καθ' ι!ς 69. το!. ' στο. 1). ! ιἱς ικα

ατος αυτων !. "οι!ι!. οι!! ι!οιπιππ .παπα

εγτ.Ηἰατ.

_αρξαμινοι] -νος Ε..

-έως των ιοχατων 69. τα!. . οιπ. Ι. ΕΟ

Η!ἱΜ. νιι!ς. ι.!. Β_ντ.Ποι.!ὡατι παντος

ιΕιλθιιν Ι). (οτππαι τοααοεατοπι ο#)

- κατιληφθη κι.

- μονος] οιπ. 69. ' μοι: !ησους (οπι. ο)

Π. ο. (μον. ὁ Ιηα. και] μονη ΒΥτ.!.!ιο.)

·-ο !ηαους'επ ' οπι. 1). !. ότι.. ο. 87τ.

Πιο. επρτιι. 8·ντ.Ηἱατ.

--ουσα 1!). 69. 1εοπκιιευιι. 8”.

Π”. | “απατα €. !. Ετ. κους. ο. ΒΤ.

Ηἰατ.

Η). ανακυψας] αναβλιψας · 69. Α. (οπι.

Απο. ανατ. δι ὁ Μα.)

Η ται.

Η!. και μηδινα θιαιταμινος πλην της γυ

ναικος Β. τα!. ! οτπ. Ι). 1. Με. νπ!ς.

ι.·.ε. 8)·τ.!!ιο. 8)·τ.Η!ατ. Μαιπρ!ι.Ψ.

Δ.τιπ. ! ιιδιν αυτην και 69. Πλ. @θα

- αυτη 1. τα!. νους. οι!) 8γτ.Ηἱατ. !

τη γυναιιτη Β. (ο.) 87τ.Ποο. | οπι. 59.

ΠΔ. ·

- γυναι Ι. 59. Μ8!!Λ. αι] γυνη τΞ.)

νπ!ς. ο.ο# Β_γτ.!!ἱατ. ! οτπ. !.)ΕΡΟΠ

Κ. 8)·τ.!!οι.

- ιτιινοι οι κατηγοροι σου :8. τα!. νπ!π.

Ο!. Μαιπρ!ι.Ψ. του.. ' οτπ. 1). !. ΜΔ.

Αντ. α.ο. 8χτ.Πιο. 8_γτ.!!!ατ. Απο. !

οπι. ικιινοι ου. ΠΠ. πιτ! ια ρατι!πΧο·

τππι β

Η. η δι ιιιτιν] κακιινη ιιπιν αυτιμ 1).

- ιιπιν δι ὁ Ιηιτους 1. Β. τα!. νο!ς.

(8)·τ.!!ιο.) ! ο δι ιιπιν Ι). ' ιὅδι Ιηο. ιι

πιν αυτη Λ. Μι] πιο. αυτη ς. ο.(ο.)

πο. 8ττ.Ηἰατ. ΣΕΦ. ! οιπ. 1). !. ΕΓΟ!!

ΚΜ. νπ!ι.ς. Ι. Β_γττ. Δττπ. (και ο Ιηο.

ιιπιν αυτη 69. ιιπιν αυτη ο Ιηα. Η.)

-- κατατιρινω τα. νι!!8. ο! μαι". ο.

! κρινῶ ΕΕΟΚ.

- πορευου] υπαγι 1).

- και] οιπ. Ι)Πτ. οι!. 17! Αττπ.

- μηκιτι τα: Π απιπ τα!. (ποπ μη). "

Ρτοατπ. απο τον νυν 1). !. Μ!). (871..

Πει.) 8]ττ.Η!ατ. Μαιπρ!ι.!ν. Λττπ. του!.

ππιρ!ἱπο ]πιπ Δια. ατι παο _ὶιιιπ ού

απιρ!ιπο ε.

- οι! ππ.] ..το τουτο δι ιιπαν πιιραζον·

τις αυτον ινα ιχωιτι τατηγοριαν κατ'

αυτου Μ(ο νατ.6).

 

6. Ποιο οπιαπι Δια. ! Τ. απτο απο οι. Η!. οτι

αυτι Ο!. ! ιπατριοπο Δια.. ' που" .Μιτου οι. | Ν.

ΒΡ!οιιπτ.οπι ιο παπα-παπι. οι. ' Η. `ῇιιιπ "πρωτο





ν111. 12-20. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

17111.

3 ιι ·ι·.

ι. κ ο.

ι. οο. 69.

ΒἙθΒΧΠ8ΠΑ.

του. α. ο. Ο. 6'.

@τα Ρ. Ε.

Σουι”. '1'1ιο1ι.

απο. Δ.ι·ιιι. Επι.

οι.

' οπο. ια :46.

Η. ἡ μαιιτ. μου α

ληθἡο ὶοτιυ

" Βοιιι. υπο.

27 Η 9 Ποίλιυ οι.ἶυ δ αὐτῶι· ἐλάλησευ Ί·ησοῦι·||

ε ι ο κ κα ... ι .λεγιου, Εγώ ειμι το Φωι· του ||κοσμου· ν ο ακολου

Α 3 || ' Α | 3 λ )

θεου ·μοι ου μη ·περιποιτησο ευ το σκοτίοι, αλλο,
Η ` Α λ οι κι οι ο οι .

εξεο το «ζωο τιμ· ζουμ. Βἰπου ουυ 'αυτοι οι :Βαρι

σαιοιζ Συ περι ο·εαυτίου μαρτυρειι·,· η μαρτυρια σου
ο Α ` '

ουκ εστιυ αληθηι·. Απεκριθη Ιησουε και εἱπευ

αὐτοῖι·, κιἔυ ἐγιο μαρτυρῶ περι ἐμαυτοῦ, οί.ληθήι· ἐστιυ
' ο σε '- Ι 3- εκ

η μαρτυρια μου, οτι οἱδα ποθευ ηλθου και που
ε ε 0 εκ κ ι οι Ι ν ο λ || το

υπαγω· υμειι· δε ουκ οιδατε ποθευ ερχομαι η που

.- ` ουπάγω. Η ι)μει.ι· κατα. του σαρκα κρίυετε, εγώ ου

ι ο ε 16 κ »κ ε ι ι ε ι ι κ

κριυω ουδευα· και εαυ κριυω δε εγω. η κρισιι· η

ολοιλθ |||ι ο, | ο σε ελλειπ

εμπ α· η ιυη εστιυ,|οτι μ9ουοι· ουκ ειμι, |α εγω
` τ ε ` ' οι ` .κ

και ο|πεμψαι· με πατηρ. , "και ευ τοι υομερ δε τοι
κ Η ο κ Ι

υμετερῳ γεγραπται οτι δυο ανθρωπου η μαρτυρια

αληθής ἐστιυ. 18εγώ εἱμι ὁ μαρτυρῶυ περι ἔμαυτοιῖ,

και. μαρτυρεῖ περι ἐμοῦ ὁ πεμψαι· με πατήρ. 19 'Ελε

γου οιἶυ αὐτῷ, Ποῦ ἐστιυ δ πατήρ σου; άπεκρίθη*

"' Ιτοι·ιιι·ιι οτεο Ιοοιιι.ιιο οοο οί.

Ιοοιιο ι.1ιοοπε, Πιο ιιιιιιι 1ιικ

πιιιιιι1ί: οιιἱ κουμπι· πιο, ποπ

απι1ιιι1ο1ιἱι ιιι τοπο1ιι·ἱε οοο 1ιιι

1ιο1›ίι 1ιιοοπι τίμιο. Η Βἰιεοτιιπτ

οι·οο οι Ρ1ια.ι·ίειιοἱ, Το (1ο ιο

ίροο ιοειἱπιοπίιιπι ροι·1ιἰ1ιοο:

ιοει.ιπιοιιιαπι ποιοι ποπ οιι νο

ι·ιιπι. 1' Βοεροιιι1ίι. “πιο οι.

πιο οι... Βιεἰ οοο ιοοιιπιοιιιοπι

Ροι·ιιι1ιοο 3ο πιο ἰρεο. νοι·ιιπι οπι.

ιο5ι.ίπιοιιίιιπι πιοιιπι. ορια πιο

ιιπι1ο νοπί οι απο νιιι1ο: νου

πιιι.οπι ποοοιιίι ιιπι1ο τοπίο απο

απο νιιιιο. Η νου εοοππαιιπι

οιιτποιιι πομπο, οοο ιιοιι ιιι

ι1ιοο οιιοπι‹μιοπι: 1'' οι 81 ἰι.ιι1ίοο

οπο. ιιιι1ιοιιιπι ιποιιπι νοτιιπι εεε.

οιιιιι 80138 ποπ ειιπι. κι! πιο οι

“οι πιο πιἱιιἱι. μποτ. " 15ι ιιι

1οςο νοεί.ιιι εοτἱριιιπι οει οιπ..

ι1ιιοτιιιιι 1ιοπιἰπιιιιι ιοειίπιοπιιιι:π

νοτιιπι εει. " Βοο ειιπι οιιι

τοειίαιοπιιιιπ ροι·1ι11ιοο αι: πιο

ἰροο, οι ιουιἰπιοπἰιιπι ροι·1ιἱ1ιοι

ι1ο πιο ..οι πιἰιπι πιο μποτ.

” Πιοο1ιο.ιιι απο οι. ΠΜ οιιι

μια· ι.ιιιιο? σου) Βοοροπι1ίι

Ή

ο 7

το

α

ιο.7:;ιο.

9 4·- ο! ο ι οι ο! ` τ ο

Τησουι·, Ουτε εμε οιδατε ουτε του πατερα μου· ει
ο ι υ ` κ ε Σο ιι υ 20 ..

εμε 1ηδειτε, και του πατερα μου αυ Ζοδειτε. Ταυτα
` ' Ι 3 | Ο 3 Α Ι ,

α δτα ρομα.ταλελαλησευ . ευ τοι γ ζοΦυλακιερ κιδασι|‹ωυ

ευ τα ιεροι, και ουδειι· επιασευ αυτου, οτι ουπω

ἔληλιίθει εδρα αὐτοῦ.

Με”, Νοοιιο πιο ιιο1ι.ἱι ποοιιο

ρπιι·οπι ιποιιπι: οι πιο ποποιίο,

ίοι·εἱιιιπ οι ριιιι·οπι πιοιιιιι κι

ι·οι.ίο. 2', 18.· '·) Ηιιοο νοι·1ιιι 1ο

οιιιιιιι οει ίπ Βιιιορ1ιγ!ιιείο αο

οοπε ίπ ιοπιμ1ο: οι ποπιο ορ

Ιιτοπι1ίι οπιιι, φπα. ποοι1ιιιιι

νοποειιι 1ιοι·ιι οιιιιι.

 

12. ..ο ίιιἰι.. Οιιπι ίοἱιιιι· οοποι·οοαιἱ οεοοιιι

8γι·.Βιιτειι.1. τυποι ο.ιιιοπι οοπετοιςιι

81. 1111: ο. (οιπ. ιιοοιοιι. αυτοιο δε.) με

τιιιιι ιι.ιιιοπι οιιπι οοπνοπἱιεοπι ε.

·- αυτοις ελαληοευ ο 1ηιτ.(Β)ΤΒΧ. 69οἰι.·.

811. (ίι.)ι.·.(ε.) (οπι. ο Β.|Παί.) Ι ελαλ.

αυτ. ο Γεια. Β. 1. 33. νιι1ι.;. (α.νω'.ο.Ι.

Βγτ.Ροι. Μοιπρ1ι. Αι·ιπ. ΑΜΒ. ' αυτ. ο

Η”. ελαλ. ΑΒΒοιΠκΜΑ. 00$11.(0ιιι.

ουν). .κοπο Ιοοι.ιιιιιι ο" ιι. 8γι·.Πο1.

(Τ1ιο1ι.) | Συ Βια. αυτ. ελαλ. π.

- μοι ΒΤ. το!. θείο. ιιι. 2994. | ::ιμοι

ς. ΒΕ. ειπ.

- περιπατηοο ΒΤΒΧ Το 33. ΒοΧΠΑ.

θείο.ἰν. ' :-τηαει π. ΒΔ. 1ο. 33ο. Β

ΤΙΜΒ.ι.

- αλλ. θείο. Η. ' αλλα Β.

- ὶ..η Β. ¦ Οοπιι·ιι. Οτο).

Μοπιρ1ι. (Με. .ΖΕι1ι. θείο. ιν. 28%. 18. εμαυτου θείο. ιν. 237.. 300'. Επι. ο.

383'. | ἡ μποτ. μου αλιιθεμ; εστιυ Β.

ι. Τ1ιο1ι. Ατπι. θείο. ιν. 2990. 1 αλη

θειυη μου πιτ. ἡ μαρτ. Β.

14. ι)μειο· δε....που υπαγιο] οπι. Δ. 33ι·ἰι·.

69. Μ. Βγι·.Ηἱοι·. θείο. ιν. 2821. 299.. |

θεματα.. 3188. τι'. το!.

- δε] οιπ. ?ΗΧΟΙ [βοά. οοο ποπ ίπ ι:οΙΙ.) ο.

- ερχομαι] εχομαι Ο.

- η που Β.δίαι.ΒΤΧ. 1. ΚΤΜ. νιι1ο.

11!. 8γι·.11ο1. Μοπιιι1ι. Τ1ιο1ι. 0001.

Ατπι.οι1. ίνουαιίαιι. 108 (Η). | :και

του ετ. ΕΒΕ(Η18.ι. ιι.ἰι.ι.·.ε. 5γι·.1.)ει.

Αι·π1.3188. απο. Ζνουαιίαιι. 108 (2°).

13.την οπο. ίν.282^.299°. ' οπι. ΔΔ.

16. δε εγω πιο θείο. Η. 2824.239°. | απτο

κρινω 69. α.(δ.) Μοιπρ1ι. | οπι. δε Χ

0. να!. ίι.ε·ωί. (Ξοι.1ι.

13. ειπ. ουυ αυτ. οι φορ. θείο. Η. 3831!. ¦ ¦ - αληθινη ΒΒΤΙ..Χ. 33. θείο. ίν. 28%. ]

οι ουν Φαρ. ειπ. αυτ. 1.

- αυτοι θείο. ίν.232^. 1 οπι. Α.

Α.

ιι.ιηο.] ρτιιοπι. ο 13. ου. θείο. που!.

- ίμαυτου] -τω Λ.

Σαληθιις 9. Δ. 1. 09. το!. θείο. ιν. 299..

η - ότι μουος ουκ.... ι) μαρτ.αληθικ· εστιυ

- μαρτυρεις θείο. ίν.281".282°. Ι -ρης .

. - μονος] μια. εγω υ. ι Οοπιι·ιι, πιο. ¦

(να. 17.) θείο. ἱι·.υἰ.τ. Ι οπι. 69. Γ..

το!. θείο. ιν. Με.

1 ·_ αλλ. θείο. ίν.ἰιί.ι. ¦ αλλα Β.

- αληθης εστιυ ι) μπρ. μου ΤΤ.. 1. 33. ί - πατηρ θείο. ίν.ἱιί.ι·. Το”. πάν. Γιαπ.

το!. απο. ιι.ο.οοῖ $γι·ι·.1)ει..&11ι:1. . 22. | οιπ. Β. ' οποιο. ι 8.

310132.. ¦ εμου Π.

- μπρτυρη Κ. Ι Οοπιι·ιι., θείο. ιν. Επι.

ο. Μελ

19. ποιος] ·ι·ιιι·ιι.οπι. ὁ ιο. 33.'. 69. 8ο.

θείο. ιν. 28”. ' οιπ. Β.Μαί.ΒΤΒΧΔ.

1. ΒΕ`(ΗΠἱΜΠΑ.

τοις Β. 6.0.)

-ουτε του θείο. ιν. 281--ε- 283°δίο.

383ι·"· 381". 285". 387':. που.. ' ουδε

του Τ. θείο. ιν. 385".

-- ?δειτε Με θείο. Η'. 281-·°· 387€. 391..

300'. | οιδατε 69 (Η. -ατε οοτι·.1. -ετε .).

θείο. Η. 2881,. (ειδείτε ρι·ἰπι. 69 δα.)

- αν οδειτε ΒΤΙ.(Χ). 1. 33. (πιο.) ο.

Αι·ιιι. ΖΕι1ι. θείο. ἱν.281-··· 28". 291€.

300€ (ειδητε Χ.) | Συδ. αν 8. Δ. το!.

' οπι. ου Β. Ιι.ε$ θείο. Η. 2883.

-- τα] οπι. Δ.

30.ιλαληοευ] '|°ιι.ι.1ι1. ο Μπους 9. ΧΑ.

το!. νωο.‹:ι. Αι·πι.οι1. ' οιπ. ΒΒΤΤ.Κ.

Λευ. α.δ.ι·.ο.ι.Ι. Βγτι·.1.'ει.3:Πο1. Μοπιρ1ι.

ΤΙιο1ι. Οοι1ι. Αι·ιπ.οοιία.ιιιιιίιί. .ιΕι.1ι.

(πιο. π. που (πιο.)

μια. και ειπευ αυ

- εληλυθει θείου'. 3883. ¦ ηλθευ Β.

 

19. 1ιιπ.ιοπ οι." Ο!. ¦ 10. απο". πιο οι. ¦ '20.

1οοιιιιιο οοο .1 που. οι.

410





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. νιι1. 21.

Β[ΟΠΗἱ'. Ή

ΕΣΑ. ι

1.38.69.

@ΜΜΜ

7 ο. 7 : 88, πιο.

28 Η Ϊ Εἶπεν ουν πάλιν αὐτῶι` *, οι. ύποίγω.

και ζητήσετε με. καὶ ἐν τῇ αμαρτία ὑμῶν αποθα

νεῖιτθε· οπου έγω ὑπάγω ὑμεῖο οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.
22 Υ Φ ε 9 ια Ι ο ν- 0 Ι

ελεγον ουν οι Ιουδαιοι, Μὴ τι αποκτενει εαυτον,
ο, ν τ! ι ` ο τ ε ι- ι ν ι .

οτι λεγει, οπου εγω υπαγω υμειο ου δυνασθε ελθειν;
28 ` 3 .οτ ν ο οι ε - ι Α ρ ο ν ι Χ

και ελεγεν αυτοιο, Υμειο εκ των κατω ειπε, εγω

ἐκ τῶν όίνω εἱμί· ὑμεῖι· ἐκ 8τούτου τοῦ κόσμου'| ἐστέ,

έγω ουκ εὶμι. ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Μ εἶπον ούν

ὑμῖν οτι ιἴιποθανεῖσθε ἐν ταῖι` αμαρτίαιο ὑμῶν· εαν

γαρ μὴ πιο·τεύιτητε ὅτι εγώ εὶμι, ἀποθανεῖιτθε έν ταΐο

Η "οικω ΠΜ: απο ποιω

Με Ιοειιο, Βια) Μάο. οι οικοτο

ιιο ιπο. οι ίπ ι›οοοιιιο τοπιο

ιποι·ιοιιιιπι: απο οπο παο ι·οο

ποπ ποιοειἱε τοπικ. Η Βιω

Μπι απο Ιιιιιιιοἰ. Νιιιποιιιο

ιπιοι·ποιοι ποιοι. ιρειιιιι, οιιιο

απο Οοο πιο παο νοε ποπ

ποιοτιιιε νοπιι·ο? ε' Ει οιοοοιιι

οιο. ναι 6ο ιΙοοτειιπι οειιι. ορο

πο ειιιιοι·πιο ιιιιιπι νοο οι: ιπι.ιπ·

πο Ιιοο οειιιι. οοο ποπ ειιιπ οι:

Ιιοο ιπι.ιπι.ιο. Ή πιο οτι” νοὶιιιι

ποιο ιιιοιιοπιιπι ἱπ ροοοιιιιο νοε

ιιιο: ο οιιιιιι ποπ οι·οοιιιοι·υ.ιιι

ποιο οπο ειιιπ. ιποι·ιοπιιιιι ιιι

ποοοπιο ι·οοιι·ο. " Πιοοο:ιπι

οιμαρτίαιο ὑμῶν.

ὑμῖν.

28. ουν [αὐτοῖς]

:πιο

πιω.

'Ο.

29 καιλαλῶ.

% ἔλεγον ουν αὐτῷ, Συ τίο εἶ; *

εἶπεν αὐτοῖο [ο] Ί77Ο'Οῦ$`, Τὴν ἀρχὴν ὅ τι και. λαλῶ
26 ` να κ ο κ ο- κ τ

πολλα εχω περι υμων λαλειν και κρινειν·

αλλ, ὁ πέμψοιι` με οιληθήο ἐστιν,
αὐτοῦ. ταῦτα * λαλῶ Ι

εν Χ Ι ο σε ον 28 'ο ' ε

σαν οτι τον πατερα αυτοιο ελεγεν. ειπεν ουν ο
91 -ι 200 ε ι ` Η .- ο 6 τ

ὴσουι·, ταν υψωσητε τον υιον του αν ρωπου,
Ι Ι Ο! | ο Α επ

τοτε γνωιτεσθε οτι εγω εἱμι, και απ εμαυτου ποιω

ουδέν, αλλα καθιιιο ἔδίδαξέν με ὁ

|| ι ` η

ειι· τον κοσμου. “7

9

|

ο κ Δ ..Ι ι

καγω α ὴκουσα παρ

ουκ εγνω

πατήρ ', ταῦτα

Νεο οι, Το αου. οε? υπο οιο

Ιοοιιιι. Μπομπ". ιιιιιιι οι ιι»

ποστ του”. ω ΜΜΜ. |ιιιιιοο οι:

οσοι: Ιο‹ιιιι οι πωπω; κι! ιιιιι

ιπιιιι πιο νοτια οει. οι οπο ιιιιιιο

ιιιιιΙινι πο οο. Ιιιιοο Ιοιιιιοι· ιιι

ιπιιπιιο. 2'' Ετ. ποπ οο;;πονο

ι·ιιπι ποιο. πιιιτοπι οιο ι!ιοοιιιιι.

2. που απο οιο Ιονιο. Οιιιιι

οιιιιιιιινοι·ιιιο “Μπι ιιοπιιπιο.

τυπο οοοποιοοιιο ποιο ουσ 8ι.ιπι.

οι ιι ιπο παο ίιιοιο "πιο, πιο

εἰοιιι ι.ιοοιιιι ιπο ποιοι, |ιιιοο Ιο

οιιοι·. Η Ετ ιιιιι πιο ιιιιιιιι πιο

9|

πεμψαι· με, μετ' ἐμοῦ έστιν· οὐκ

 

21. ειπεν] -πον Γ.

- αυτοις] 'Μάο. ὁ Ιησους ς. Δ. Ι. 88.

89. το!. νιιἱε. α.(ι:.Μ (Μοιιιριι.) ΤΙιοὶι.

' οιπ. ΒΙ)'.Π.Χ. με. Οτἰο. ιν. 292.'.

- ζητησετε στο.. ιιι. 292.). 998999· 994..

295Μ·800-·9·45-ϋ'. ¦ ζησετε 1).. ¦ ζη

τειτε 69. Αιιι. α.ο.ο.(ε.)_|. (0τίο. ιν.

806.. ΜΒ. ζητητε).

- με] ποιο. και ουχ εἰιρησετε με 1. 8”.

Πολ. Μοπιριι. ¦ Οοπιι·ιι. Οτίο. Ματ.

- αποθανεισθε οποιοι". | αποθανη·

σεσθε '.ϊ'αρ.Βο|ι. (οπο, θεοτο.)

- όπου] ριιιοιπ. και Χ. 1. Π. Βγι·.Γει. '

Οοπιι·υ.. σου. ιν. 2929. 800..

29. ιλιγον Οτίο. ιιι. 2989. ' οποιο. και 69.

¦ ολιγον 1)".

- Ιουδαιοι] ιιῖαιοι 69. -

- αποκτενει 0ι·ιο. ο. 2969. 9979. ποιου.

800°·°ὑἱ.ι. 80199· 802-. ' αποκτιννιι Ι..

-- ἱαυτ. (τι-απανω. ' αυτ. 1)'. 69. Δ.

Οτἰο. ιιι. 8019.

- λιγα] πιο. ότι Η. 8]'Π'.Ρ88.&Πο1.

Μπι. ¦ Οοπιι·ιι., Οτίο. ιν. 996”. 2999.

800».

28.ελεγεν ΒΠΤΙ.Χ. 89. νιιιο. α.ἰι.ο.ε.

_ύ. δγτ.Βο!.πιο. Οτἰο.ἱιτ.80%. ' :ειπεν

9. Δ. 1. 83. το!. _|. 8)·ι·ι·.Ρ.ει.8ιΠο!.ιαι.

υ»- εγω 19. Οτίο. ιν. Ζνουαιιαιι. 109. | που.

οι Ώθτ. Επι. (οι οεο 8γι·.Ρει.)

28. ομως ει: του....εστε Οτίο.ἰν. .,νουαι.

Ι οιπ. Χ.

- ται ανω 69 δα.

- τουτου 19. απτο του κοσμου Β.Βιζι|.(ἰπ

οοΠ.)Μαἰ.Τ. (μου.) 8γι·.Ρει. απο.

802.. που". ' των. 9. Ι)Ι.Χ. Ι.38.ι·ο!.

πιο. Βγι·.ΠοΙ. Οτιο.ιν.8029.805".

- τουτου 2°.] απτο του κοσμου Β.Βο|ι.

Μαἰ.(οιΙ.2.) 88. ου. Μπι. Βγι·.Ρει.. ινο

ναι. ι Ώσπου,Β.(ινιιι.οι!.1.)υΤΕ. 1. το!.

Οτίο. ιν. 80290·

24. εαν γαρ μη....ιἱμαρτ. υμων Μα”.

:πινω-ων. ι οιπ. :κι

- πιστευσητε] Μο. μοι 1). 69. ο. που.

1 Οοιιιι·ιι, (Ποιο. 897. υπο. ιι·.οιιαιοτ.

25.ειπεν] Μιι·ιιοιπ. και 9. 'ΓΔ. το!.διτι·.ΗοΙ. (Σουι. πιο.. ' οπι. Ι.Π.Χ. Ι.

88. 69. (μου.) @πιο Μοιπριι. 'Που.

Δτιπ. ' μπιν ουν 1)(.ἴτ.

- αυτοις] οιπ. Π.

- ο Ιησ.] οιπ. ο Β.

- την αρχην ο τι και] ρι·ιιιοιριιιιπ ιιιιιιι

οι Λα. ιιι·ιποἱρ. ιιιιι οι νιι18.ΟΙ. ε.

ἰιιἰιἰιιιπ οιιοιι ο. ιιπρι·ιιπἱε ιιιιιιι ι.

Με. ποσο οι ο. ιιι·ιποἰμἰιιιπ οπου οι

1). 8_γι·.ΠοΙ. (Ποιο.) ρι·ιιπιιε. οι απο.

26. υμων] πιω. και ο.

- και “γω Τθοοτο.

·- λαλω ΒΙ)ΤΙ.ΧΔ. Ι. 38. 69. ΠΠ. Βια.

87Π.Ρει..διΠο1. απο. [ :λιγω 'Ξ. ΕΡ.

τοι.

96. τον κοσμον] ρι·ιιοιπ. τουτου Η'. ιι.ο$

17.!. ' Οοιιιι·ο, νιιΙα. ι:.ο. Τει·ι.ιιιΙν. Η.

22.

27.ουκ ιγν.] ιιι·ιι.οιπ. και Π. Μπι. επι'.

Γιιι.8ιΠοΙ. Διοτι. του. Ι ιιι1ι1. ουν ου. Δ.

- αυτοις τινι. α.(Ιι.)ο.ο.|#ο. το. ' αν·

του 1). (ποπ 88.) καποια.

-- ιλιγεν] λεγιι ΒΕ. "ιι.ι.!ιι. τον θεον

1). Υιι!ε.(.'Ι. (ο.)ο.ο.ϋζο. Ι οιπ. τινι.

αν
28.ιιπ. ουν] 'μου. αυτοι; Φ:. ΒΧ. “21.

πιο. ααα/#9. το!. (αυτοις πιιλιν 1).

8)·ι·.Ρει. 'Ηιου.ιιμ.ΨοιιΙο.) ' οιπ. ΒΤΙ..

Ι. α.

- όταν] Ιιτιιοπι. ότι Β.

- πατηρ] Τιιιιι|. μου τ. ΒΔ. Ι. 88. το!.

1. Βι·ι·ι·.Ροι.8ιΠοΙ. Ποιο. Λι·πι. | οιπ.

μου Ι)Ί.'.ΕΧ. 09. πιο. α.ο.ο.ε.#ῖΙ.

Μοιπιιιι. 'Ηιοιι. αΕι.Ιι. Ειι.ι.ο. ΜοΙ.90-.

αν. 10%”.

- λαλω] ποιω 69.(οοιι·.'.)

29.·ιι·εμψ. μι] που!. πατηρ Ι.. ' Οοιιιι·ιι,

Επι. ο. Μι:Ι.90·'. ι (οιπ. με 09 δα.)

- ουκ αφ] ρι·ιιοιιι. και ].Χ. Ι. νιιΙ8.0Ι.

  

5.”. ι.ιιι:ιοι·ιιιιι πιο Δω.

"πιο οι” οι οι. ' 26. πιο απο". ο!. ' 27. ρω

οιιιο ακουω Ι.ιοι.ιιιι οι.

¦ 92. απο οι. ¦ 95.
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ΠΠ. 89. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

Τα. α. 0. ο. ο.

@το Ρ. Ε.

καποιο. (που.)

οιιι. Απο. Βιμ.

'Ϊ 'που.

5ο

88. ἐγώ ί).

ιῖιςὐῆκέν με μόνον 4, ὅτι έχε) τα άρεστα αὐτῷ ποιῶ
κ ^ Α ο .κ ..ο οπαντοτε. 'ω Ταυτα αυτου λαλουντοο πολλοι επί·

ιττευο·αν εἰ; αὐτόν.
" ο! οι ο .ο29 'Η Ελεγεν ουν ο Ίησουο πρι” τοι”` πεπιστευ

' ' Α · .- Η

κοται· αυτου Ίουδαίουο, 'Βου υμειο μείνητε έν ται λόγοι

#4 να ο Α ι 'πρ έμερ, αληθωτ μαθηταί μου εο·τέ, Η και γνώσεσθε

` 8 Ι ε ο ·.

την αληθειαν, και η αλήθεια έλευθερώσει υμαο.
33 9 τ 8 ` ι ι ιι τ ο ν ο

απεκριθηο·αν προο αυτον, Σπερμα Αβρααμ εο·μεν

και ουδενι δεδουλεύκαμεν πώποτεΐ· ποιο συ λέγειο

Η | ' Α .οτι Έλευθεροι γενήσεσθε; Μαπεκρίθη αυτοιο [ο]

' σο , ` ` 0 Α .- .

Ιηο·ουι·, Αμην άμην λέγω υμιν ὅτι 9 παο ο ποιων

` τ κ Η ι ι -- 35

την αμαρ.τιαι9 δουλοι· εστιν του αμαρτίαο. ὁ οε
οι κο - ,ο ο ο

δουλοι· ου μενει εν τι, οικιοι ειο τον αιωνα· ο υιο9
` ' Α ,; ι .

μένει εἱι` τον αιωνα. 86 εαν ουν ὁ υιοι· ι3μαο ἐλευθε
τ .ν ο ι οι 87 ο εν τ

ρωσρ, οποιο ελευθεροι εο·εσθε. οιδα οτι σπερμα

· | Α ”

Αβρααμ έστε· αλλα ζητειτέ με αποκτειναι, ὅτι ὁ

Ι τ ` ο κι συ -

λογιζο ο^ἐμοο ου χωρει έν υμιν. 483 ὅ. έ·μο.›|| ιἔώρακα

παρα πρ πατρι * λαλω· και υμειο ουν
ο Δ ο | Ι!

ι α ηκουσατε,

` 3 ο. κ μ... σε ι

παρα του πατροι· ποιειτε. απεκρίθησαν και
3 9 , Α ' ` · ο! Β | Σ |

ειπαν αυτοι, Ο πατηρ ημων Αβρααμ εστιν. λεγει

οιιιο οει: οοο τοΙἱοιιἱι ιοο οο

Ιιιοι, ιιιιιο οοο ιιιιαο οπου.

Νιου οι 0ιοιο εοιοροι·. 2, Ηιιοο

Πιο Ιοοιιοιιι.ο ποιο οι·οιιἰιιοι·ιιιιι

ιο οιιιιι.

Μ απο" σου Ιοειιιι πο οοο

οιιι οι·οιιιιΙοτιιοι. οι Ιιι‹1ιιοοε. 81

Με οιιιοεοτιι.ιε ἱο ειιιι·ιοοοο ποιο.

πιο ιΙἱεοἰριιΙι οιοι απο, 32 οι

οομοοοοοιιο νοι·ιι.ιιιοοι, οι νοτι

Με πινω-ποπ του. Η ΚοοροοιΙο

ι°ιιοι οι. $οιιιοο ΑΙ›ι·ιι!ιιιο ειιοιιιιι

οι οοοιιοι ειοι·νιι·ιοιιιιι ιιοιιιιιιιιο:

οιιοοιοιΙο ιο απο. Ιονιο που?

Μ Ποοροοιιιι. οἱο Ιοειιε. Αιοοο

ιιιοοο ι!ιοο νοὶ›ιιι ιιιιιιι οιοοιο

ιιιιι Μου. ιιοοοοιιιι·ο εοι·νιιιι οοι.

οποιοι: "πινω ιιιιιοιιι οοο

οποιοι οι ιὶοιοο οι οοι.οτοιιιο,

00ιιο ιοιιοοι ιο ιιοιοι·οοιιι: τι εἰ

απο Νιου νοε !Ηιοτονοι·ιτ, πιο

Ποιοι απο. " Βοιο φον. πιο

ΑΤΗ-ΜΜΜ οειἱο: εο‹Ι οιιιιοι·ιι.ιο

πιο ιοιοι·ιὶοοι·ο. ιιιιιιι. οοι·οιο ιιιοιιιι

οοο αιμα οι νο0ιο. 1' Βου

οιιοι! Μάι οριο! 'οποιο Ιοοιιοτ,

οι νου ηιιιιο που. οριο! οιι

ιι·οοι νοοιι·ιιιο Μάιο. 39 Κο

ειιοοιΙοτιιοι οι 0ικοι·ιιοι οι,

Ρομπ Π0:.Π.0ι' Αυιιιιιιιιιι οοι..

Μ

0.ο.ο.ο. Βιο·ι·.Ρει.8ιΠοΙ.. Μοοιιι!ι. Τ!ιοΙ›.

και. Ποιοι”. | Οοοιτιι. ΒΒΤ. το!.

' Δια. α./`# Οοι!ι. Ειι.ι·. ο. Μο!.

88.μονου] μια. ο πατηρ 9. ΑΒ. τοι.εγι·τ.Γει.8:ΠοΙ. Οοι.Ιι. (Ιι. 88.) ' οιο. Β

ΒΤΕΧ. Ι. 09. νιιια. α.υ.ο.ο.Ι|.υ.Ι. διο:

ΣΗ". Μοιιιιι!ι. 'Ποιο. Αι·ιιι. ν`Ει!ι. Επι:

ο.ΜοΙ. Πι!. 1015.

- .γω Ειισ.ο. Μο!. Πι!. ' οοι. Χ.

81.0 |ηοους Θου. 0:28". ' οοι. Λ.

- μονη" Β!). το!. Οτἰο. οι. 588-. ο.

ΜΟΗ". 8274. οι .Ρι·ον. Μιιι. 40. Ειι.ι. ιο

Ρο. 20. ' μινητε ΤΔ.

- τιμ λογιμ τιμ ιμιμ Οτο.. ἱἰἰ. ἰν.υιιο(οτ.

¦ τιμ ιμιμ λογιμ Β. Εκο. ιο Γε.

88.ελευθερωοη 09.

ο... αυτον οιιι.-Μ. :18. .μι ι

:αυτοι ς. Δ. 1. το!. νου; α.(ι.!. (οιο.

ο.) "ιιι10. οι Ιουδαιοι Χ. 88. 09. Α.

(0.)0.0.ο.". 8ντ.ΠοΙ. Λι·ιο.Μ88. Ποιο!.

και ειπαν Β. Ι(-πον). (ἰι.)(ο.)ιι.(1)ῖ)

(Μοιοριι. ΤΙιο0.) Λιιο. (πιο.)

·- ουδινι διδουλ. πωπω: (πιο. Η. 2725.

[ ου δεδουλ. ουδινι πωποτε Β.

·- πως] ιιι·ιιοοι. και 09.

- οτι α.ο./. Ι οιο. Ι. 00. ΜΙΒ. 0.ο#

(5080. ΑΤΜ.

-- ·μνηοιοθι] γινηοθε Χ.

84.5 Μια] οιο. ο Β.

. ~--..--- ___....

84. της αμαρτιας ΒοΤΒ. τοι. (ΜΝ. οι κι.)

τι'. [του. Ι88. οτι.. οι. 580€ ο. 484”.

ιο Ποτ. Μπι. 48. 54. Οι·ἰυ. ΙΜ. ιι. 108”.

1575. 2095. 4248. Η. 572.'. @μια 207.

ΗιΙ.2ου.οοοι.ιωσ.ιου. ' οιο. 1). ι.

@οιιι. 440. Οτίο. ιο 1,ι·ον. 28.

85. ὁ οι Οἰονι. 440. ' ουδε Χ.

- μενη Β.Μ.Δ.

- ιν το απο ΟΙουι. ι οι: την οικιιαν

Β.

- ε. υἱος μιν. εις τ. αιωνα Φορτ. 807.'

οιιι. Χ. 88. σου.

- 0 Η". 401". ' οιΙιΙ. δι ΒΤ. νιιΙι;.0(.

α. 8)·τι·..Ρει.8ιΠοΙ.τ Απο. (ΑΜΒ.)

Οι”. 207. (ιιιιιο Ποιο ι..)

- μινιι] ΜΗ. εν το οικιιι Α.

80. ουν "ο ο.ι·ώνι. ' οιιι. 09. οκ!.

Ποπ. 2!2. | δε συ". 440.

- ιλιυθερινου ΗΟΤ!). το!. | -ιτει ΒΔ!!

Μ.

88.0 εγω 150. ΜΜΜ. 0.ι9.ιι·.οιοι-ι·

οι”. ' ι·νιιιιι. 1)Ι.Χ. Τι:".ιιι1ν.ΡΠΙ.Χ.

82. ¦ εγω οι ιι 09. | ο εγω Ι. |

βγω 0 ετ. 'ΕΔ. 88ο. το!. Βιιι.ι..(οι οι.)

το!.

- πατρι] μια μου 9. ΒΔ. Η. 88ο. [

00ο. το!. ΥιιΙο.(.'!. ο.0.ο.ι·.ιω.υι. ι·οΙ. [____________

Το". ' οιιι. ΒΟΤ.ΕΧ. Δι”. 9.!. 11.111.

Οοο. ο. 8 Ι 5··'·· 8 Ι 7.4 ιΙΙ.ιοτιιι.

88. λαλιν] οποιοι. ταυτα Β. 88. (Ιι.)(ο.) ι

απο”. οιιι.. ιν. 8155408170. Το”.

- ιι (οσοι ουν) ΒΟΙ)Χ. 1. 88. 09. Κ.

να; |ι.ε$ Οοο. οι. 815-·ω· :ΜΒ-ΑΜ·

817-···ω··· ' Η ς. ΤΜ. το!. α.ο. ιιιι.

Το".

- ηκουοατκ ιιοι.κ. 1. 88. 09. Κ. _|:

Βιιι·.ΙΙοΙ.πιο. Μοιιηι!ι. απο. Απο. ..ι`ΕιΙι.

(πιο. ο. 8Ι5-(ιἰἰοοτιο)·£·^· :οσο-ε- οιπ

Μ··· ' μινρακατε :. ΒΤΔ. τοι. (μια.

οι. το.) 8)·τι·.Ρει.διΠοΙ.ι:ι. Το".

- του πατρος ΜΠΕΣ. Ι. 88.10 στο.

ἱν.10'".8Π°ιἰἰιιο"ο. ' :τιμ πατρι τ.

ΒΔ. “Μία τοι. "Το0ιι. υμων ΕΤ. 01)

ΧΔ. Ι. 88. 09. ι·οΙ. νν. Το". ' οιο. ΠΠ..

Αδάμ (Βιμ. ο. Μι". άλατα ο.. 8170 ουκ

ιΐρηται...του πιιτρος ὑμῶν, ῆ...ἡμιῖιν.

άλλα παρα τοῦ πατρός.

- ποιειτε (-ητι ΧΙΟ] οποιο. τουτο Β.

(Τοτι.) ' σουτ”. Οτἰυ. Η. οιο.

89. ειπαν ΠΟΠ. 88. Οοο. ιν. 817'. ¦ :ιι

πον #5. ΤΒΧ. το!.

- ιιυτιρ] ιιιιιο και ιιπ. 09. ο.(_ι|.) Απο.

ι ()οιιιι·υ.. Οτι". Η. ' οιο. α.ἰι.ο.

' - λιγιι αυτοις (Βου. ΗΒΗ.. | ειπεν ουν

Β. ο.

20. οι. οοο το!. οι. | 35. πιο" :οποιο Ο!. '80.

που ιιιιιιο οι. Ι 85. "Μοτο οποιο οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Πο. 40.

[^]ἔἔ2α)· αὐτοΐο [ο] Ίη,σοῦο, `Εἰ τέκνα τοῦ 31)οβραάμζ 3έστω:

ΠὲΜἱΜ τα :ἔργα του ιἔβρααμ εποιειτε Ε | νυν οί ζητειτε

με αποκτειναι, ανθρωπον οτ την αληθειαν υμιν λελα

ποιου. ληκα, ·ῆν 9 ὅκουσα παρα τοῦ θεοῦ· τοῦτο 'Αβραάμ

ουκ ἐποίησεν. 4'1 ὑμεῖο ποιείτε τα ἔργα τοῦ πατώ:

ὑμῶν. εἶπον * αὐτῷ, 'Ημεῖο ἐκ πορνείαο 3 οὐκ εγεν

νήθημεν," ἔνα πατέρα ἔχομεν τον θεον. 42 εἶπεν!

αὐτῶι· [ό] Ίησοῦο, Εἰ ὁ θεοι· πατι)ρ ὑμῶν τιν, ήγα

0. 17:27. πατε αν ἐμέ· ο.» γαρ εκ το” θεοῦ ἐξῆλθον και.

[1
ούδε γαρ48απ"εμαυτοῦ ελήξιυθα3 στον( εκεινοι' με

απεστειλεν. δια τι την λαλιαν την εμην ου γινω

σκετε; ὅτι ού δύνασθε άκούειν. τον λόγον τον ἐμόν.

Ι δώ· 8:83· 44' Β ὑμεῖο εκ . τοῦ|| πατροο τοῦ διαβόλου ἐστε και πιο

επιθυμίαο τοῦ πατροο ι3μων θέλετε ποιεῖν. εκεινοι·

ανθρωποκτονοτ ήν απ' άρχῆο και. ἐν τῇ αληθεία οὐχ

ἔστηκεν, οτι ουκ ἔστιν αλήθεια εν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ
` .ο ι .ο ι τ οι εν Ι ι `

το ψευδοο, εκ των ιδιων λαλει, οτι ψευστηο εστιν

πιω. ιοο Ιοοιιο. ει Με Διοτι

Μαιο οοιιε, ορο". Αἱιτο!ιο.ο ΐοοἰιο.

ω Νοιιο :οποιο «Μαιο. πιο

ιιιιοι·οοοτο. ιιοπιιιιοπι σοι νοτι

οποιο νοοἰο Ιοοοιοο εοπι (μπω

ιιοοινι ο Δω: ιιοο Μαιο..

ιιοιι ποπ. Η νικ ποιο. οικω

μισο νοειτἰ. Ι)ἰ:‹οι·οιιι ως...

οι, :Νοε οκ ίοι·ιιιοοι.ιοιιο ιιοιι

ιιοπιοο οπο. οποιοι 'οποιοι [ιο.

ιιοιιιοο οοοπι. '8 Ποιο στο)

οι!. Ιοοοο. οι ιΙοοο μποτ "οι"

οεοοι.. οἰΗΒοτοιἰο οιιοοο πιο:

οδο οιιἱιιι οκ οοο ρι·οοοιιοι οι

πιο; ιιοιιοο οιιιιιι ο πιο η...)

νοιιἱ. ιοο Πιο πιο ποιοι. “' @οπο

ΙοοοοΠοπι ιιιοοιιι ιιοτι οοοιιο

απο? οοιιι ιιοιι μοιοειἱο "οι".

οοι·πιοιιοπι πιοοιιι. 8. ναι οι:

μισο οιοΙιοΙο οειοι. οι @δωσω

μια” νοοιι·ι "Με Φωτο: Μο

Ιιοιιιἱοἱοιι απο. ο!» ιιιιιιο οι οι

νοι·ιοι:ο ιιοιι "οι". οοιο ιιοιι οοπ

νοτια” ιο οο: οοπι Ιοοοὶιοι·

πιοιιοο.οιοιιι. οκ ιιτορι·ιοι Ιοοοι

πιτ. ιιοἱο ιιιοοοιικ οοι οι μια·

 

89. ὁ Ιησ.] οιιι. ο Β.Β!!_υ.ἰτι οο!!.παἰ.

- του Λβρ. Ρ. Οτίο. ο. 104.'. 808..

διδώ· 816.'. δι7'). ΒΙΒΜΜ· 820”. 828-.

Βια... ἱιι Σο. 4788. 518.. οι Ρο. 882.). ι

οιιι. τον ο.

- ποτε ΒΒΤΕ. νοΙ8. β Οτἰο.ἱν. ΙΜ».

808.. 818"- 8ιθ'^. οι". 8Ι8-Μ 820!

828.41 οτε 9. Ο(Χ)Δ. Ι. 88. ο!). το!. ιι.!ι.

ο.ο$ (τν. οι Νά.) (ειτε Χ.) Οι·ἱο. ι. 299..

οι. Νοε. ιν. ιου. στο ο". ιι. ον. απο.

8'. 525.. 8844. ΕΞ". ΠΙ Β8. 478.. 518.. “1

Ρ.. 682..

- τα εργο τ. Αβρ. οι! Πτι. να] σοι.

89..

- οποιοι" Οτο. ι. 299°. ἰν. 104!). σου·

(Με.) [Μ. ἰἰ.ὐἰ.ι·. ἱν.!ιἰο. Ειι.ι.ιιι

Β.ο.!ιἱο. ¦ παει" νοΙε. Οτίο. ιν.

ΜΜΕ διδ-·»· 810,20!. 817.'. :Πε-ΑΜ.. Με”.

820.. 828.. Ε”. Μ ΡΒ. 682".

- 8ο.] μοι. αν ε.. ΟΙ.ΧΔ. 1. 88. ΚΜ.

ι. @ιιι. Οτίο. ἱἱἱ. ιντσων: ιποι.) Οτίο.

[οι. ἰἰ.!ιἰο. οποία. | οιιι. Β.Μοἰ.1)οτ.Τ.

69. ΕΞΟΗ8ΠΔ. (Μια.) Απο. Οτίο.

ι. 299.. Η. [0-0. 808'. ΒΙΒΗ” 8!6". 817”.

:ΝΒ-ΔΔ· 8Ι9'.. 820». 828% Οτίο. ΙΜ. οι.

87 Η. Ειι.τ.ἱο πιο. οι Ρε.

40. ανθρωπον] -πος 69..

- ο] ον Τ. (ώς Β.)

- υμιν] ροει λελαλ. 1). 69. α.!ι.ο.ο.!.

Μοοιριι. πιο.. ()τίο. ΙΜ. Η. 8880. ο.

580!. Το". .1ο οιο·. Οι”. Η. Ι Οοιιιι·ιι,

11011.. το!. νο!ε. 1.8. 0τἰο. ι. 881..

410.. 705€. ἱν. 282". 294.. 8206. 402':.

Επι. ΠΕ. “Η”. Τετ!. Μπι. Ποιοι. 22.

40. ηκουσα Οτἰο. ι. ΠΟ.. 705€ ἱν. 294..

820! 4021'. ' -οιν Β.. ο!. Το". (οιι

ιοιι. 6. Ιοοοιοο οοπ" “κι

-- θεου Οτἰο. ι. τον. ιν. 8204. 82!-.828..

408.. Το". ¦ πατρος μου 89. Απο.

Οσο. ι. “ιι-(Μπι. μου). ιν. 294·(οοι.

μου). Οτίο. Η!. ο. 5848.

41.ομεις Οτ!9. ιν. 82:."Μ··· 825·. 82".

880. 887.. ' Με!. οι 1). Ι. !. 8ντ.1°οι.

(πιο.) Ι οιιι.! Με !ι.ο.

- ειπον (-παν 1).” τιιιω. ουν 9. 00

Χ. το!. νοΙο. 1. @που 'ΠιοΕι. Οοι!ι.

Οτίο. ο. 827-. | οιιι. ΠΠ.. 1. ο.

!ι.ε.!. 8_γι·.Γει. Μοοιιιιι. Απο. [ο.]

πιο.

-- ουκ εγεννηθημιν ΒΙΤ. | ουκ :γεννη

μεθο ΤΣ.. | :ου γεγιννημιθα ε. 00'

ΚΔ. 1. 88. (απο.) το. 0τω.ιν.:ι27"·Μ·

(γιγενημ. 88 δισ.)

- εχομιν Οτἰ9.ἱν.!ι!ο. ' εχον Η.

42.ειπιν] των ουν ὅ. ΠΣΔ. 69. ΜΒ:

Η. νοιε. 1: Τα». Ι οιιι. ΒΟΤΙ.. 1.

88. ΕΕΠΙΠἱΛ. α.!ι.ο.ε_π Βιιτι·.Ρει.δι

Πο!. Μοοιρ!ι. απο. Απο. Οτἰο. ἰν.

82”. [Σιων]

- .ι Ιηο. Οι·ἰο. πωσ. ' οιιι. ο Β.

- πατηρ] 'οποιο. ο Β. | (:οιιιι·ο., ()ι·ιο.

Η. 8Π'. 82Β'ω··· 88ο..

- ὑμων στα πριν. Ι ἡμων Ο.

- ην] εἴ Χ.

42. εκ τ. θεον Οτίο. Η. 8288. Τοτ!.ιιοτ.

Ποιοι. 22. Εἰ!. 899.. ' οιιι. Ο.

-- ουδε νοιες. α.!ι.ο. Οτἰο.ἰν.88μ. Εἰ!.

899-. | ου οι». 69.0. αεί!. 8".

ΗοΙ.

- εληλυθα Οτίο. Η. 881€ ¦ -θον 1)'.

- αλλ” Οτἰο. ιν. 88”. ¦ αλλοι 1).

48. τι Οτἰο. οι. 88%. Ε". ἱο Ρο.874-. '

οιιι. Ι..

- λαλιον οψιν. Ειι.ι.ιιι Γε. ' αλη

θειαν 1)·στ.

- τον λογου τον φον οπο. ιν. Εκο. ἰιι

Ρο. | τον ιμον λογον 89. ¦ των λογων

των :ρων Η.

«Η. του οιιιο πατρος ΒΟΒΙ.ΧΔ. 1. 89. Β

τοπι11οεο.κ. οι"... 888. Οτίο. ἰἱ.

ιον. .5896. οι. 29ο. ιν. :ια:ν·-<-·- :πονο

88.2”. 886-. 889.!. ¦ 'ΜΗ. 9. 888. 0001.

Απο. | (οιιι. τον πατρος Η. Οτίο.ἰϋ.

ΙΒΝ..) "...οι ὑμων 8οιο.Λ'. Ο!εοι. Οτίο.

ποιο!.

- του διαβ. (Ποιο. Οτίο. ἱἱ.!ιἰο. οι. 18".

280'. Η. 888'··:··· Ι οιιι. τον Χ.

- απ' Ποπ. 820. 82!. (Ποιο. Πἱρρ.ΠιἱΙ.

Υ. 17086). Οτἰ9. Η. 126'. ιν. 886.. 840':.

Οτο). Η!. Η. ΜΟΔ. @μια 208. ιιιοα

ιιε.ιτο. ι .Ξ Ι..

- ουχ Β"!!!.!!!οἰ.0. το!. Ο!ι.·πι. Οτίο.ἱἰ.

ο. 840€ 8488. 845.'. ¦ ουκ ιι·ια.Μπ

(οι1.2.)υΙ.ΧΔ. Η. 89' 8". ΑΠ):

 

89. Φο". Ο!.
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ΠΠ. 53. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

ιι,... ε. ι.: καὶ ὁ

4 'οικου. μια]

σου. Διοτι. και.

= ο. τα". πιστεύετέ μοι ;

θεοῦ οὐκ ἐστέ. απεκρίθησαν

3

του

μ

ο ι . Α

εκ του αιωνα.

-ή..-ή.Γε*-

πατηρ αὐτοῦ.

λέγω, ού πιστεύετε μοι.

` '

τον λογου μου

| Έ

4?ο·

48. τ

49.

52 εἶπον *

45 εγω δε ὅτι την αληθειαν

ότι; εξ υμων ελέγχει με

` ο κ ο + ι | 2 Χ τ τ ει ,

περι αμαρτιαο; ει αληθειαυ λεγω, δια τι υμειο ου

ο ων ἐκ τοῦ θεοῦ τα βήματα τοῦ

θεοῦ ακούει· δια τοῦτο υ εῖι· ουκ ακούετε ὅτι ἐκ τοῦ
,

Ω ' Α

οι Ιουδαιοι καὶ
9 ΙΙ τ ρ· ο ε λ τι λ ν τ .- ετ Σ ι

ειπα: αυτοι, υ κα τοι· εγομεν ημειο οτι αμαρει

` ν

τιμ· ει συ και δαιμονιον εχει: ;

, ` , ' λ .- ` |

Εγω δαιμονιον ουκ ἔχω, ξέλλοι τιμω τον πατερα μου,
κ τ ο ι κ ε _ ι ι › ε.

και υμειο ατιμαάτε με. εγω δε ου ζητω την δοξαν

μου· ἔστιν ο ζητων και κρίνων.
κ Οι ο! 8 Κ : Χ | Ι! Ι Ι 8

υμιν, εαν τα· τον εμον λογου τηρηση, θανατου ου

μη θεωρήση άι· τον αἰῶνα.
· - Ι

δαιοι, Νυν εγνώκαμεν ὅτι δαιμονιον ἔχειο.

οιπέθανεν και οι προφηται, και συ9 λέγειο, 'Εάν τα`
| .Β ` Φ | || ,

5·5;ηρησ··ηε ου|μη ;γευσηται ῦανοιτου
, Α Α

μη συ μειζων ει του πατροιι ημων

απεκρίθη Ίηο·οῦο,

51 ἀμην αμην λέγω

ι Α ο Π

αυτοι οι Ιου

'Αβραὰμ

οἰιιο. '5 Εφ ιιιιιοτιι οτιἱιι νοτι

ιτιιοττι ιὶιοο, τιοτι οποιοι τιιιιιι.

.6 @Με οι: "πιο ιιτΒιιὶι πιο οιι

Ροοοιιιο? ει νοτιτιιιοττι ι!ἰοο,

ηιιιιτο του τιοτι οτοιΠιἰε ττιὶτιἰ?

'7 @οι οει οτι οοο. νοτιιιι Με

...πιο τιτοτιιοτοτι Με τιοτι οιι

ιΠιἱο. φωτ. οκ οοο τιοτι οειἰε.

" Πο.ιτιοτιοοτιιτιι ἰτεἱτιιτ ΙιιιΙτιοἱ

οι ιΠ:‹οτιιτιι οι. Νοτιτιο ιιοτιο

«Μιτου τιοι τιιιιιι 8τιτιιοτιιιιτιιιε

οιι :τι οι οιιοττιοιιιιιττι τιιιιιοε?

" Ποιτιοτιοιτ Ιοιιιιε. Επο τιμο

τιιοτιιιιττι που τιιιοοο, οοο Ιιοτιο

τυπο τιο.τ.τοττι ττιοιιττι, οι νοο

ἰιιτιοιιοτιιιιε πιο. 8'' Εμ οιιιοτιι

που ιιιιιιοτο Βιοτιιιττι ττιοτιττι: οι:

ιμιι φωτο οι ιιιιΙἱοιιτ.. Η Λττιιιτι

ιιττιοτι «Μο νοτια, ει στο” τοτ

τιιοτιοττι ττιοιιττι ιιοτνιινοτιτ, πιστ

ιοττι τιοτι νἱιΙοοἰι το οοτοττιιιτιι.

" 1)ικοτιιτιι οτεο τουτο. Νιιτιο

οοπτιονιττιιιι φωτ όιιοττιοτιιι:ιττι

του". Λ!ιτιιιιιιττι τιιοτιιιιιε οι:

οι οτορτιοιοο, οι το απο, οι

οιιἰο ιιοτττιοτιοττι τιιοιιττι πιτ"

νοτἱι. τιοτι τ.τιιυ.ιιοιτ ττιοτ·ιοττι ἱιι

ιιοιοτιιιιττιι Η τιιιτιιοιιιο :τι ιιιιιιοτ

 

“. ουκ εστω αληθ. Η". 8γτ.Πι:Ι. @οιιι.

θα.. 0π9.ιν.οιοε.οιιυιφ. ' ..Μα

ουκ εοτ. Π. (ὐ.)τκ. 8γτ.Γει. Οι·ἰ9.ἰν.

Μαιο). @ματια

- οταν λαλη σου. Οτἰο.ἰἱἰ.562". ἱιι.

Μουτ-:1464. | ὁταυ λιε.λει ΠΠ.

-· ιδ. λο.λει 0τἰ9. ἱἱἱ. ἰν.τετ. ' ιδ. λαλη

Δ. '

- και 6 ποτηρι] εἱοτιτ οι. ριιτ.οτ α.ο.ο.ε!Ι.

|(:οτιιτα. νι.ι!ε. [ο.

“.δε νιι|Β.1.ο. Οι·ἰο.ἰν.847°(οι.ι).Μ8-.

| στο. 1). ιι.(ι.ο.ε#

- οτι Ου·ίο. ιν. 847'¦(υἰ.ι).848-·'°·<· Ι ο Ι..

(".ἱ" νιιι8.0|.)

- λεγει Οτίο.ἰιτ. Μ". | λαλω 1). "Βάιλ

ἰιμιυ ο·..ιωτι. τα Μοπιίιτι. πιο. ι

(Μπιτ, Μ58. (Με.) 'ΓΙιοΙι. το!. Οτἰο.

Πολ...

- Πτι] και!. το...: Β. | Οοτιτττι, Ο›·ἱ9.ἱν.

οι...

Μ.οττι.ι·οτ. 1). | Οοτιιτιι, 0,49. ιν. ΜΜΜ·

διο-.8.

- ελεγχει Οτίο. τι'. | -χη Β"ΜΛ.

- τι] Μάι!. δι ς. Δ. το!. Μοττιριι.Μ8.

ὅεἰι. (οι ει εγτ.Ρει.) | στο. ΒΟΙ..ΐ. Ι.

88. 69. Σκι". 8υτ.ΠοΙ. 8ιττ.Ηἰοτ.

Μαιου. ΤΙΜΗ. (Με. Λτττι. Οτἰ9.ἰι°.

δω'.

- ιιληθ.] οποιο. την 69.

Ε - μοι] με Η.

. ".ουκ ακουετε οτἰο. ιν. 850,. ' ου ιτι

0τιυετε Χ. ο.

η.η“Δρυ”Ηπ._η-..7.-.”ΜήΜΜΜ-ιτ-πε-τ

  

4.7. οτι εκ τ. 0. ουκ εοτε 0τἰη.ἰν. ' στο. 1) Η. του εμου λογου ΒΟΙ)Ϊ.Χ. 33. 0ο!.

Ο.

48. απεκριθηοαν] μια. ουν 9. Δ. ΜΑΗ.

[ο. 8γτ.ΠοΙ. ((ΐιοιτι.) | οττι.Β(:ΠΙ.Χ.

1. 88. 69. α.Ι›.ι:.ε@Ι. διττ.Ρει. Μοτο”.

'Νιου. Απο. Οτἰη.ἱι·.858°.

- ειπαν 11013. 38. 0τίο.ἰν. ' $ειπου τἔ.

Ι.. το.

-· λεγομευ Οτἰ9. ἱιι. που. 858'. Ετ”. ίπ

Ρο. 370. | λιγωμεν Ι.ΧΜΑ.

- ἡμεις] ποιο λη. ΒΤ.. (ο.) Ειιο.ἰιι Η.

[ Οοτιιττι. νιιιι;. @ή Οι·ἰο.ἰν.ἰιἰκ. (ι)

μεις 69.) ¦ στο. α.ο.

-· συ Οτἰη. ἱιι. (Πω. :Πιό-Β· 3.50.. Οτἰο.

Ιπι.ιιι.οτυ. Ειτε. ἱιι Ρε. | οιιι. 1. 8)·τ.

Ποια”. Οι·ἰο. ἱἰ.794°.

- δαιμονιου] τιτιιοττι. ότι 0.39. ' οιιι. στη.

ιι. Με". Οτἰο.!ιιι.ἰἰἱ. Ειιε.ιτι Ρο.

49.απικρ. Ιηο. (ο Μο. Η. 69.) θείο. ιν.

(Βου. | οπι. Χ. ΜΜΜ. και ειπευ Ι. 69.

Ο. Μοτο”. (Απο.) Βάι. ' οιιι. τοΙ.

'Νιου. το!. Οτἰη. ιν.

-- μου Οι·ἰο.ἰν. 855°.857°·°·358'. Ι ποιο

τ. ·ιτιιτ. Ι).

50. δε Οτίο. ιν. 859.·"(Μ.τ). ¦ οπι. (Η). 0001.

¦ Απο. Οτἰο. ιν. 855”. Το". οι”. Ρττιιε.

! οι.

- την δοξ. μου Οτίο. ιν.ηιιαιετ. ¦ τ. δοξ.

τηυ εμην Ι.

οι. ιαυ τις Ειπε. 81.·ι·.ΠοΙ. Μοτο”. ΟοιΙι.

¦ στο. τι. οσοι :ιει····-·- :ΜΜ- :Με

τ 865€ 3660. ' τις αν Ι). Βιιτ.Ρει. τω.

ι

Ι

ἱτ. Ψ”. | :του λογ. του εμου 9. Δ.

το!.

- τηρηοη Οτἰη. ΒΑΕ»... ' -οει Μ.

- θεωρηαη Οτἰη.ἰν. 7.... (οψεται οτι!.

ἰν.862·.) ! -οει 1. Μ. Οτιο.ιν.865.

(Με). ' θεωρη Δ.

52.ειπου] (-ιταυ 1).) Μιι(Η.ουυ 9. 1)

ΕΧΑ. το!. το". ο! 87τ.ΗοΙ. 'Νιου.

Ποιο. ' οπι. ΒΟ. α.Ιι.ε. 87τ.Ριτ.. Μοττιρτι.

Απο. Οτἰη. ιν. 882.'.

- οἱ Οτίο. ιν. ι οιιι. Κ.

- τις τον λογου μου ΑΒ. το!. ' μου τις

τ. λογ. Ι). Ι τις μου τ. λογ. Ι.. ¦ τις τ.

εμον λογ. 88. ()τίο. ἱιι. 888€ 885..

- τηρηομ Οτἰη. ἱιι.ἰιἰ.τ. ' -οιι ΠΜ.

- ου μη γευττ. θανατου Λο!). τοι. Η".

δι·τ.Πο!. Οι·ἰη. ἱν.868Νἰἰ.ι. 365.. ' θαυα

τον ου μη θεωρηοη Β. 5)·ι·.Ριιι. (τω.

νετ. οι.)

-- γευσηται ΛΟΒΕΧΔ. Ι. 88. (69.) 0οἰο

ΚΤ)ἶΜ8ΠΑ. ()τίο.ιν.οίο. (-οιτε 69.)

' τ-οεται €. ΕΟΚ.

-- εις τον αιωνα νωε. α.ε$η.Ι. Οι·ἰο. ιν.

| οπι. Ι). μιά”.

58. ει] η ο!).

-- πατρος ἡμωυ ντα. Οτἰη.ἱτ.27%.

868',.367°. | οιιι. 1). α.ο.ο.ε.#.ἰ. ΜΜΜ.

του 69.

4.5. οιιιοττι οι κοιταω» (Η. Ι 46. αυτοι. οι.

οια» τουτο φωτο ιιοτι Ο!. τ 47. οκ !)οο οι: Ο!.

Η). ιτι ιιοτιοτιιοτ.ιο οι. | 50. αυτια” οι_ῆιιι:Ηοοι οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. καπ. 54.

ΑΒ (Η).

1.ΣΔ.

1. 88.89.

ΒΡθω8ΠΑ.

54. θεὸς ὑμῶν

55. δμ.οιος ὑμῶν

57 . ἐώρακες

° ο. ιο:8ι.

,Αβραάμ ὅστιο απέθανε” και_ιμ›προιρῆται,οἱπέθα

| ι- ο Α

νου· τινα σεαυτον * ποιειο; απεκριθη Ιησους,

ι κ ο κ 2 | ΙΙ ι # · δι ε ε

Βαν εγω δοξασω εμαυτον, η οξα μου ουδεν

Ο Μ ε Ι ( | Α τ σε

εστιν· εστιν ο πα ου ο δο α ων ε ον υμειι·. . Μινι.. βαν..

λεγετε, οτι θεοι ημων εστιν, και ουκ εγνωκατε

'Ϊ. ν , τι |/ | "Ϊ 9 '"

αὐτόν, έγω δε οιδα ουτον. 2καν ειπω οτι ουκ οἰδα
., | Μ ιν Σε .- υ ι : › `ι| ·;δ

αυτον, εσομαι ομοια υμ;ιν ψευστηο· 56 αλλα `οι α

3 ` χ Α Α

αυτον και τον λογου αυτου τιτρω. ` Αθρααμ`ο

0 σ- ο ''

πατηρ υμων πγαλλιασατο ινα ιδρ την ημ.εραν την

› : ` 5- κ ι ο 57 Φ ·; ο ο .ε

ε ν και ειδεν και ε α . ειπον ουν οι Ιουδαιοι
μ? , ι 1 , χ ρη.ιν οι ιν ` ςΑ π

προς αυτον, Πεντηκοντα ετη ουπω εχει:ι, και , Ιδροιιιμ.

Ο | ο Α 9 .ο

εωρακαο; 58 ειπεν αυτο”` * Ιησουι·, Αμην αμην λε

Α ` ο ι Χ ^γω υμιν, πριν ΩΑΡρααμ γενεσἔοιι εγω εἱμί. ` ' ήραν

Ι σε

οιἶν λιθους ινα βαλωσιν επ αυτον· Ιησουτ δε εκρυβη

και ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ὶεροῦ *.

80 1 Και. παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν εκ

γενετῆο. 2 και. ήρωτησαν αυτον οι μαθηται. αὐτοῦ

λέγοντεο, (Ραββί, τίς τ7μ.αρτεν, οδτοι οι γονεἶι`

εε ποια: ποειτο Λοι·ο.ιιο.ιπ, @οι

ιποιιιιιιιι οκι ? οι ριοπιιοιο.ο

πιοι·ιιιι ειιπιι ηιιοιπ ιο ἱρειιιιι

Σπάει? 8' ΙἰοιιροπιΙιι Ιοειιο. ει

οπο 'πωπω ιπι: ιιιειιπι. ρΙοι·ιο.

πιω. "πιο οει: αει ποιοι· ιποινι

ιιιιι ;;!οι·ὶίὶοιιι πιο, ιιιιοιπ Με

ιΠοιι.ιε φπα ιιιιιιε ποετοι· οει,

" οι ποπ οοαπονιι.ιιε οιιιπ. εαο

ιιιιιοπι ιιονι οιιιπ. Ει ει ιΙικοιο

"οι ποπ απο οιιιπ. οι·ο ειιπι1ιιι

«πιο ιποπιΙιι:ε: κι! πιο οιιιπ οι

εοι·πιοποιπ ειπε απτο. " Αυτο

ιιιιιπ ποιοι· και" οκιιΙιιιι·ιι οι

νιιιοι·οι ιιιιιιπ πιοιιιπ. οι πια οι

@οποια οει. ·" Πικοι·ιιπι οιι;ο

Ιιιιιιιιιι οι! οιιιπ. Ωιιιπιιιιιιαιπιο

πιιποε ποιιιιιιιιι πιο" οι Λοιπ

Ιιιιιπ ι·ἱιΙἰειἰ? ·" παει οι. Ιε

ιιιιο, Λιποπ ο.πιοπ ι!ιοο «πιο.

ποιο ιιιιιιιπ ΜΜΜ”. Μετα ιιαο

ειιιπ. Η Τιι|οτιιπι οιι;ο Ιορἱι1εο

οι ιιιοιιιοπι. ιπ οιιιπ: Με” αιι

ιοιπ ιιοεοοπιιιι ιο οι απο Με

απορια

' Η ρτο.οι.οτἱοπο ι·ἱιΙἰι ιιοιπἱ

ποιπ οποι:ιιπι ο ιιοι.ινιιιιιο. 2 Ετ

ιιιιοττοι:πνοιιιπι ι:ιιιπ ιΠεοἰριιΙἰ

επι, και”, ιιιιιο καποια, Μι:

 

58. όστις οτί!). Ματ. ' οτι 1). α.

- απεθανον Οτἰ9. πιο. Ι -ναν 1)".

- σεαυτον] τῶι!. αν ς. Χάο. 89ο.

το!. ΟΜΕ. (Απο.) | στο. ΑΒΟΒΕΔ.

1. 88. ΟΚ. Σεπτ. .ΖΕιιι. Οτἰο. ἰν.868".

850.

.54. Ιπο.] ρτοοιιι. ο ΒΔ.. αι. Οτἰς. ιν. 868". Π.

| 00ιιιτο. Απο. το!.

- δοΣαοω Β(ΡΙ). Ι. 69 δισ. α.ι:.ε.βΙ.

Οτἰ9. ιν. 868.οί.ι.. ::δοεαζω €.-Δοπ.Κ.

τω. νιιΙ8. ια

- θεος] οποιοι. ο 1..

- ἡμων Α13ιτρο1.Δ. 1. 88. αν.. ΕΟ

Η.ΚΜ8ΠΔ. ΑΜ. [ο. Βιιι·ι·.Ρει.8ιΠοΙ.

Μιιιπριι. ΤΙΜ). Οοιιι. Αιπι. απο]

:τινων ς. Β' Τ/.ΠΧ. 69ι:οττ.'. Ρο.

ιτοις.0ι. α.ο.ι:.ο. Το". οι”. Ηπα. 22.

55. και. :αν (ο. ιιαν)....αλλ. οιδα αυτον]

οιο. Ο.

- :αν 131). ' :και εαν Ξ.. ΔΟ. το!.

- αυτον 80.] οιπ. Δ.

- εο·ομαι] ροει όμοιος 1).

- υμιν ΛΒ.ΔΙαἰ.Β. Ι. ' @ὅμοιον °Ξ. ΟΙ.

ΣΔ. 88. το!.

- αλλα Β1)Χ. | ζαλλ' €. Λο. το!.

58. εδο Β"Μαι.ΟΠ.. το!. Ε.ι:ι·. ΤΙιεοιἰ.

(ΟΙΒΜ.) 978. ΟΙ'ἰ9. Η. 88». 108'. 865'.

Ειισ.ο. ΜοΙ.187ά. ιπ Ρο.489-. | ειδη Δ

Β.Δίαἰ.Π'Χ. 69. Οτἰ9. ἱν.82μ.

58. την εμπν [τοπ. ΜΒ. 282. 285. Ε.ι.·.

ΤΙΜΜ. Οτίο. ιν. 821€. 385.. Οι·ἰς. ΙΜ.

ιι. 86°. Επι. ο. Μο!. ίπ Ρο. Το”. οιἰν.

Η”. 22. ' οιπ. Χ. 'Για.

-- :χαρη στα. ιν. 888. 82%. 865'. Ενα.

Ο. Μα. Πι 1,8. Το". | ·ρην Ι. 69. | -ριι

Ποιο.

57. ιιπον] ειπαν 1).

- πιντηκοντα [του. Μ8ιἰἰ.ιιετιε. | σειρα· Ι.

κοντα εἰι:Λ'.

- ουπω] ουδεπω 1).

- ὶωρα:ας] -ιιες Β.Π|.ὶ"αἰ.

68. ου ιπιι.] Μι!. και 1.. Β_γι·.Πι:Ι. πιο.

- ειπεν] Με!. ουν ΠΧ. Ι. Ο!). ΟΚ. πιο..

] οοπι.το. ΛΒΟ. το!. μια. το!.

- Μια] τιιτο.οιπ. ο 9.ΛΙ)Ι.. τοΙ.]οιπ. 130. 2.

- γινεοθοι ΑΙΚ). το!. νους. γ: [του. Ι.)

πιο. Οι·ἰο. ι. των. ιν. απο. 29%. Ενα. _μιββ.

ο. Μι:Ι.187ι'. ιπ 18.489! | οπι. Ι). α.ο.

ι:.ε#Ι. στα. [τα. ἱἱἰ. 888". Νουαιιαπ.

ΙΜ. ¦ οι. Δστ.8.:Ι.αι.

.89. πραν ουν] τοτε ηρα·ν Ι).

-- βαλωοιν] βαλλωο·ιν ο!).

- οι ΛΟΙ). το!. ' οιπ. Β.

- ει: του ιερου] ταδε!. διελθων δια μεσου

αυτων και παριιγεν ουτως τ. Λ((.Π.Χ)

Δ. 1. (88.) (69.) Β. τοι. /: 81τττ.Γει.8ι

Πο!. Μοιπριι. Οοιιι. (ΑΜΒ.) ααα”.

ιν. 80. ' διελθων] οιο. 69. ' οποιο. και

288".

4. ἡμας

Η. Βουο ποιοι· οι. ' Ρ

Ι. .Ιοεπιο ποπ Η. ¦ 2. ι1ιοοιιιιιΙι ι:1ιι5 οι.

(.:[.Χ. 88. | αυτων ..οι επορευετο (Π.

Χ. 88. Βγι.Πι:Ι.. Μοπιριι. ' πιτ' αυτων

δια μεσου ει: του Ώροι: και παρ. ουτ. 69.

| ουτως] οιπ. 8)·ι·.Γει.

"οιπ. Β.Ι."ι.·.Μαἰ.1). νιιΙ;. α.ο.

ι·.ε#ς.Ι. του.. Λι·ιπ. (Οι·ἰρ. ιν. 292..

ὶξῆλθεν ἐκ τοῦ Ηρώ. ὅτε παράγων ειδε

τον απο γενετῆς τυφλόν κτλ.)

παραγων] πιω. ο Ιποους (ΡΕΟΠ

Μ.. νιιι;.Ε.(:ι. ι:.!|.9.Ι. ] οιπ. Οτἰ9. Ν.

οκ ιιι·οο βιο.

- γενετης ΛΒΟΠΕ. 88. ο!). το!. πα. Ηίρρ.

Πι”. ν.9.(Ι2Ι). υπο. ιν. ¦ γεννητης Ι.

ΒΡΟΠΜ. | γενητης Χ. ' γεννετης Κ.

| γεννητοις Λ.

αυτου λεγοντες] οιπ. 1). ο. (οιπ. λη.

Η “οι καθημενον Ι).

ΣΔ. Ι. 88. 69. 1¦(ΗἱΜ5οΠ

Μοιππιι. | ραββει ΛΒ.ΔΙοἰ.ΟΠΕΠΔ.

ΤΙΜΜ Ποιο. ' μαββη Χ.

-τις] τι 69.

_γενπθη Δ.

8. 1ηαους] τριιιοιπ. ο 5.. Π. ' οπι. ΑΠ::

1.ΧΔ. ι. οι. σο. 1τιτοΙ1κΜ8ΠΑ. Η

πιω. και ειπεν αυτοις Ι. 8.0.)

Β(Π)Τ.. 8]·ι·.Πιοι·. Μοιπριι.

.____.-----,'

.88. οιπ. οι. ανια· απο. οι.
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110.11. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

ΥΠ.!8.α.υ.ι:.α. ' η '' λ ". 3 ' ' ! '^

871,10!. αυτου, ένα ?Φλυα γεννηθη, απεκριθη :!ησους,

οξ::ν!ν'Ι'2= Ουτε ουτοτ ημαρτεν ουτε οι γονειτ αυτου, αλλ ΐνα

ο. οτι :τα ιρανερωθῇ τα ἔργα τοῦ θεοῦ, ἔν αὐτῷ. 4 2ήμαι·|| δι!`

- ..0 "η". εργαζεσθαι τα εργα του πεμψαντοτ με ἔωτ ημέρα

εστίν· ἔρχεται νύξ. ὅτε ουδεῖτ δύναται εργαζεσθαι.
.α 8:'α. 5 ε Η Ι Α | '9 κ ο να Ι

Μωβ· 6 οταν εν τιμ κοσμιρ οι, Φωτ ειμι του κοσμου.

ταῦτα εἱπι!›ν ἔπτυσεν χαμαί, κα! ἐποίησεν πηλι›ν εκ

..δπ!θηκιν πιο· τοῦ πτύσματος, και επέχρισεν .αυτων τον πηλον

ΩΣ] η!" ". οτι τουτ ιἔΦθαλμούτ !, 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ, ηΎπαγε νίψαι

εἱτ την κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, (δ ερμηνεύεται,

απεσταλμένοι·). ο!.πῆλθεν οιἶν και ενίψατο, κα!. ι]λθεν

βλέπουν. ” Ο! οιἶν γείτονετ και οι θεωροῦντετ αὐτὸν

τὸ πρότερον ὅτι Σπροσαίτητ'| δν, ἔλεγον, ουχ οιἶτότ

ἐστιν ὁ καθήμενοι· και προσαιτῶν; 9 ἄλλοι ἔλεγον

ο.πι ρο.τοπιαο αἰπο. πι αιιααπι

ποιταετοιπτ? Ξ' Βαεροποπ Ια

ιπο. Ναηπα πιο ραααονιι. παοπο

ρο.τοπιαο αιπο. κι! πι ππιπι!αι

ιαπιπτ απατα ι!αἱ ἰπ !!!ο. 4 Μο

ομοτιαι ορατιιτἰ απατα αἱπο οι!!

"πιο πιο. ι!οπιια “πιο αει; παπα

ποπ τμιιιπι!ο παιπο ποια" ορο

τατι. Ξ· Ωπιιπιι!!π τα πιππο!ο

τυπο, !πκ επιπ τπππι!!. " Ηπα:

απιπ ι!ικἰοιιαι. ακρπιι ιπ ιαττοπι

αι ταου !ιι!.πτπ ατι τοπιο οι. !αν!ι

!ιιιππι ευρω οαπ!οε απτο. 7 οι

ι!ἰκ!ι οι, απο !ιινπ πι παιιιιο

τιν. Βὶ!οιια. ηπα! ἰπιατρταιπιπτ

πιἰεοπο. απο απτο αι !πνιι. οι

ναιπι ι·ἱι!απο. ' .!ι.ο.απα νἰαἰπἱ

οι απ! νιι!α!ιαπι απτο μπαι απτο

πιαπι!ἱαπο εται. ι!ιαα!ιοπι. Νοπτιο

πιο α<ι απ! Βοιωτοι. οι πιαπι!ἰαο

Μι? τι!!! ι!!αα!πιπι παπι Ηἰο αει:

° τι!!! ιιπιοιπ, Ναοπαιιππτπ. ται!

ειτπ!!!ι ατι απτο: Μο ι!ιαα!οιιι

ιμιιιι Παπ επιπ. '0 !)ἰαα!ιαπι

απο οι. Ωποιποι!ο πρατιι εππι

απο!! που " Β.οιροπι!!ι. !!!ο

!ιοιπο απ! ι!!ι·ιιπτ “απο !πιππι

. . Η .Ι '¦ ~ .

9· 2· ο" 0· οτι οδτότ εστιν· ἄλλοι :ἔλεγον, ουχί, αλλ,|| ὅμοιοτ

ο 0- τ ι- Ρ'

αυτοι ἐστιν. εκεινοτ ἔλεγεν οτι ,Εγώ εἱμι. 10 ἔλε

γον ών αὐτῷ, Ποτ :ήνειμχθησαν" σου ο! όιρθαλμοί;

λεγόμενοτ
Η., | ' -

απεκριθη εκεινοι·
+..

..!|

, Ο'| ἄνθρωποτ ο

Μπι οι ππιι!ι οι:ιι!οε πιοοι. οι

; οι λ 0 Ι ` 8 Ι ! `

Ιησουτ πηλον εποιησεν και επεχρισεν μου τουτ

 

'Πιερ. ΖΕι!ι.Βοιπ. υμας Β.Β!ι:. (οσοι

διι 1).) ὶργάζιαθι Οτιμ.ἱπ.20!-. ἱν.

27% οι! ααα απ! !παἱο α]πιτ ματι!

αἱΡαο ιππι. φησὶ τοῖς του φωτος αν·

τοῦ μιταλαμβάνουαιν. ! @μι ς. ΛΟΧ.

!. 88. οτι. τα!. Τα”. τα!. ΖΕι!ι.Ρ!ιιι.ι.

Η". 929..

4. με Πι!. ! ημας Ια·

-ὶως λαου). τα!. Οτἰη. Η!. Η!!! ἱν.

270(ι!α !π !!πα). ! ὡς απ. 80. ι. 8)·τ.

Βα!.ιπι;. ιν. 270(!!παι.).

δ. ιν τ. κοομιμ ω ΛΒΟΔ. 09. Ηττα. τα!.

ΔΙΠ. ο!!! εγττ.Ρει.(τία!ι!8.)&Πα!.

(.ῖοι!ι. Ατιπ. Οι·ἰη. ἱν. 27°. ' ω ιν τ.

κοομω !)!.Χ. !. 83. νπ!ς.(:!. α.!ι.ο.

0. πτυματος Ι).

-ιπιχριιτιν ΑΠΕ. το!. ! ιπιθηκιν Η).

ιιι τα!. "...το αυτου ΔΙΚΗ.. !. 08.

Παπιρ!ι. (0οι!ι.) (ΑΜΙ.) οπι.!. αυτοι

1!). Ι .οτπ. τα. ΟΧΔ. τα!. Μπι. τα!.

-τον πηλον ιπι νπ!ιτ. εγτ.Βα!. Τ!ια!›.

το!. ' οτπ. !. ο. /Ει!ι. ! οπι. τον πηλον

09. α.ι:ώ(1,.) Βιιτ.Γιι. Μαπιρ!ι.

τοφθαλμους] "'πι!ι!. του τυιρλου €. Λο.

το!. !ι.ο.|ῖ $χττ.Ροι.&.!!α!. !!!απη›!ι. Ποιο.

Ατπι. ! αυτου Β. Υπ!ς. ιι.α.!)ζ Τ!ια!ι.

.Βι!ι. | οιπ. ΒΤ.. Ι. 08.

7. αντιο] οτπ. 1). α.ι.!. Ι

-νιψαι Υπ!ς. ι:.[.ας. ! οτπ. Λ. α.!ι.! ·

και νιψαι για" του Σιλ. Λ.. "οι “να

οαπ!οτι τυπο" ποια απιο·τ. ο.

7. την κολυμβηθραν] μπει του Σιλωαμ

09.

-έρμηνιυιται] μιθιρμηνιυιται Ι). (οπι.

ι] ἱρμ. απιιττ. $γτ.Ρει.)

-ουν....ηλθιν] οπι. Β. ! οπι. ουν και

Λτιπ. (μια.)

8. αυτον] οιπ. τι..

-προοαιτης ην ΑΒΟ.!)Ι.Χ. !. 83. Κ.

νιι!ς. Απο. 8]·ττ.!'οι.δι!!α!. Μαιπρ!ι.

Τ!ια!ι. !.!οι!ι. Λτπι. α!:δι!ι. ! :τυφλα ην

ετ. (ΡΑ. τα! ! τυφλος ην και προααιτης

ου. (α.!ι.ο.ι.!.) (8)·τ.!!ιατ.)

--ιλιγον] οπι.!. ότι 1..

9. αλλοι ιλιγον ότι ούτος ιστιν] οτπ. ΒΧ.

38.

-οτι] οι!ι!. ουχ Ο.

·-αλλοι] ἱτιροι 1). (αλλοι....ι!μ. αυτ.

ιοτ. οιπ. Η..)

-ιλιγον ουχι αλλ' Β(Ο)Ι.Χ. (!.) 88.

(νπ!ς.) !ι.(9.) 8τττ.(Γει.)&!!α!.ηιο.

Μαιπμ!ι. (Τ!ια!ι.) Λτιπ. πιο. (αλλα '

Ο.) (οτπ. ιλιγον !. νιι!ι;. μ. Τ!ια!ι.) !

$δι οτι π. ΑΠΔ. 00. τα!. (ιι.)(ο.)(ο.)|ἱ

ω;) δγτ.!!α!.!.τι. απο. (ιιι!ι!.ιλιγον

α.ι:.ε.)

-ικεινος] πιω. δι Λ02Χ. 08.09. Κυ.

Ύπ!ς. Ο!. α.!ι.ι:.ι·.Ε!!!. 5γττ.Γει.8ι!!α!..

!!!απηι!ι. Τ!ια!ι. Αττπ. ΖΕι!ι. ! (Σοπιτιι. Β

0.!)Ιο0 κια. τα!. άτα. 8_γτ.Ηα!.ικι. @οιπ.

9. οτι νους. [ο. ! οιπ. Ι.. α.!ι.ι:.ο!!

!0. ιλιγον νπ!ς. α.εμβ9.!ιιπον Η. (α.)δ.

- πως] ιιι!ι!. ουν (:!)!οΧ. α.!. 87τ.Πο!..

Δτπι. ! οτπ. ΔΒΔ. !. 88. 69. τα!. νπ!ς.

αιμα/#9. Μαπιρ!ι. Τ!ια!ι. Οοι!ι.

- ηνιωχθηοαν Β.Μαἰ.αι!.!.ΟΒΕΧΔΒΡ

(ΒΗΜΑ. ! :ανιωχθ. ι-:. Δ. το!. ! (ινιωχ.

Β.ι'!Ιαἰ.αι!.2.)

' - σου 8ι. ο. ΛΒ000ι.Ι.ΧΔ. ι. σε. 69.

!·:ΡΟΠΚΜ8!.!Λι. (ο.) Β)·ττ.Ροι.διΗα!.

8]·τ.Η!ατ.(Πα!ι.) Ποιο. Απο. .Σ!Βι!ι.!

σοι ΕΕ. ντου. ιι.α.‹!.ι./:#ζς.

!!.ικιινος] μου. και ιιπιν τ. ΑΧΔ.

τα!. α.δώ Βγττ.Γει.δι!!α!. οτι-.πατ.

(Μοιπμ!ι.) σουτ. ΖΕι!ι. (οιπ. ικιινος

8)·τ.Γοι. απο.) ! οπι. ΤΕΒΕ. !. 88.

νους. οπι.!. Τ!ια!›. Δττπ.

! - το" ανθρ. Η!" λιγ. Β.Μαἰ.Ϊο. !. 33.

νπ!α. (α.)(!ι.)ο.ο.(_|.) 8ττ.!!ι:!.. (δ ιιπιο

' ανθρ. !.!.Βι!μ.Βι.·|ι.) | ανθρ. ο λιγ. Ο. !

ι ανθρ. λιγ. ς'οιπ. 0 Με) π. Λ!)Χ. τα!.

: Οοι!ι. Λττπ.

' - πηλον....οο!.!αλμους] ιαιἱς!ι πιἱ!ποαπ

! !ου ιι. (πιο. τους οφθιιλ. δικο.)

! -._____

! Σ!. τπιιιπταοιοιπτ ομου πα! Δια. 5. .πιο ιο

! "...Μια οι. . ο. Ιππνιι!πιππι Ο!. 8. "πατατα

! Ο!. ! Ηοι." που: αιωνια". Δια· ' θ. πο! αι Ο!. |

ι!!α 'ατο ιι. ! Η!. του! οαπ!ι Ο!.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΙΧ. 12.

Α Β (ο) Β.

Β Χ Δ.

1. 33. 89.

ΒἙ'ΒΜΒΒΔ.

ο

?2. ειπαν [ουν]

18. ουτ. ὁ ιἱνθρ. ουκ

ἰιττ.·κ·α α θεουρ

- που.. [οι]

ιι. πο .-ι

18. τυφλά· ήν

ι)Φθαλμοιίι·, και εἶπἔυ] μοι ·

Σιλωα και υί αι. απελθδιυ 2οῦυΓ και. υι α ευοι`

μ μ ι
. τι · κο σε ο

αυἔβλεψα. Η [και]|| δειπαυ|| Τ αυτου Που εστιυ

.- 1 3 ο λ

ἐκειυοι·; λέγει, ουκ οιδα. 13 ιίίγουσιυ αυτου προι·
ι _ ..

τοῦι· Φαρισαίουι·, του ποτε τυφλόυ· 1'' ήν δε σαββα

του *ευ ῇ ήμερα'| του πηλειυ ἐποίησευ ὁ Ίησοῦι· καί.
8 Ι π .- λ ο ο 15 ε ο ν Ι

αυει·)ιξευ αυτου τουι· οφ μουι·. παλιυ ουυ ηρω

τωυ αῦτιιυ και οι Φαρισαιἶοι πῶι· οιυέβλεψευ. 6 δε

είπευ αὐτοῦ, Πηλίιυ επέθηκευ δ μου επι τοῦι· όιρθαλ-·

ε τι ` › κ κ ε 16 ν ει '

μουι·, και ευιψαμηυ, και βλεπω. ελεγου ουυ εκ

τῶυ Φαρισαίιου τιυιἔι·, 2ουκ εστιυ οὑτοι· παρα * θεοῦ
ε εε || ο! λ ε ι επ ν

ο αυθρωποι· , οτι το σαββατου ου τηρει. Αλλοι

ἔλεγου, Που δύναται δίυθρωποι· αμαρτιολοι· τοιαῦτα

σημεια ποιεῖυ; και σχίσμα ·ι)υ ευ αυτοΐι·. Η λέγου

σιυ .οῦυ|| τῷ τυΦλῷ παλιυ, θΤί συ|| λε|γειι· περι

ο ιο τι' 2 Η Ι ΙΙ λ ο Ι ο δ`

αυτου, οτι ηυεωξευ σου τουι· οιρθαλμουι·; ο ε

'ϊ ετ Ι ε ε 18 › ι

ειπεν οτι Προιρητηι· εστιυ.

Ο! κ ο

οτι|| "Υπαγε ειι· · τιιυ||

ουκ επίστευσαυ οιἶυ
ι ο ο κ ι ο ε' 33· κ α κ ε ε

οι Τουδαιοι περι αυτου. οτι ηυ τυφλοι· και αυε···
Ο, Λ Η επ

βλεψευ, ἔιοι· οτου ἐιρώυησαυ τοῦι· γουειι· αυτου του

Μπα πιί1ι1. νιιι1ο οι! πιι.ικι.οτἰιιαι

δι1οιιο οι. απο.: οι. που οι Μινι

οι. Με. Η Βιιιοι·ι.ιπι οι. υπ

οει 13ο? Απ.. Νοεοίο. Η Αδ

ι1ιιοιιιιι οιιπι ιιι1 ΓΙιο.ι·ιεοοε. οιιι

οιιοοιιο ίιιοι·ιιι: " οι·ιιι ιιιιιοπι

ιιιι1.ι1.ιιι.ιιιπι ιιιιιιιιι1ο 1ιιιιιιιι “Με

Ιου” οι προτιιίι οοιι1οιι είπε.

"1ιοι·ιιιπ οι·ι.;ο ἰιιιοτι·οοιι1ιοπι

οιιπι Ρ1ιιιτἰευ.οι ιιιιοπιοιΙο νἱι1ἱε

Με!. Μο ιι.ιιιοπι ι1ίκ1ι οπι. Επ

ιιιπι ρυιιυπ. ...οι ευρω· οι·ιι1οο,

οι μινι. οι νιι1οο. ω πωπω

οι·οο οκ Μαιου.. ιιιιιι1ιιιιι,

.Νου οει Με 1ιοιπο ο ι1οο, φπα

ειι1ι1ιιιι.ιιπι ιιοιι οιιιιιοι1ίι. ΑΜ

ι1ἱοιι1ιιιιιι.. Ωιιοπιοι1ο ροιοιιι π...

πιο μοοοιιι.οι· παει: πιο... Μαιο?

Βι καποιο στα! ίπ είε. '7 Βἱοιιπι.

απο οιιοοο ίιοτιιπι, Τα αι.ιίι:1

Μαιο 3ο οο ιιιιι ιηιοτιιιι. οοιι1οο

τίμια? 1Πο ιιιιιοπι 312438 ποια

1.)1.0ριιοι.ιι ο". 1'. Νοιι οποίου

ται". οι·οο 1ιιι1ιιοι ι1ο Μο. ιιοιι.

οιιοι:ιιο “ποιοι οι νίι.Πιιεοι. ι1οιιοι:

νοοιινοι·ιιπι Ρι.ιι·οιιιοιι οιιιο ιιιιἰ

 

11.ιδτι (81183 υπαγε) ΒΒ. 8)'1·.Ηἰιπ.

Μοιιιρ1ι. Τ1ιο1ι. | .οπι. ο. ΑΒ. το!.

μια. το1.

- τον Σιλωαμ ΒΒΒΧ. 1. α.ἰι.ο# 8γι·.

Ποτ. (Μοπιρ1ι.) Τ1ιο1ι. Ατιιι. Ικα.

312. | Στην κολυμβηθραν του Σιλ. €.

Α(Δ). 33. 69. το!. νιι18. εφ!). 8γι·.Πο1.

θοι.1ι. Βάι. (-θρα Δ.) ] ίπ παπα 81

10απι $γι·.Ρεί..

- και νιψαι Ιτοπ.312. | νιψαι (0211. και)

ιιοιι υπαγε Χ. 33. 89. Κ. 8)·τι·.1)ιπ.

(8ιΠο1.) Μοαιρ1ι. (1οι1ι. ΖΕι1ι. (πιω.

οοιι1οε :που ι:.ο. 8_γι·.Ηίοι·.)

- ουν ΒΒΙ.Χ. 1. 33. 5γι·.Ηο1.ιιιο.

Ηπειρο. 'Ι'1ιο1ι. | :δε ο. ΑΔ. το!. ο”.

Βο1.ια·ι. (τσιπ. (στα. α·ιεελθ. δε [ι.ουυ]

Απο. ' απηλθον ουν ΒΧ. ¦ οι πιο νιι1ε.

α.ο.ο.(ο.)/.οῖΙ. 8γι·.Ρει:. οι..

- και νιψαμενος ΑΒ..Παί.Β. το!. ' οπι.

και Β.Βοίι. Μοι:πρ1ι. | και ενιψαμην Β.

Τα". (οπι. και νιι18.θί.) 21:33.

- ανεβλεψα] και ηλθου βλεπων Β.

12..και” ειπ. ΒΒΧ. 1. 33. νυιο.θί. Ι.

και.. ' ειπαν ΒΒ. ' :ειπον 9. Α. το!.

"ειπ. Τουν" ς. ΒΔ. ι·ο1. α.ι:. 8γι·.1Ιο1.

θοι1ι. Ο· οιιιοπι” ω!) | ειπ ιιιπιυπι Α.

Δια. ο. ε_τι·.Βει. Μοι:πρ1ι. Τ1ιο1ι. Αι·ιπ.

- λεγα] ...οι αυτοις Β. 69. ι. 5γι·.Ροι.

Λεια. .Ξι.1:ι.

18- αγουοιν] οποια. και Β. ο. Βγι·.Ρει. ΣΕΦ.

14.." ο ήμερα ΒΤ..Χ. 33. α.δ.ι.·οο. Βγι·.

Ηο1.ιιιο. ] :ότι π. ΑΒΔ. 1. το!. νιι1ο.

οφ 8γτι·.Ρει.διΒο1.ια·ι. το!.

- ο 1ηαους] οπι. Ι..

-- ανειοξεν ΔΒΔ. 1. 33. τει. | ηνυξεν Β.

[ ηνιιυξεν ΒΧ.

15. παλιν ουν.. ..οοθαλμους·] οπι. 33.

- ηρωτιιιν] ηρωτουν Χ. | επηρωτιυν Β.

- ανεβλεψιν] νἱι1ἰειί ια!). 8γι·.1.'ει. Τ1ιο1ι.

ΑΜ.

- και Η.) οπι. Χ. 69. Η. Βια. Βγι·.Βιιι.

Μοπιιι1ι. Τ1ιο1ι.

-- αυτοις] οποιο. και Α. 8)·ι·.Πο1.

-- ·ιτηλον] πιω. εποιηαιν και 1. Ο. που.

- μου απτο επι τ. οφθ. ΒΒΧ. 1. 83. ΒΕ

θ(Β)ΚΜΒΒΛ. (Λευ. ι:.ε$17.Ι.) (μοι

11. Βια. Β_ι·ι·.Ηο1.) ' :ιιοιι π. Β. α.!ι.

ο. 8γι·.Ρει. Δι·πι. ' μοι Δ.ιιι νία.: (παπι:

μου) ιιιιιο οι μου μου: Δ. ' ιι.πιο επιθ.

ί Α. νυ1ο.θΙ. ιιοιι επιθ. Ποιο.

16. τινες] οπι. Μ.

; - ουκ εστιυ ούτος παρα θεου ο αυθρωπος·

ΒΒ[.Χ. Ι. | ουκ ιατ. ὁ ανθ.(.ιίι:) ούτος·

παρα θεου 33. νιι';;. ι:.(ε.) Αι·ιιι. θείο.

Ιπι.ίί.9-ι'. ] :αυτος ο ανθρ. ουκ ειττ.

 

33. 69. ΟΚ. Αι·ιπ.

οι. ο. Βγι·.Ρει. Μοαιρ1ι. Τ1ιο1ι. [21Σι1ι.]

ι Οοπιι·ιι. ΑΕΧ. 33. το!. (Βια.) 8γι·.

11ο!. απο. Αι·πι.

18.ελεγαν Β.

17.λιγουαιν νιι1ο._|ἱ ] ελεγαν Β. ιι.ο.ι:.

ο. (οπι. πιο. τιμ ΟΤΙ.)

- ουν ΑΒΒΙ.Χ. 1. 69. Βιιιι. 8_ντ.Ηο1..

'Νιου. | ι'οπι. ς. Δ. 33ο. Β. ι·ο1. Βγι·.

Ρα. Μοπιιιἱι. το!.

παλιν να; ο! | οπι. Β. α.ίι.ο!;ί.

τι ου ΒΒΧ. ι του τι ·3. ΑΒ. το!. ιιι!

ὶαυτου Β..

ηνιιοξεν ΒΧΔ. ¦ 1ηνυιΞεν 9. Α. 69.

το!. [3.33] ] ηνυξιν ΒΒ. ' ανειοξεν Ια.

1. Χ.

18. ουυ απο. ο. 8)·τ.Πο1. Τ|ιο1ι. Ι στο.

Β. 89. ιι.ο.(ε.)_/$2Ι. Μοιπρ1ι. (Αι-πι.)

μου..) ' δε δγι·.1'ιιι. Οιιιι1ι.

- τιν αιιιε τυφλ. ΒΒ. 3. [Τι. 33.] [ :μια

εκ. ΑΧΔ. 1. το!. νιι1ο. ιι.ι.·.ε,μο: (οπι.

οτι....ανεβλεψιν 1). Ι.)

- οτου ΑΒΕ. το!. . ου ΒΧ. ' του Δ.

- αυτου] οπι. Β. 'Ηιο1ι.ι"πι. Ατιπ.

- του αναβλεψαντος απο. [ο. ' οπι. 1.

α.(ι.ο.εΜ Μοπιμ1ι.

παρα του θεου σ. (Α)Δ. (1.) τοι. α. ' 19.ηρωτησαν] επηρωτησαν Β. Πι. 33.]

(δ.)/ῖ Βγτι·.1,οι.διΠο1. 31οπιιι1ι. Τ1ιο1.ι. '

οοο.. του. Ι του.. του οποια. ι. '

 

11. ιιιιιιιι.οι·ια οι. 1 Ιανι οπι. οι. 0!. 'λαικο Ο!.

¦ 12. οι. ιιικοτυιιι οι. ' 13. ιιιι1ιι μπαι: οι. 1 13.

:ιοί που. ι.'ι. ' ιι111ιιιιιοιιι 31ο. οι. ] ιιο1ιιοι.ιιιι οτι".

Ι - αλλοι] πιω. δε Β.ινοιί..Β. 1. 69. νιι1ι;. Ποιοι· ουκ ιι. ' Η. ο1ο111ο Οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ν111. 40.

ΕΑ11ν€ρω. αὐτά; [6] Ίὴσοῦο, Εἰ τέκνα τοῦ 'Αβραάμ ζεστα"

' .. ι -. ν. ι ·. τ

ναναι. τα ἔργα του ,Αβρααμ εποιειτε *. 40νυν δε ζητειτε
ΒΟΜΒΑ. , Α .ο ιι κ ο ν ο να ,

με αποκτειναι, ανθρωπον 09 την αλ·ηθειαν υμιν λελα
` Α Α Α ' `

που. λὴκα. ὴν έ ὴκουξηα παρα του θεου· τουτο Αβραοιμ

1 Ι 0 το οι ` αν .

ουκ ἐποιησεν. υμειο ποιειτε τα εργα του πατροο

ὑμῶν. εἰπον * αὑτῷ, (Ημειο εκ πορνείαο Σ οὑκ εγεν

νήθημεν,'| ἔνα πατέρα ἔχομεν τον θεον. 42 ειπεν*

αὑτοΐο [δ] Ίὴσοῦο, Εἰ ο θεδο πατὴρ ὑμῶν ήν, ὴγα

ο· πμ”. πατε αν ἐμέ· "έγειι γαρ εκ τοῦ.Η θεοῦ ἐξῆλθον και

.'|.' ετ : ι ι ι ο ο το ο ν ι .ν ο σε ι

·ηκω· ουδε γαρ απ εμαυτου εληλυθα, αλλ εκεινοτ με

απεστειλεν. 48 δια τι τὴν λαλια.ν τὴν ἐμὴν ού γινώ

σκετε; ὅτι ού δύνασθε οικούειν. τον λόγον τον ἐμιιν.

ιδου-οπι- “' ι' ὑμεῖο ἐκ - τοῦ!| πατροι· τοῦ διαβόλου ἐστε και ται·

επιθυμίαι· τοῦ πατρικ ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνοο

ανθρωποκτόνοο ήν απ, ἀρχὴ: και ἐν τῇ αληθεια οὐχ
Ο, Η 3 .ν 1 Ι ο ο Β .γ · επ

εστηκεν, οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτοι. οταν λαλη

τι: ψεῦδοο, ἐκ τῶν ιδίων λαλει, ὅτι ψεύστηι· εστιν

που οιο Ιοοιιο. οι πιο Αυτα

ιιιιο οοιιο, ομοια πωπω που...

"ι Νιιπο ιιιιιοιπ ιιιιιιοτιιιε πιο

ιπιοι·ιιοοι·ο. ιιοιιιιποιπ ιιιιι νει-ι.

ι.οιοιπ νοιιιε Ιοοιιιιιο ειιπι φαω

..απο ιι ιιοο: ιιοο πωπω.

ποπ ίοοιι. “ νου ποιοι ορο".

ριιι.ι·ιιι κατι. Πικοι·ιιπι ιιιιοιιο

οι, Νοε οκ ίοι·πιο.ιιιιοπο ποπ

ειιιιιιιε ποπ. ιιπιιιπ ιιιιιιοπι ιι..

οοιπιιο ιιοιιιπ. " Μαιο οι·Βο

οιε Ιοοιιι. οι ιΙοιιο ποιοι· πιο”

οεοοι.. ιιιιιδοτοιιε ιιιισμιο πιο:

ουσ οπιιπ οκ ιιοο πιοοοιιοι οι

νοπιι ποοιιο οπιιπ ιι ιπο υπο

νοπι. οοιι πω ιπο ιπιειι.. 0 @πιο

ιοοι.ιοΠιιπι ιποοιπ ποπ οοοπο

Μινι? ποια ποπ ροι.οιιιιε. ιιιιιιιι·ο

ιιοι·ιποιιοιπ ιποιιιπ. " ναι επι

μισο ιιιιιιιοΙο οειιιι. οι ιιο.·ιιιιοιιιι

μια” νοοιι·ι νιιιιιυ ιιιοοι·ο: Μο

ιιοιιιιοιιΙο οι·ιιι πο ιπιι.ιο οι πι

νοι·ιιιιιο ποιι ιποιιι. οιιιιι. ποπ οι:

νοτια” ιιι οο: οιιιπ Ιοιιιιιιιιι·

ιποπιιιιοιυιπ. οκ ιιι·ορι·ιιο |οιιιιι

ιιιι·. ιιιιιιι ιιιοπι.ιιι.κ οιιι οι. μια·

 

Η. ὁ Χησ.] στο. ο ποναει. οοΙΙ.Μαί.

- του ιο... νι. στο. ιν. πιο. σου.

δι8-·»· διο.'. δι". ΒΙΒΜ··· 820°. (Ωω.

Σια. ιιι Β. 4789. 518.. ιιι Ρε. 682... |

οπο. τον ο.

- ιστε Μπι. νιιι8. 19: απο. 1049.

808.. 8ιδω,· των. οι". οιο.-Μ- 820..

εινα. ι Σητε το. Ο(Χ)Δ. ι. 83. 69. τα. ιι.(ι.

ειναι (νν. οι υιό.) (ειτε Χ.) Οι·ἱο. ι. 2999.

ιιι. 145€. ιν. Με”. Οτιο. [ιιι. ιι. 82°. 67“.

ιν. 625.. 5849. Ειι.ι.ιιι Σα. 4789. :Με ιιι

Ρε. 682..

- τα εργα τ. Αβρ. ιιιι ιιπ. νοι·.] οιπ.

89..

- εποιιιτε Οτίο. ι. 299.. ιιι. 1049. 8169

(Με.) Οτίο.Ιιιι.ιι.οιι. πιο. Ειιι.ιπ

Β5.ιιί.ι. ¦ ποιειτε νου!. 0τιο. ιν.

808.. οιο.-ιι· 816" σα. οιπ. οπο-Μ- δω".

8209. 828-. ΕΜ. ἱπ Ρε. 682...

- ιιιι.] τῶι!. αν ο·. ΟΙ.ΧΔ. 1. 83. ΚΜ.

ο. πιο.. 0.49. ιιι. Ι469(απιο εποι.) απο.

Ιιιι.ιι.οἱι. πιο. ' οιπ. Β.Μοι.1ισ.-.τ.

69. .ΕΕ`θΗ8ΠΑ. (Σπα.) Απο. στη'.

ι. 299.. ιν. 10.0. 808'. 818.·.'· Με.. δι7.'.

:πα-Μ- ουν. εποι. :Με στη. οι. ιιι.

37 Η. Ε'ιι.ι.ιιι πιο.. ιπ Ρο.

40. ανθρωπον] -πος 69.'.

- ος] ον Τ. (ώς Ε.)

- υμιν] οσοι λελαλ. 1). 69. α.ο.ο.ε.Ι.

Μπομπ. Βάι. στα. Η!. ιι. 8889. ιν.

5849. Το". δε οιι.ι·. (Πιτ. ιο. | Οοπιιιιι,

ΜΤΒ. τοι. νιιι€. Απ Οτίο. ι. 88ι-.

“09. 705€. ιν. 282". 294'. 8209. 40%.

Σια. ΠΕ. 46%. Το". πον. ?πιο 22.

40. ηιιουσα στο. ι. ιιο-. 7059 ιν. 29”.

820.'. 40%'. | -σεν 1).. ο# Τοτε. (απ

πιο “ιοοιιιιι.ι οσο" ε$)

·- θεου Οτίο. ι. τον. ιν. 820.. 82”. 828..

4029. Το”. ¦ πατρος μου 69. ΑΜ.

Οτίο. ι. 410.(?οιπ. μου). ιν. 294-(οιπ.

μου). Οτίο. Μι. ιν. 58-84.

4ι.υμεις θείο. ιν. ¦.!28"·'·'·Ε· 825.. 82”.

8849. 837.. | πιω. δε Ι). Ι. Ι. Βγι·.Ροι.

μου..) ' εοιι νοε ιι.ο.

- "στον (·παν 1).)] μου. ουν ετ. ΟΙ)

Χ. το!. πιο _/ξ 8γι·.Ηοι.. 'που. (Ξοιιι.

0ι·ιο. ιν. 827.. | οιπ. οτι. Ι. α.

6.ε.Ι. 8_γι·.Γει. Μοιιιριι. Απο. [α]

του..

- ουκ εγεννηθημεν ΒΙΤ. ¦ ου: εγεννη

μεθα τι.. ¦ :ου γεγεννημιθα 'Ξ. (ΗΤ

ΧΑ. 1. 88. (69.) τοι. Οτ°ἰ9. ιν. (ΠΠ-"ΜΒ

(γεγενημ. 69 δικ.)

- εχομεν οτἰη.ιν.υἰ.ι. | εχον Η.

42. ειπεν] νομό. ουν ε. 1)ΧΔ. 69. Με.

Η. νιιιο. .κ 'Ι'ιιοιι. ' οιπ. ΒΟ'Ι`Ι.. Ι.

88. ΕΕ"(ΗΠἱΛ. α.ιι.ο.ε δντι.Ρει..8ι

Πο!. Μοιπριι. απο. Απο. (πιο. ιιι.

82%. [τΕιιι.]

- ο Ιησ. 0τιμ. πουν. ¦ οιπ. ιι Β.

- πατηρ] ιιιοοιιι. ο Β. | (.ἶοπιι·ιι.. υπ..

ιν. δι". 828:······ 880..

- ὑμιον Οτἰη. ιν. οι". Ι ημων Ο.

- ην] εῖ Χ..

42. με τ. θεου στα. ιν. 828€ Τοτι.ιιι.ιν.

Βια. 22. ΠΠ. 899.. ' οιπ. Ο.

- ουδε νιιιι;. α.ο.ο. Οτιο.ιν. 8819. αν.

899-. ' ου Ποτ. 69. 0. “τα 5".

Πο!.

- ιληλυθα στη. π. 8819. ¦ -θον Π".

ι - .που (ιι-οποιον. Ι οι.. 1).

48. τι οπο. ιιι. 882.. Ειπε. ιιι Ρε. 870. '

οιπ. Ι..

- λαλιαν σου. Ειιο.ιιι Γε. | αλη

θιιαν 1).Οτ.

- τον λογου τον ιμον Οτιο. ιν. .Ειι.ι. ιιι

Ρο. | τον εμον λογον 69. Ι των λογιυν

των εμιον Η.

οι. του ποιο πατρος ΒοοΙ.ΧΔ. 1. 69. Β

Γ(Ξ7/ιΠΜ8ΠΛ. οι"... 888. Οτίο. ιι.

125'. .5894. ιιι. 290€. ιν. 828.Μ.Ε· 882'.°0°

888.. 888-. 889". ' ι'ΜΗ. 9. 388. ΟΜΕ.

Ανω. ι (οιπ. του πατρος Κ. (Μιτου.

πιο.) "πιο υμων δηιο.Μ. Οσοι. υπο.

εοιποι.

- του διαβ. @οιπ. Οτίο. πιο. ιιι. Η”.

290'. ιι·.3239·°·.· ' οπι. του Χ.

- απ' [του. 820. 82!. (Ποια. αιωνια.

ν. 1? (πιο). Οτίο. ιι. 126.. ιν. 980. 8409.

Οτἰο. Μι. ιι. 100". @μια 206. .δικα

ιιο.ιιο. ' εξ Ι.

- ουχ ινιιι.Μ.ι.ο. τοι. (που. Οτίο.ιι.

ο. 840€. 8489. ΦΠΑ. | ουκ Β'ΙΙΙ.ιναί

(οιι.2.)ι)Ι.ΧΔ. Ι'. 69' δι·τ. πιτ!

 

89. διο". (Η.
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... ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.ΠΠ. 53.

 

Ξ Σἔ.;ι.ἔΐο και ὁ πατ·ι)ρ αὐτοῦ. 45 έγω δε ὅτι την οιληθειαν οἱιιο. 91380 ο.ιιιοοι οιιι. νοτι

. ·κωΡ9· [181994 λέ7ω ού πιστεύετέ οι 46 τί; ἐξ υ ων ἐλέ ει ε ὅπω·Φω'ΜΡ Παω” "ΠΜ

ο μ· · 1: μ· 7)( μ @μοι οι; πιο;» οι·ειιιι τοι: 0ο
Μ'ω'εω' ) 1 ( 9 1· 1 | 5 ) ( 5 τι ι οοοοιιιο? οι νοτιιιιιοοι ι!ιοο

περι αμαρτια;; ει αληθειαν λεγω, δια τι υμει; ου (Μπα Η” ΠΟΠ Πω”. ΜΜΜ;

το. “τι”. πιστεύετέ μοι ; 47 ο ὁ ων ἐκ τοῦ θεοί) τα ρήματα τοῦ '7 ο" ιἱκ (μια του” Μ

Α __ 0 __ , __ οιιιι : μου ιποο νου οοο οιι

θεου ακούει· δια τουτο υμει; ουκ ακούετε. ὅτι έκ του οπο. ιιιιιιι οι: οοο οοο πιο.

. θ .. .ι ο ν .ιο ο Ή ι. ο :Ι 8 - ` "1 Ποηιοοι1οι·ιιοι πιο.. Ιιιιιιιοἰ

εου ουκ εστε. απεκρι ησαν οι ου αιοι και .Η (ΜΜΜ... οι· Νο"... Μ...
9 || ο τι ' .- τ ε το ιν ° . · ·

2 ειπαν αυτοι, Ου καλω; λεγομεν ημει; οτι Σαμαρεί- ΣΜΣ” :'08 Με' 9"ΜΕ"ΣΣ";

Φ ` ` Ι 8 49 . | , .- .: ιι ο .ιιοιουοιιιοι ιι :

η. τη; ει αν και δαιμονιον εχει; ; απεκριθη Ιησου;, Κοινω" πιο!. Μο Με·

Η 'Ε ο ι . ο . ` .. ` . οιοοιιιοι οοο 1ιιι1ιοο, οοο 1ιοοο

. γω δαιμονιον ουκ εχω, αλλα τιμω τον πατερα μου, "οοο οιιιτοοι ιοοιιιο. οι νου

_ ` ο Α 0 κ τ 50 ο ι ι ι -- ι ι ἱιι1ιοοοτιιιιε ιοο. ·1°Βοοιιιι:οιο
και υμει9 αΤιμα6Τε με' εγω δε @73-60 δοἔαυ οοο ιιιιιιοτο Βιοτιιιιο ιοΕοιιιο: οετ

ν ι .- ` ι _ ι ι τ · · ~ ·
μου· εστιν ο ζητων και κρινων. αμην αμην λεγω 99' 99991" °“"Φωἔ· "ΑΜ"

._ Α ) , ` : ` , || | | , οποιο ι1ιοο νο1ιιο, οι οιιιο νοτ

υμιν, εαν τι; 3του εμον λογου τηρηση, θανατου ου Μονο ιοοιιιοποακουοιοι·

ι τ . ` . .. 52 ο .ι ' . .. . ο απο οοο νὶι.1ο1ιἱι ἱο ιιοιοτοιιοι.

ι μη θεωρηση ει; τον αιωνα. ειπον αυτερ οι Ιου· "1)ἰχοτοοιοτΒο |ιιιὶιιειἱ' Νιιιιο
5' ο ο ι ι α ' ν τ 1 οοι;οονιιοι.ιιι ιιιιιιι οιιοοιοοιιιοι

η 0αιοι, Νυν εγνωκαμεν οτι δαιμονιον εχει;. ,Αθρααμ ΜΜΕ: ΜΜΜ... Μ..ιεφ Με

.5ο απεθανεν και οι προφηται, και ιτυ9 λεγει;, Βαν τι; °'.Ρ'°ΡΜ"ω· α ω 5998· 8'

ι ` | | , ` * Ι '| | (11519 οοτιοοοοοι οποιοι .(="Β

ἱ τον λογου μου τηρηση, ου μη γευσηται θανατου “των” "που" Μονο οι

. . ι . .. 58 κ ι τ ο .. κ ι .. ιιοιοι·ιιιιιο:”οιιοιιιιιιο οι οιοιοι·

η ει; τον αιωνα. μη συ μειζων ει του πατρο; ημων

ἑ 44. ουκ εστιν ιιληθ. Το". Βγι·.ΠοΙ. Ποιο. 47. ὅτι εκ τ. 9. ουκ εστι οτι!). ιν. ' οιο. Β 51. τον εμον λογιιν ΒΟΒΤ.Κ. 88. οτα).

. 0485.. Οτίο.1ν.8-109.8449(19)9. ' αληθ. Ο. Η. 9.". ' Στον λογ. τον εμον 95'. Δ.

- οταν λαλυ οι"... Οτἰο.ἱἰἱ.5099. ιν.

8889984514. ¦ ὅταν λαλει ΠΠ.

- αδ. λαλει οτί!). ἱἰἰ. 19%". | ιι). λαλη

ουκ εατ. Β. (!ι.)υι. 8γτ.Ρει. Οτι]).ἱν.

844.109). ευρτ.990.

- και ο πατηρ] ιιἱοιιι. οι μια:: α.(ι.ι:.ο#Ι.

ε 1 σπιτι. νιι1ε. [ο.

45.ιδε νιι1ις. 1.9. Θου. ιν. 5-179(Με). 849..

. |οιο. Β. α.ο.ι:.ο. .

- οτι θείο. ιι'. 8479(0ιε).849··9·9· Ι ο Το.

σου νο18.01.)

- ο,... οι·ἰο.ἰν.5"". ι λαλω.Β. "πιο

υμιν Ο. ιι! υἰιἰ. ο): Μοοιριι. ]Ει.1ι. ι

00Π"'1`5, 5188. (Σοκ.) Τ1ιο1ι. το!. Οτίο.

ιν. 5.".

- 0ιι.] οι1ι1. ὑμεις Β. | Οοοιι·ιι, οι). ιν.

Ε οι'.

45. οιιι.ι·οι·. Β. ' Οοοιι·ιι, Οτἰο. ιν. ΜΜΜ·

: “οιο.

4 - ελεγχει Οτο). Η. | -χη Β.ΜΛ.

Ε - ιι] ]°ι10ι1. οι 9. Δ. ι·οΙ. Μοοιρ1ι.ΜΒ.

ὅ οιιι. (οι οι 5γι·.Ρει.) ' οοι.ΒΟΙ..ῖ. 1.

Ε

έ οι. οτι. οι". Βιιτ.Πο1. οποιο-.1

Ποιο”. 'Ποιο. Οσοι. Απο. απο.

Ε αν.

ι - αληθ.] ιιι·ιιοιο. την 09.

ϊ - μοι] με Η.

4λουκ ιικουετι οπο. ιν. 8509. Ι ου πι·
ι

9

"099155 .Κ. ο.

ι
1

ι

ι

ι
ι
ι

49. απεκριθηοαν] ΐιι00. ουν 13. Δ. το.

Η. Βγο·.Πο1. (Ποιο.) | οιο. ΒΟΒΕΚ.

1. 88. 09. α.!ι.ι:.ε#Ι. 8ι·ι·.Ροι. Μοιορ1ι.

Τ1ιο1ι. Απο. Οτι!). Η. 8581'.

- ειπαν 1301). 88. απο. | :απου ε°.

Β. το!.

- λεγομεν οτι.. ιν. 8589. 8589. Βια. ιο

Ρο. 87-19. ¦ λεγιιιμεν Ι.ΧΜΑ.

- ἡμεις] ποιο λη. ΒΕ. (ο.) Ειιο.ἰο Ρο.

ι Οοοιι·ιι. νιι18. Ιι$ οποιοι.. (ι)

μεις 09.) 1 οιιι. ιι.ι:.

- αν θείο. ιν. 858". 85499 858”. 0,49.

Με. Μοτο. του. ἱο Γε. ' οιο. 1. 8)·τ.

Πο1.ικι. θείο. 0.794".

- δαιμονιον] Ιιτιιοιο. οτι 09. | οιο. Οι·ἰο.

ιι. ἱι·.ιι:τ. Οτίο.Ιτι!.ἰἱἱ. Ευο.ιο Ρο.

49.απεκρ. Μο. (0 Πιο. Β. 09.) 0,49. ιν.

8559. | οιο..Κ. μια. και ειπεν 1. 09.

Ο. Μοοιιι1ι. (Απο.) του. | οοι. ι·ι:1.

Τ1ιο1ι. το!. Οτι!). ιν.

- μου απο. 8559.85Τ9···858.. ' οοο:

τ. πατ. Β.

50. οι οτι... ιν. ιιιο·····ιω). 1 στο. 09. Ποιο.

Απο. (πιο. ιν. :1559. Τοτε. οι”. Γιαπ.

28.

- την δοξ. μου Οοο. ιν.ηιιαιοτ. | τ. δοξ.

την εμην 1.

Α 51. εαν τις Το”. 8γι·.Πο1. Ποιο”. Ποιο.

Οτί9. 11'. 860€. 861992· 882.94. 8680.

8059. 8009. ' ιδς αν Β. 8]'1-.Ρ58. Τοσο.

ιο1.

- τηρηου (Βου. που. ' -οει Μ.

- θεωρηοη Οτίο.ιν. 7.5'. (οψεται Οτι!.

ιιι.8099.) | -οει 1. Η. Οτίο. ιν. 805.

(πιο). | θεωρη Δ.

59.ειπον] (-παν Β.) "°[Μ10.ουν 9,.. Β

Ι.ΧΔ. το!. οι... ο! 8γι·.Ηο1. του..

Φωτο. 1 οιο. ΒΕ). οι... Βγι·.Ριο.. Μοοιρ1ι.

Απο. οτι.. ιν. 86911.

- οι Οτίο. ιν. ¦ 0111. Κ.

- τις τον λογου μου ΑΒ. το!. | μου τις

τ. λογ. Β. 1 τις μου τ. λογ. Ι.. ' τις τ.

εμον λογ. 88. Οτι!). ιν. 8085. 8059.

- τηρηιηι (οποιοι... ¦ -οιι ΒΜ.

- ου μη γιου. θανατου ΑοΒ. το!. Η".

8)·τ.Ηι:1. Οτἰη. ἰν.868-ιἰἰ.ε. 8059. [ θανα

τον ου μη θεωρηιτη Β. εγτ.Β88. (910.

νετ. 51.)

- γιυιτηται ΛΟΒΒΧΔ. 1. 88. (09.) 0.10

Κ7]ῖΜ8ΠΑ. αποψε.. (-ιτιτε 09.)

] 1-οεται επ. Β(.Π·.ἱ.

-- εις τον αιωνα νιι18. α.οφο.1. (μου. ἰπ.

1 οοι. Β. υαι”.

58. ει] η 09.

- πιιτρος ἡμιιιν νιι1ε..|: Οτἰη.ἱν.972°.

80898079. ¦ οιο. Β. α.ο.ι:.ε!Ι. "800.

του 09.

45. ιιιιι.οοι οι νοτιι.Μ.οιο (Π. 1 40. "πιο". Ο!.

ιιιω "πιο φωτο οοο οι. 1 Η. οι Βοο οοι. οι.

49. 1ο 1ιοοοι·ο.ει.ιο οι. 1 50. ι:μι:ιοι·ιιι οι. _ιιιι:11οοι. οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ιοο. 54.

Α Β ο Β.

1. Χ Δ.

1. 88. 69.

ΗΟΜ8ΠΑ.

54. θεος ὐι.ιιἶεν

55. !όμοιος ὑμῶν

57. ὶιὐρακες

ι! ο. ιο:;ιι.

'Αβραάμ, όστιο οιπέθανεν; και οι προφῆται απέθα

νον· τινα σεαυτον ! ποιεῖ” 'Η απεκρίθη Ίησοὐο,

,Εαν εγω ξδοξοισω|| ἐμαυτόν, δόξα μου οὐδε|ν

ἐστιν· ἔστιν 6 πατήρ μου ὁ δοξοἱζων με, δν ὐμεῖο

λέγετε7 ότι θεοι· 2τ)μῶν|| ἐστιν, 55 και οὐκ εγνώκατε

αὐτόν, έγω δε οἶδα οὐτόν. Σκαν|| εἴπω ότι οὐκ οἶδα

αὐτόν, ἔσομαι όμοιοι· !ὐμῖ.-ν|| ψεύστηο· ζαλλα|| οἶδα

αὐτόν και του λόγου αὐτοῦ τηρω. 56'Αβραδιμ ό

πατ·ι)ρ ὑμῶν ·ι)γαλλιάσατο ἴνα ἴδι) τὴν ἡμέραν τὴν

ἔμήν, και εἶδεν και έχοίρη. 57 εἶπον οιἶν οι Ίουδαῖοι

προο αὐτόν, Πεντήκοντα ἔτι) οὐπω ἔχειο, και 3Αβραδιμ

ἑώρακαο; 58 εἶπεν αὐτοῖο ! Ίησοϋο, ,Αμου αμι)υ λέ

γω ὑμῖν, πριν ,Αβραδιμ γενέσθαι εγω εἱμί. 59'1ιδραν

οὐν λίθουο ἴνα βάλωσιν ιἔπο αὐτόν· Ίησοὐο δὲ εκρύβη

και ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ *.

30 1 και παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν εκ

γενετῆο. έκα!. ·ι)ρώτησαν αὐτόν οι μαθηται αὐτοῦ
| | Ι Ο' Η Ρ Α

λεγοντεο, Ραββι, τι: ·ομαρτεν, ούτω ο οι γονει9

οι ποιοι οοετι·ο Αοι·ιι!ιιιοι, ιοο

ιοοι·ιιιιιιι οιιι? οι ιιι·ορ!ιοιιιιι

ιιιοι·ιοι ειιιιι: οποιο ιο ἱριιιιιο

Με? '” Κωμωδ". Ιοεοε, 8!

οπο @που πιο οποιο. Μοτο.

ιιιοιι πιο!! αι: οι: τυποι· ιοοοε

ιιιιι ι;!οι·ι!!οοι ιοο. οποιο πιο

ι!ιοἱιἱε ηιιιιι @οι οοετοι· οει,

'5 οι οοπ οοοοονἰειἰε οιιιο. @ο

ιι.οιοιο που! οοιο. Ε!. 8! απο..

φπα οοπ πιο οοιο. οι·ο οποιοι

ι·ο!ιιιι ιοοοι!ιι..κ: κι! πιο οιιοι οι

ιιοτιοοοοιο οιιιιι πιο). ωΑὶιτεκ

!ιιιπι οιιι." ποιοι· οκο!ιοι·ιι οι

νἱι!οτοι ι!ιοπι ιοοιιιο. οι. πιο οι

οποιοι” οιιι. Η !)ἱκοι·οοι απο

Ιοι!:ιοἰ οι! οιιπι. (.)ιιιοηοιιοιοοι

:ποιοι οοοι!οιο !ιο!ιοε οι Αποι

!ιιιτο οποιο Η οπο οιε Ιο

ιιοο, Απιοο ιιιοοπ ι!ιοο νο!ιἱε,

ποιο ιιιιιιπι Λ!ιι·ιι!ιοπι ποιοι: οπο

ειιιο. Μ Το!οι·οοι απο !ορἱι!οο

οι ἱποοι·οοι ὶο οοπιι Ιοεοε οο

ιοιο ει!ιοοοοι!!ι ιο οι πιο: ιΙο

ιοοιρ!ο.

' Η: ρι·ιιοιοι·ἱοοει ι·ἰιΙἰι Ποιοι

ποιο οιιοοιιπι ο. οιιι.ινιιιιι.ο. 2 Ετ

ἱιιιοττοοιιι·οι·οοι οοπι ι!ιε.οιρο!ι

εοἱ, ποιοι. οοπ οοοοιινιι, Μο

 

58. ὁστις Οτἰο. ἱν.!οτ. ' ότι 1). α.

- απεθανον Οτἰο. ἰιι.!ιἰ.ο. Ι -ναν 1)..

- οεαυτον] των!. συ 9. Χειο. 69ο.

το!. Οσοι. (Απο.) ! οιιι. ΑΒΟΙ)!.Δ.

1. 88. ΟΚ. Σουι. ΙΕι!ι. στο. ποιοι.

868..

54. Ιηο.] Ροιοοι.ὁ ΒΔ.. 89. απο. ΝΑΜΑ.

| Οοιιιτιι, ΑΒΟ. το!.

- δοξαοω 130.!). 1. 69 8'οτ. α.ο.ε.#ζ!.

Οοο. ιν. 868'. Με.) ]:δοΞαζω 9.· ΑσΙ.Χ.

το!. νο!ε. !ιώ

- θεος] οποιοι. ὁ Ι..

- ἡιιων ΑΒεπιπ.Δ. 1. :κι 69.. 120

ΠΚΜ8ΠΑ. Δευ. [9. Βγτι·.Ρει.&Πο!.

Μοιορ!ι. 'Ποιο. Οσοι. Απο. Απο. !

:τὐμων 9. Β. Τ_/:!)Χ. 0θοοτι·.'. Γε.

νο!8.6'!. α.ο.ο.ο. Το". πάν. Ροκ. 29..

55. και εαν (ο. καν)....αλλ' οιδα αυτον]

οιιι. Ο.

-· καν Β!). ¦ :και εαν 9. Α0. το!.

- αυτον 80.] οιιι. Δ.

- εο·ομαι] οσοι όμοιος Ι).

- υμιν ΑΒ.1)Ιαἰ.1). Ι. ¦ :Σύμων 9. ΟΙ.

ΧΑ. 88. το!.

- αλλα Β1)Χ. | Ζαλλ' 9. Α0. το!.

56. ιδο Β'.Παἰ.ΟΙ)'. το!. Εκο. Τ!ιοοι!.

απο...) 978. Οτία. Με. 88·,. 108.. 865!

Επι. ο. Μο!. 18". ιο ?Ρα-ΜΒΑ. ¦ ειδη Α

Β.Μιιἰ.Π:Χ. 69. στο. ἱν. 8218.

56.την ειιην Ιτειι. ΜΒ. 282. 285. Ε.ι·.

Τ!ιοοι!. Οτι!). ιν. 8218. 8858. Οτίο. ΙΜ.

Η. 86.!. Επι. ο. Μο!. ιο Ρε. Το". οι!ν.

?πιο 22. | οπι. Χ. Τ!ιο!ι.

- εχαρη Οτία. ιν. Η!). 82%. 865! Επι.

ο. Μο!. οι Ρο. Τοτε. | -ρην !. σει. ¦ -ρει

ο.

57. ειπον] ειπαν Ι).

- πεντηκοντα Ιτοιι. 148 που.. ' σειρα

κοντα οίοΛ°.

- ουπιιι] ουδεπω 1).

- εωρακας] -κες Β.Ι!!.!!Ιαἰ.

58. ιι!ι πιο] Μι!. και Ι.. 8_γι·.Πο!. πιο..

- ειπεν] πιο!. ουν ΒΧ. !. 6ο. ΟΚ. Τ!ιο!ι.

ι οοιιιι·ιι. ΑΒΟ. το!. Ι..·ιιι. το!.

- !ηο.] ῇιοιοιιι.ὑ 9.Α!)Ἑ.. το!.ιοπι. 130.

- γενεοθαι ΑΕΚ). το!. !!ο!;;. 1: Ιτεει.

οιιι. αιθουσα. ιν.ιοο·.2ον. Ευα.

ο. Μο!.187°. ιο Ρο.489-. ¦ οπι. Ι). ο!.

ο.κ$!. οπο. Ια!. ἰἱἰ. 8880. Ινουαιιαιι.

ΙΜ. ' Με Δ(.ἶτ.δι;Ι.α!.

89. ηραν ουν] τοτε ηραν 1).

-- βαλωοιν] βαλλωοιν 6ο.

-- δε ΑΟ!). το!. ' οιιι. Β.

- εκ του ιερου] πιο. διελθων δια μεσου

αυτων και παρηγεν οι)τως 9. Λ((.Π.Χ)

Δ. 1. (88.) (69.) Β. το!. 1: 8)·τι·.Ρει.8ε

Πο!. Μοιορ!ι. (ὅσοι. (ΙΒι!ι.) οι. ιοο.

ιν. 80. ! διελθων] οιιι. 60. | οποιοι. και

ΟΙ.Χ. 88. | αυτων οδο. επορευετο (Π.

Χ. 88. 8)°ι·.Πο!.. !!!οπιι.ι!ι. ' απ' αυτων

δια μεσου ει: του ιερου και παρ. οἰιτ. 69.

! ουτως] οιιι. 8)·ι·.Ρει. οι: ιιι·!ιο ΙΕι!ι.

Ποοι. "οιο. Β.Ι.!!ο.!!!αἰ.!). νιι!οι. α.!ι.

ι·.ο.!)':ο.!. Τ!ιο!ι. Απο. (Οτο). ΜΜΕ..

ἑΕῆλθεν ἐκ τοῦ !εροῦ. ὅτε παράγων εῖιδε

τον ἀπὸ γενετῆο τυφλόν κτλ.)

!. παραγων] πιω. ό Μιτου;; ΟΡΘΗΣ

ΜΑ νομο. απο!. ! οιιι. Οοο. ο.

που!.

-- γενετης ΛΒ(.ἶ!)[.. 88. 69. το!. το!. που..

Πο!. Υ.9.(!'.!!). οτί!). Η. ! γεννητης !.

Ε!ι`σΠΜ. ! γενητης Χ. ¦ γεννετης Κ.

[ γεννητοις Α. Ποιο!. καθημενον Ι).

2. αυτου λεγοντες] ιοο. 1). ο. (στο. λη.

!.)

-ραββι ΣΔ. !. 88. 6ο. Γ(ΠἱΜ$.ιΠ

Μοιοο!ι. ' ραββει ΛΒ.!!Ιοί.ΟΒΕΠΑ.

'Ποιο. (;0Ειι. ' ραββη Χ.

-τις] τι ο!).

--γενηθη Α.

8. !ησους] τροποι. ὁ 9. Ι). ' στο. ΑΒ!)

ΕΧΑ. ι. σε. οι. οποιο-ποιοι. !!

σοι!. και ειπεν αυτοις !. ὐ.(ο.)

ι. ι)μας Β(Π)Ϊ.. 8]Τ.Ηἱοτ. ΜοοιΡ!!ι

 

Η. Όοοο νοοιοτ Ο!. | 50. οιιι. οι: απο ποπ. Ο!.

1. .Ιοειοο πιο. ιι. ! 2. ι.!ιοοιιιο!!ο_ιοε οι.
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ΙΧ. 11. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

ιι . ι ε ι · 8 -
8:ξ.ἰ1ί' αυτου, ?να τυφλα· γεννηθη; οιπεκρίθη ' Ίησουι·,

Πιο-"Μπειτ- Ουτε οὑτοι· ημαρτεν ουτε οι γονειι· αυτοῦ, ιἱλλ ΐνα

Β001.ΔΣΠ.Ετ.Ε. 8.- ` μ οι 8 -` ι ι Α .1.; τ Α η ..

ι_ Μ τι.. Φανερω η τα εργα του εου| εν αυτοι. ημαι· δει

κ ο ι ο Α Η 0

· τι που: εργαζεσθαι τα εργα του πεμψαντοι· με εωι· ημέρα

έστίν· ἔρχεται νύξ, οτε σωστα· δύναται εργάζεσθαι.
.0. 8: τι. 8 " ' ”` ό " ' ”` |

'ωμά. 6 οταν εν τω κοσμερ ω, Φωτ ειμι του κοσμου.

ταῦτα εἱπων ἔπτυσεν χαματί, και ἐποίησεν πηλον εκ

8.όπόθηκευ [αιδ- τοῦ πτύσματοι·, και επέχρισεν .αὑτοῦ|| τον πηλον

ποιητὁυπη-ιι ι ι το? κ ο του τ

Μ”. επι τουτ· οφθαλμουι· , και ειπεν αυτοι, Υπαγε νιψαι

λ ..ο '

εἱτ· την κολυμβηθραν του Σιλωιἱμ, (8 ερμηνεύεται,

οιπεσταλμένοι·). απηλθεν ουν και ἐνίψατο, και. ηλθεν

βλέπων. 8 Οι ουν γείτονα και οι θεωροῦντει· αυτόν
τ ετ οι .,

το προτερον οτι *προσαίτηι·|| ην, ἔλεγον, οὐχ ουτόι·
: τ τ κ ε- 9 Η τι

εστιν ο καθημενοι· και προσαιτων; αλλοι ελεγον

οτι: ριιι·οτιιοο ουτε. οι οτιοοιιο

τιτι.τοετοι.τττ? ·' Ποεροτιοτι Ιο

νιο, Νοητιο Μο ροοοτινἱτ τιοαιτο

τιιιτ·οτιτ.οτι ουτε. και τι: ττιτιιιτιοε

ιοτιιιττ οροττι ιτοτ ιτι Πιο. . Μο

ομοτι.οι οροττι.τἱ ορετιι ουτε τιιτἰ

ττττττιτ πιο. αυτια: “και οιι.: του"

ττοκ ηιτιι.ιιιτο τιοτιιο ττοιοετ ορο

ττι.τι. ό· @Μαιάμι ττι τιιιττιιτο

και". “τα ειιιτι ττιιττιι.ὶι. '' Παει:

οτιιιι ι“Χτ8οι:τ.. οκριτιτ. ἰτι τοτττιτιι

οι τοοτι τττιτττιι οτι ττριτιο οι Ιοντι

Ιιτιιιτιι ττιτροτ οοιττοε ουτε, 7 οι.

οικω οι. ντιιιο Ιιιντι ἱιι ιττιιτιιο

τω δἰτοιιο. οιτοιι ιιιιοτρτοιιιιιττ

“των”. Αττικ οτι;υ οι τον", οι

νοτια, ι·Μοτιο. . τιιτ.ι:μιο αυτή

οι ηιτἱ ντττοοτιιιι. οιιττι ρτιιτε αυτο

τιιοιιιττοτιο εττιτ.. ιΠοοιιτιτιι. Νοιιτιο

Μο ο<ι «τοι ττοιτοιται οι ττιοτιιττοο

Μι? υποτιτλοι" αυτο. Πτι: αι:

° ΜΗ ιιττιοιιι, Νοιιιιαιτιιτιττι, μια

ειττιι!ιο οια ειναι Πιο ι!τοοι›τιτ

φαει. Εκο ειιττι. '0 Πιατων"

οτυο οι. Ωττοιτιοαο τιροτττ ετιιιι

οι:ι.ι|ἰ Πω? " Βοιωτια”. Πιο

ιιοιτιο αυτ ιΠι·ἱτ.ιττ Ιου." ταινια

. κι οι ετ .

9· 5· ο" 0· οτι Οῦτόι· ἐστιν· ἄλλοι τἔλεγον, Οῦχί, ιιιλλ,|| όμοιοι·

ο- σε τ! ταὐτω έστιν. εκεινοι· ἔλεγεν οτι 'Εγώ ειμι. ιο ἔλε

στο ο- Δ | ο

γον στόν αὐτερ, Πω· ° ηνεερχθησαν" σου οι οερθαλμοί;

λεγόμενοι·
11'

απεκρίθη εκεινοι· ,
.τ!!

0” ἄνθρωποι· ο
ο .Ο

Γοοτι οι ιτιιιιτι οοιιτοε αυτοι, οι.

ο να ` ε τ ` τ ν τ `

Ιησουι· πηλον εποιησεν και επεχρισεν μου τουι·

 

πιο.. /Ειιι.Βοτιι. όμαι· Β.Ι.Ήο. (ραπ

δει 1).) ὶργάζεοθε Οτἰυ.ἰἱι.20Ι.. Η.

87.. οι! οοο αυτ Μοτο οι" Ντιτ

0τρο. Μπι. φησι τοῖς τοῦ φωτός· αυ

τοῦ μεταλαμβάνουαιν. ' @με €. ΛΟΧ.

Ι. 88. 60. το!. Βου.. το!. ΖΕιιι.Ι.)Ιτιι.ι.

Η". 928'.

ι. με ΠΠ. ' ημας Ια.

-ἱιτη,· ΑΠΟ!). το!. Οτἰη. ἱἱἱ. 20”. ιν.

27°(ιΙο Πτι Κω). Ι ιός (3.1.. 88. ό. 8".

1·Ιο!.ττιτ;. ιν. 27°(Πιτοι.).

5. εν τ. κοσμιμ οι ΛΒΟΔ. ότι. Ποιο. το!.

.ιτττ. ι·,|:_β δ_γττ. Ρετ. (κιτ: ΜΒ.) δι Ποτ.

(και. Απο. Οι·ἰη. ιν. 2". "το εν τ.

κοιτμω Ι)Ι.Χ. 1. 88. νιττε.(:!. α.ό.9.

6. πτυματος 1).

-ιπιχριοεν ΑΒΕ. το!. | επεθηκεν Η).

'του. μια. αυτου λυση.. Ι. 88.

Ποιο”. (Ποιο.) (που.) ωτα. αυτιμ

1). | .οιιι. ετ. ΟΧΔ. το!. Μια. το!.

-του πηλον επι νται. $γτ.Βο!. Τ|ιοΒ.

το!. . οιιι. Ι. ο. του.. | οιιι. τον πηλον

69. α.ο,|.(1|:) 5γτ.Γει. ΜοτιιρΙτ.

_οοθαλμους] ·|°τιιΜ. του τυολου 'Ξ. Λο.

το!. ό.ε$ δι·ττ.Ρει.8:Πο!. ΜοπτρΙι. @οιιι.

Απο. | αυτου Ι). Χιώτη. ακα). 'Νιου.

του.. ' οιιι. ΙΙΙ.. 1. 88.

7. αυτοι] οιιι. Ι). α.ε.Ι.

-νιψαι νττΙ8. ι·ώ_πρ. ' οιιι. Α. α.ό.'

και υιψαι μου! του Σιλ. Α.. "οι Μινι

απ'οτι "τοι" ρου απεατ. ο.

7. την κολυμβηθραν] τιοει του Σιλιιιαμ

69.

-ερμηνευεται] μεθιρμηνευεται 1). (οιιι.

ό ερμ. απιοτ. $γτ.Ρετ.)

_ουν....ηλθεν] 001. Β. | οιιι. ουν και

Απο. (μια.)

8. αυτον] οιιι. Α..

_προααιτης ην ΑΒοτυΙ.Χ. Ι. 88. Κ.

νιτΙ8. [Μη. 8τττ.Γει.&Πο!. Μοττιιιτι.

'Ντου. σουτ. Λι·τιι. ΑΜ. · Στυφλος ην

τ. ΟΠΑ. το! ¦ τυφλα; ην και προυαιτης

οτι. (α.ό.ο.ο.Ι.) (8)·τ.Πιοτ.)

-ελεγον] και!. ότι 1..

9. αλλοι ελεγον ότι οντος εστιν] οπι. [.Χ.

38.

--ότι] τω. ουχ Ο.

-αλλοι] ὶτεροι 1). (αλλοι....όμ. αυτ.

εοτ. στο. Η..)

-ιλεγου ουχι αλλ' Β(Ο)Ι.Χ. (Χ.) 88.

βίαια.) ό.(υ.) 8τττ.(Γετ..)&ΠοΙ.ηιο.

Μοττιμτι. (Γλου.) Αττιι. πιο. (αλλα '

Ο.) (οιιι. ελιγον Ι. νους. ο. ΤΙΜ») ι

:δε ότι €. ΑΠΔ. 69. το!. (α.)(ι·.)(ε.)/ξ

(β) εχτ.ΠοΙ.ι.ι·ι. (Μπιτ. (τιιτι.Ι.ιλεγον

α.ι.·.ε.)

-εκεινος] Μι!. δε ΑΟΚ. 88.89. Κυ.

νιττε.6'Ι. α.ό.ι.·.ι·.!.17.Ι. $γττ.Ρει.8:Πο!..

Μοιττιιτι. 'Νιου. Λτττι. ΖΕιτι. ι Οοτιιτττ., Β

@ΗΒΟτα. το!. Δω. 8_γτ.ΗοΙ.ιι·ι. Ποιο.

9. ότι πιο. [η. ι οιιι. Ε. α.ό.ι.·.ε17.

10. ελεγαν νττΙε. ι.'.0$$9.¦ειπον Η. (ιι.)ό.

-- πως] ...τα ουν (Π)Ι.Χ. α.Ι. 87τ.Ποι..

Απο. τ οιιι. ΔΒΔ. Ι. 88. 69. το!. νιτΙε.

ό.ι.·.ε,/$ο. Μοιιιριι. 'Πιερ. (Μιλ.

- ηυεωχθησαν Β.Μαἰ.οιΙ.Ι.ΟΒΕΚΔΒΡ

ΟΠΜΛ. | :ανεωχθ. 2. Α. το!. ' (ενεωχ.

Β.|Παι.οιτ.2.)

' - σου 8ι. ο. ΛΒ000τ.Ι.ΧΔ. τ. 88. 69.

ΕΓ(ΗΠ(Μ8ΠΛε. (ι.) Βιιττ.Ρει.8ιΗοΙ.

δι·τ.Ητοτ.(Βι:|τ.) Οοι!ι. Απο. «Ειιι.¦

σοι ΕΕ. ντου. υ.ο.ιΙ.ε.[1|.ο.

ΙΙ.ικιιυοι·] μου. και ειπεν τ. ΑΧΑ.

το!. α.όώ 8γττ.Γει.8ιΠοι. 8_γτ.Πἱοτ.

(ΜοιτηιΙτ.) σουτ. που. (οιιι. εκεινος

Βιιτ.Ρτιι. Μιλ.) ' οπι. Β(Η.Π.. Ι. 88.

νότα. ο.ι·.Ι. ΉιοΙτ. Διοτι.

ντιπ. (α.)(ό.)ο.ο.(_|.) Βι·τ.ΠοΙ.. (ο τυπο

ανθρ. αιτημα.) ¦ ανθρ. ό λιγ. Ο. '

ανθρ. λη. Ποιο. ό ότι) ε. ΛΙ)Χ. το!.

Σ Ποιο. Λτττι.

- πηλον. . . . οφθαλμους] "Μπιτ του σου

Ιου ιι. (οιιι. τους οφθαλ. ό.ο.ε.)

τ _______________

ι 8. ττιτιιιιτοκι.οτ.ιιτ ορο. ι:Ιοἱ Αντ. ' ο. "το το

! τιιιιιιαο οι. τ τι. των” Ιιτι.ιτιιτ Οι. | Η. ι·ταοτ·κτιτ.

' Ο!. ' "οι" αυτο ακουω". Δια' . Ο. οετ. οι οι. '

Πιο ιιοτο οι. | 10. ιιιττ «των οι.

 

- 'ό.Ι ανθρ. .ό" λη. Β.Μαι.1.. Ι. 88. Χ
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΙΧ. 12.

Α Β (ο) 11.

1. Σ Δ.

1. 88. 89.

ειτοιιιιιιιιο.ι.

Ί ο
12. ι1παν [ουν]

18. αυτ. ο ένθα ουκ

ἔατ. παρα θεοῦ

-- αλλοι [δὲ]

17. Συ τἱ

18. τυολος ην

οφθαλμούι·, και. εἶπεν·π μοι · ὅτι|| "Υπαγε άι· 2τον||

Σιλωαμ. και. νίψαι. οιπελθι).ιν : οιἶνΓ και νιψιίμενο9,

οινέβλεψα. Η . [και]|| Σειπαν|| Ι' αὐτῷ Ποῦ ἐστιν

ἐκεῖνοτ; λέγει. ουκ οἰδα. 13 ιΐι,γουσιν αυτον πρι”
Ι _ π τ

τουο Φαρισαίουι·, τον ποτε τυφλόν· 1'' ην δε σαββα

λ -

τον 2ἐν η ημέρα|| τον πηλον ἐποίησεν ὁ Ίησουτ και.
ο κ ο Α 1 ο υ 15 | ο ι τ

ανεωξεν αυτου τουι· οιρθαλμουτ. παλιν ουν ηρω
'' ο ` ` ο ε·- ε·- ο ν ο 1

των αυτον και οι Φαρισαιοι πως ανεβλεψεν. ο δε

εἶπεν αὐτῶι, Πηλον επέθηκε,ν τ μου επι τουτ οφθαλ

τ υ ` › ι κ τ 16 ν ι- ο

μοντ, και ενιψαμην, και βλεπω. ελεγον ουν εκ

των Φαρισαίων τινά, =ουκ ἔστιν οιἶτοτ παρα ' θεοῦ
· .. || 1', ` | ε ε- “

ο ανθρωποτ , οτι το σαββατον ου τηρει. Αλλοι

γ η | αν ο ` :

ελεγον, Πω; δυναται ανθρωποι` αμαρτωλοι` τοιαυτα

σημεῖα ποιεῖν; και. σχίσμα ·ι]ν έν αὐτῶι. Η λέγου

. ο, || σε τι κ 6 ' `Ι| τ `

σιν ουν τω τυιρλω παλιν, ι ι συ λεγειι` περι

ι κι ο! 3 Ω | Ι! 1 ο Ι ι Ν

αυτου, οτι ηνεωξεν σου του: οιρθαλμουτ; ο δε

εἶπεν 8" Προφήτητ εστίν. Η οὐκ επίστευσαν ούν

ι ο κ· κ ι .- τι · τ ` ν ` › τ

οι 1ουδαιοι περι αυτου, οτι ° ην τυφλα και ανε
ιν α ι τ ι .- ο . ..

βλεψεν, εωτ στου εΦωνησαν του: γονειο αυτου του

.πιο απο. νιιι1ο οι1 παιαιοτιιιιιι

δι1οιιο οι. Ιο.νιιι οι που οι Μινι

οι πιο. Η 1)ἱκετιιπι ει. ΠΜ

εει Μο? Μι. Νοιιι:ιο. Η .κι

ι1ιιοιιιιι οιιιιι οι! 1.ηιιιιιιιοοε. σοι

απο” Ματια: '1 οι·ιιι ιιιιιοιιι

ειιω.ιιιιιιπι ιιιιιιιιι1ο 1οιιιιπ Μεσα

Και” οι ιιμοιιιιι οι:ιιΙου ειιιε.

Η Ιιοτιιιπ απο ιιιιοττοΒιιοιιπι

οιιιιι ?οικιακή οιιοιιιοι1ο για..

501.. πω ο.ιιιοιπ .και οιο. Ι.ιι

ιιιιπ ροοιιιι ποια ευρω· οοι.ιΙοε'

οι Μινι, οι. νιι1ι:ο. '0 1)ιι:οποπι

οτιιο εκ Ρ1ιιιτιιιιιιιιι ιιιιιι1ιιιπ,

Χοπ οει οι. 1ιοπιο ο δω. φπα

ειιοοιιιι.ιιπ ποιι ι:ιιοιοι.1ιι. ΑΜ

ι1ιι:οοιιπι. Ωιιοιποι1ο ροιιιιιι πο.

πιο μοι:ι:ιιιοτ Μαι: παπα Μαιο?

Στ ιιι:ιιιιιιιι οιιιι ιπ οιο. '7 1)ιοιιιιι

απο ι:ιιι:ι:ο ιιοι·ιιιπ. Το ποιο

.πια ο.. οι) ιιιιι ιιμοτιιιι οοιι1οιι

ιιιοι? Πιο ιιιιιιιιπ .πιο φπα

1.'τορ!ιοιιι οτι.. " Νοπ οιοι1ιι1ε.

τιιπι οιΒο 1ιιι1ιιοι ι1ο Πιο. ιιιιιιι.

απο” Νικαια οι. νιι1ιιιιοι. ι1οιιι.ιο

τοι:ιινιιιιιιιι ριιιοιιιοιι επι: ιιιιι

 

11. δτι @πιο υπαγε)

Μοαιρ1ι. Πιο. | "οιπ. ια. Α1). τω.

1.ο.ιι. τα.

-- τον Σιλιιιαμ Β1)1.Χ. 1. α.ο.ο# δια'.

Ποτ. (Μοιπρ1ι.) Τ1ιοΒ. Αι·ιπ. Ικα.

812. ¦ :την κολυμβηθραν του Σιλ. €.

Α(Δ). 88. 89. το!. ναι. εως. 5γι.11ι:1.

@οιπ. ΣΕΦ. (·θρα Δ.) | ια αιμα ει. ι - ηριιιτιιιν] ηριιιτουν Χ. | επηριιιτιον Π.

1οιιιιι 5γι.Ρει.

-- και νιψαι Ιτιπ.819. | νιψαι (οιπ. και)

μια υπαγε Χ. 88. 69. Κ. δια-ΒΡΩ.

(8ιΠι:1.) Βιίειπρ1ι. Ποιο. ΖΕι1ι. (πιω.

οι:ιι1οι ιιιοι ι:.ο. 8)·ι.Βιοτ.)

·- ουν Β1)1.Χ.

Μαιου. '1'1ιο1ι. ¦ :δε τα. ΑΔ. το!. Βιι·.

Ηι:1.1.ι·ι. @οιπ. (στα. απελθ. δε [ο. ουν]

Απο. ] απηλθον ουν ΒΧ. | οι ..οι να.

α.ο.ο.(ε.Μ#.Ι. Βγι.Ρει. Βια.

-- και νιψαμενος ΑΒ.Α!αί.1.. τει. | οιπ.

και Β.Βο|ι. Μοιπρ1ι. ¦ και ενιψαμην 1).

Μπι. (οιπ. και νιι18.α.) πιο..

- ανεβλεψα] και ηλθον βλεπιιιν Β. ι - ουκ εστιν οντος παρα θιου ο ανθρωπος

12. .και” απ. ΒΙ.Χ. 1. 88. νιι1ι:.(:Ι. Ι.

και ' ειπαν 131). ' ?απου ὅ. Α. το!.

Η". των" ετ. ΒΔ. το!. α.ο. Βιιτ.Πι:1. ι

σου.. (" οιιικιιι" ια) Ι ειπ ιιιιιιιιπι Α.

Δια. ο. 5γτ.1?ει. Μοπιμ1ι. Τ1ιο1ι. Ατιπ.

-- λεγει] ααα. αυτοις 1). 69. ο. 8ντ.Ρει. .

.Δτιιι. απο.

18. αγουοιν] οποια. και 1).ι:. Βγτ.Ρει. «Σιλ.

ΒΕ. δ)·τ.Βιετ. Η." η ήμερα Β1.Χ. 88. α.ο.ι.·#ο. 8)·ι·.

Πάπια. ] :οτι 9. ΑΠΔ. 1. το!. νιι1ε.

εώ εγττ.Ρει.διΒο1.2.τι. το!.

Ι - ὁ 1ηαους] οιπ. Ι

-- ανειιιξεν ΔΒΔ. 1. 88. το!. ' ηνυΞεν 1).

] πνειιιξιν ΣΧ.

15. παλιν ουν.. ..οιρθαλμους] οιπ. 88.

- ανιβλεψιν] ποιοι ο!. 8_γτ.1.›ει. Τ1ιο1ι.

ΑΜ.

- και 111.] οιπ. Χ. 59. Π. μια. 5)·τ.1,ιιι.

Μεπιριι. Τ1ιο1ι.

- αυτοις] ρτοοιπ. και Α. 8)·τ.Πι:1.

-- πηλον] ιιι1ι1. εποιηιτιν και 1. Ο. ΣΕΦ.

- μου ιιπιο επι τ. οφθ. Β1.Χ. 1. 99. .198

(?ι(Β)1ἱΜ8ΠΑ. (Λα. ι:.ε.|:1].Ι.) (μοι

Η. Ι.ιιιι. 8)·ι.Ηι:1.) | :ροκ π. 1). α.&.

9. Βγι.Ρει. Απο. 1 μοι Δ.ι.ιι »και (Μαιο

μου) ποιο οι μου ιιοει Δ. Ι ιιιιιο επιθ.

Λ. καιει. μια επιθ. (3οι1ι.

16. τινις] οιπ. Μ.

1. 88. 8)·τ.Ηι:1.ιιιο.

1.1ἱ.

Β1)1.Χ. Ι. ¦ ουκ εατ. ὁ ανθ.(.ιιι:) οντος

παρα θεου 88. να.. ο.(ο.) Ατπι. Οτι!).

Ιπι.11.94'. | $ουτος ο ανθρ. ουκ εατ.

παρα του θεου τ. (Λ)Δ. (1.) το!. α.

(απ διττ.1.)ει.δι.Πι:1. Μαιο”. Ήιο1.›. 1

(Μια. .τ1:ἱι1ι. 1 *οιπ. του ΑΒ1)Ι.Χ. 1.

η 88. 99. ΟΚ. ΑΜ.

' - αλλοι] ιιι1ι1. ιδε Β.ι1ίιιι.1). 1. 69. νιι1ι;.

 

Οι. ο. Βγι.1.)ει. Μοιπρ1ι. 'Πιερ. [και]

| οοπιια. ΑΕΧ. 88. το!. (Επι.) δια.

11ο!. Ποιο. Απο.

19. ελεγαν Ι).

17.λιγουοιν να;) 1 ελεγον 1). ιι.ο.ιι.

ο. (οιπ. ως. τιμ (377.)

- ουν Α111).1.Χ. 1. 69. 1.ιιιι. 8_νι·.1·1ο1..

Τα». ' .οιπ. 9. Δ. 838. 19. το!. Βιιι·.

Πι. Μοιπι›1ι. το!.

- παλιν πιο. ο! 1 οιπ. 1). ιι.ο.ι:.!].1.

- τι ου Β1..)ζ. | Σου τι π. Α1). το!. τι

- ἱαντου 1)..

- ηνιιιιξεν ΒΧΔ. ¦ ζηνοιξιν επ. Α. 89.

το!. [1ι.88.] ] ηννΞεν ΗΕ. | ανεωξεν 1..

18. ουν ΥΜΕ. ο. 8ττ.Πο1. Ί'1ιο1›. Ι οιο.

1). 69. οικιακά”. Μοιπρ1ι. (Απο.)

απο..) 1 οι Βιιτ.Ριιι. (1οι1ι.

- ην αιιιο τυφλ. ΒΕ.. ο. [1ι.88.] [ :μια

π. ΑΧΑ. 1. το!. νιι1α. ααα!! (0111.

υτι....ανεβλιψιν 1). Ι.)

- ότου ΑΒΕ. το!. ¦ ου ΒΧ. ' του Δ.

- αυτου] οιπ. 1). 'Ηιο1.ι.ινιιι. Απο.

- του αναβλιψαντος νιι1ι;. [9. Ι στο. 1.

α.υ.ι:.ε! Μι:πιμ1ι.

' 19. ηρωτηοαν] επηριιιτηοαν 1). [ο. 88.]

 

11. πιιιιιιοτι:ι οι. 1 1ο" οιπ. οι οι. 1 νιι:1εο οι.

1 18. οι αιιιοτιιιιι Η. 1 18. ιιιιιιι ροιιιι οι. 1 19.

οι” που. ι.'Ι. 1ιι1ιιαιιιοιιι οι... 01.

1ι.ιι.οτ σου ιι. 1 17. ι1ο 1110 οι.

ι κάποιοι απο.
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ΙΧ. 28. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

ν ι . . . ι. , | κ ο ι ο ι | ' ·

;;ξτ.Έ.6Βο . αμαβλεψανΤ09, 19 και ηρωτησαν αυτουι· λεγοντες, Μαιο. Μαι ιΜεο·στα"ΝΜ

Ποιο ο :Πωλ 09' ' · · Λ · ·~~ ο ι ο ι οι ι οσο ιιιοςπιοιι, Μο οοι πιο” νοο

0°ω Ρ · ΣΕΙΣ υτοι· €0"ΓΠ| Ο υιοτ υμων, Ο” υμειο λξ7ε”Γε 0." Τυφλοδ' απ, οποια και απο φαει. απο·

..οτπ. . . |θ . η ο ; λ ι # ιι _ 20 · Ό ι απο που”. οι" αποιποιΙο απο

ενεννη η ) 7!"(ι.”' ουν β επει αρτι , απεκρι ηιταν "Πω Νικ" " Βωρωπιω_ωπ

' ε- τ Α ` Σ 'ὁ' || ,Ι .' Φ | ›

οι γονεις αυτου και ειπαν, Οιδαμεν οτι ουτοι` εστιν

πιο: δὲ νῦν
1

2!. περὶ αυτον

τ` ε Α χ στ ` : τ

ο υιοι· ημων και οτι τυφλα· ε·νεννηθη·
βλέ .ε νδ ελ Ι Η ξ ' Α λ ' θ λ

πει ουκ οι αρ.εν, η τα· ηνοι εν αυτου τουι· ος!) α -
` Ο 0- ' ” Ο , ` , | .

'ι.ιουι` ημειι· ουκ οιδαμ.εν· ° αυτον ερωτησατε, * ηλικίαν

Μ 0 ε Χ κ 8 0 Αν Ι

εχει· αυτοι· περι εαυτον λαληιτει.
' Α ο ι- ο! ι λ ` , τ ο,

οι γονεις αυτου, οτι εςὐοβουντο τουι` Ιουδαιουι·· ηδη

γαρ ιτυνετἔθειντο οι Ίουδαϊοι ἶνα ἐιίν τα αυτον ὁμο

21

λογηση Χριστόν, ἀποσυνά·νωνοτ γένηται.

τοῦτο οι γονεῖ9 αὐτοῦ *

ἐρωτήσατε.

81 Β ,Ειρώνησαν ουν 8 τον ἄνθρωπον έκ δευτέρου,||

οι· ην τυφλότ, και. :εἰπαν'| αὐτῷ, ΔΕ” δόξαν πρ θεῷ·
Α Λ |

παει; οἴδοιμεν οτι ο ανθρωποι· οιἱιτοι` αμαρτωλοτ ἐστιν.

απεκρίθη ουν ἐκειἶνοτ 9, Εἰ αμαρτωλός ἐστιν ουκ

οἰδα· ἔν οιἶδα, ὅτι τυφλοπ ών άρτι βλέπω.
2οιἶν|| αυτό * Τί ἐποί σ·έν σοι . το” ννοιξέν σου

ι ο η > η

24. οντος ι) ιἱνθρ.

25

25. τυφλος ·ῆμην

και άρτι

26. αὐτῷ [πάλιν]

.
τ

22 ταῦτα εἶπον

|| ., Β | 8 Β `

ειπαν οτι Ηλικιαν εχει, αυτον

26'ΐ

επι παταω” ειπε οι οι:ειιτιιπι.

Βι:ἰπιιιιι παπι Με επι Μπα ποι

ιοτ οι ουαι απο” ποιοι: οκ:

3' οιιοιποιΙο ιιιιι.οαι παπι: νἰιὶοιπ

ποιοιπιπο, επι ουαι ειπε πιατα".

οοιιΙοε πω ποεοιπιιιο: ιριιιιιπ

ἰπιοττοΒιιιο, ιιοαιιοπι οποια. ἰροο

01ο οι: Ιοοιιιιιιιε. Ή Ηπα: οικο

τιιπι ρπτοπιοε απο φπα ιππο

Βιιπι. Ιιιιιιιοοιι: Μπι οπἱιπ αοπ

εριεονοτιιπι Ιιιι!ιιοἱ οι οι :μια

ουαι οοπιὶιοτοιιιτ Οπτιιιιπιπ. οιι

ιτιι ενπο.Βοεπ.αι ποιοι. 2· Ρτορ

απο ροτοπιο.ο ειπε ιιιιιοι·ιιπι

φπα Λοιιιιοπι απο, ιρειιιπ ιπ

ιοττοΒιιιο.

23 δια

Μ νοοιινοτιιπι απο πατατα

ποιπὶποπι φα ίιιοτιιι οιιιιοπιι.οι

ι!ικοτι:ιπι οι, Πο Βιοτιοαι @οι

ποιι .οποια ουαι πιο Μαιο ροι:

οπιοι· οιι. *5 Βἱ:ιἱι εται: πιο.

ει ροοι:ο.ιοτ οει παιιοἱο: ιιπιιιπ

απο. φπα οιιοοπο οιιπι οεοεπι

ιποιΙο νΜοο. 26 Ι)ἱκοι·ιιπι πιο:

ΠΠ, φπα Μπι ΗΜ? ιιιιοιποι.ιο

ε ιπον

________________~-

19. λιγοντες νιιΙα. οώ | οπι. α.Ι›.ι·#Ι.

8]τ.Ρει.

- οντος εστιν] ει εστιν οντος 1). 8)ιτ.ΓΕΕ.

- ημων Α.(00ττ.'.)

- λεγετι] ελεγε" ΡΟΗ. ΑΜ.

- ετηνηθη Α. οἰι: ἱπ αι. )νοἰιΙο. “εγε

νηθη.)

- βλεπει απτο αρτι ΒΒΕ. 88. Ποιο. διο.

_#ῖ|. | “και €. ΑΧΟ. το!. νιιις. α.ο.

[ο. το!.

20.απεκριθηιταν] πιω. ουν Β. ¦ οι'Ιι].δε

ΛΔΕΕΉκΜ8Λ. _/ζ 87ττ.Ρει.8ι Πο!.

σαι. (απο.) | οιπ. ΒΒΧ. Ι. 88. 69.

Ου. (μια.) Μοιπρπ. ΤΙΜΜ Λεια.

-οι γον.] *οποια αυτοις :. ΔΒΔ. Ι.

το!. νιι|ι;. ας. Βιιτ.Ηι:Ι. (Για.) στο.

' οπι. ΒΙ.Χ. 88. 69. α.εώ#: Μαιο”.

Μιππρο. Απο. απο..

- αυτου] ..οι του αναβλεψαντος Ο.

- ειπαν ΒΕ. 88. ¦ :τοπον €. Λι). τα.

- εγενηθη Α".

21. δε νυν βλεπει] ουν βλεπει αρτι 88.|οιπ.

νυν οι!. (ουκ οιδαιιεν Η. οπι. ΜΜΜ..)

- η τις....ουκ οιιῖαμεν] οπι Χ.

- ηνοιξεν ΒΙ)Ι.Δ. σει. το!. | ηνεωΞεν Α.

Ι. 88.

- αυτου] που: τους οιρθαλμους Ια. α.ι·.ο.

ι ειπα: ηνοιΞεν Ι). οι!)

- αυτον ιροιτηοατε μαι οιιἶαιιεν Β(Β)

ΣΧ. 1. 88. νιιΙς. ο.ι.·.ειο. Μοπη:ιιι.

Ατιπ. ΣΕΦ. (ιπερωτησατι Β.) | :οσοι

εχει ε... ΔΔ.τοΙ. 87ιτ.Ρει.8ιΗι:Ι. Οοιιι.

(Νανα. 28.) ' οπι. ι. 'ΗιοΒ.

21. ἡλικιαν] *οποια αυτος ια. ΔΔ. το

| στο. Β.2'Παἰ.ΠΒΧ. 1. 88. μια. απο.

- εαυτον Β.Μαἰ.ΑΧ. Ι. 88. ΒΚΜΛ. ι

:αυτου €. ΒΤ_|ζΒΒ. το!.

- λαληοει] λαληοαι Β. ' μαρτυρηοει Χ.

22. συνετεθειντο ΒΒΒ. το!. ¦ συνετεθιντο

Α. 69(·θοντο δ'οτ.). Η. 8νε.ΗοΙ.ιος. '

Οταοι:ο. | ουνετιθεντο Ο.

-- οι !ουδαιοι] στο. Χ. (ρΙιιι:ιιοτοι οποιοι!

οι. ΜΜΜ! ο.) μια. ότι Μ. Ηἰνα] Μ

1).. ῖν Β".

- εαν] αν Ι.ι.

- αυτον] μια ομολ. 1). 69. Κ. (οπι. Λ.

οι πιο. ι:οτε.'.)

- ομολογηση] -οιι ΗΛ.

- χριιττον] πιο. ειναι 1). ο. (οποιο.

Ποιοι.)

28. οι γον. αυτ.] 'οσοι. ειπ. Χ. 69. ΜοιπΡιι.

¦ - ιιπαν ΒΧ). ¦ τοπον ε. Μ.. 88. Ποιο.

Ι το!.

ἔ - ο." πως. Μ1”. ι οιπ. οι.. α.ι:.ο.Ι. τοπ..

1

τ

-- αυτον] μτιιι:πι. και Α.

- εριοτηοατι] ιπερωτησατε Β. ' ερωτατε ;

ο.

' 2-8.ειι ιδευτερου ιιπιο οι; ην τυο». Βυτο.

6 88. “και”. 57τ.Ρει. Μετπρπ. πιο..

! :πισω εφων. ουν ε. ΑΧ. το. νιιιΕ.

αφ @απο απο. πιο.. (πα.λιν ει

διυτ. απτο φαν. Λεω.)

24. τον ανθρωπον] αυτον 1).

- ιιπαν ΒΚ). ¦ ζειπον €. ΑΒ. το!.

- ὁ ανθρ. οπιο ούτος ΛΙ)Χ. το!. ο. δνε.

Πο!. | ραπ ΒΕ. νιιιι;. αυτώ!. Ο”.

Ρα. Οοιιι.

25. απεκριθη] πιω. αυτοις 88. (8)·τ.Ροι.)

- ουν νιιιις. ο.ο!η. ' οιπ. 1. 88. ΚΟ.

' α.(ο.)(_|.) Μοπιρ!ι. των. Λεω.

ξ - εκεινος] 'Ναό. και ειπεν ς. ΚΔ. το!.

87τ.Γει. Μοιπρ!ι. πιο. ' οιπ. ΑΒΒ13.

1.88. (Μι.) 8ντ.Ηι:ι. 'των. Οοιἰι.

Απο.

-- ει] η Ο.

-- αν ΔΒΧ. το!. πως. 6.9. @απο

(Μοαιριι. ΤιιοΒ.) απο. | ηιιην και 1)

Ε. Σ. 88. αποφ!. ε)·ι·.Ρει.

26. ουν ΒΒΒΧ. Ι. 88. 09. κ. νι:ιιι;. Ιω.

ΤΙΜ). Οοιιι. ' @Η ε... ΔΔ. το!. 8".

Πο!. (τΕι.π.)! οιπ.α.ο. 8)·ι·.Ι:'ει. Μοιπριι.

Απο.

- αυτοι] Μαι. παλιν ς. ΔΪ.ιΧΔ. το'.

1. 87ττ.Ριιι.8:ΠοΙ. Οοιιι. (Απο.) απο..

Μπι. ΒΙ). ναι;; α.ἰι.ο.ο.Ι. Μοιπρπ. που.

- πως] ρτιιοπ·ι. και Π. ο. πιο.

- ηνοιξεν] ηνυΞεν Μι. | ηνεωξεν 88. '

ι ανεωΞεν Ι. Η.

 

 

28. οιιοπιιιιπ ι.ιιποοιιπι. οι. ' ΜΜΜ. οοεο απο.

 

απο οι. ι 25. απο οι: πιο οι.
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ΚΑΤΑ 1ΩΑΝΗΝ. ΙΧ. 27.

Α Β Β.

1. Χ Δ.

1.. 33. 33.

ΜΒΑ.

23. [καὶ] 1λοιδ.

Τα

τοῦι· ι)Φθαλμοιίι·; 27 οιπεκρίθη αὐτσιι·, Βίπσυ ὑμῖν
ν ` , 3 | , Ι | 3 | `

ηδη, και ουκ ηκουσατε· τι παλιυ θελετε ακουειυ; μη
` ο κι κ υ Α ` υ · . υ δ`||

και υμειι· θελετε αυτου μαθηται γευεσθαι, οι ε
ε ι ο .ι λ κ 'ϊ λ γ ` 'ῖθ

ελοιδορησαυ αυτου και ειπου, Συ μαθητηι· ει

Σ | Ο .- λ - 8 | || 3 λ !

εκειυου, ημειι· δε του Μιουσεωι· εο·μευ μαθηται.

29 ημεῖι· οἴδαμευ ὅτι *Μεουσεί."| λελοίληκευ δ θεόι·,

ο ι ι :Ι Ι ι τ 30 ε ε ι

τουτου δε ουκ οιδαμευ ποθευ εστιυ. οιπεκριθη ο

.ν ` 9 ι το ι ε ε κ μη Ο ι α

ανθρωποι· και ειπεν αυτοιι·, Ευ · τουτοι γαρ το

θαυμαστου ἔστιν, ὅτι ιίμεῖι· οὐκ οιδατε ποθευ εστίν,

και δι)υοιξέυ|| μου τσι)ι· ιίφθαλμούι·. 31 οιδαμευ 1 ὅτι

3 ε ` ε υπ α ι ε ε ι ο ο ο

ο θεοι· αμαρτωλωυ ουκ ακουει, αλλ εαυ τα· θεοσε

Βιμ· η καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ακούει.
82 ι σε ι.- ο ι ε οι ο »ε ε τι

εκ του αιωνα· ουκ ηκουσθη οτι ηυειοξευ τα·

ιί‹ρθαλμοῦι· τυΦλοῦ γεγευυημέυου. :1, ει μη ην οῦτσι·

παρα θεοῦ, ουκ ·ι)διίυατο ποιεῖν οιίδευ. “31 οίπεκρίθη·

σαν και ξείπαν|| αὐτῷ, ,Ευ αμαρτίαιι· σι) ἐγευυηθηι·

ευ ` ` | ' Η ` Π | .- λ

ολου, και συ διδασκειι· ημαι·; και εξεβαλου αυτου

ἔξω. ω ·ι)|κουσευ [ὁ] ,1ησοῦι· ὅτι έξέβαλσυ αυτου

ἔξω, και εὑρι1ιυ αὐτὸν εἱπευ [αὑτῷ]7 Συ πιστεύειι· είε·

ιιροι·ιιίι ιί1ιί ουσία" '3 Βο

ιηιοπι1ίι είε. Βί›εί νο1ιί5 ίιιιιι οι

1111318118: απο ίιοι·ι:ιπι νιι1ιίο

ιιιιι1ίτο? ιιιιπισιιίι1 οι νσο νιι1ιίο

ι1ίεοίριι1ί οίιιε ιίοι·ί? 3' Μαίο

ι1ίιιοτιίπι οί οι ο1ίκοι·ιιιιι. Το

3130111113” ί11ίι.ιε οι.. ποο πιιιοπι

31081 ι1ίοοίιιιι1ί οιιπιιιο. "' Νοε

εοίπιιιιι οιισπίιιπι Μο" 1σοιιιιιο

οει ι1οιιο. 1ιιιιιο ιι.ιιιοπι ποιιοίπιιιιι

ιίπι1ο είι.. 'ι' 11οιιροποίι. ί11ο ιιο

πιο οι ι1ίιιίι είε. Ιπ 1ισο επίπι

ιπίι·ιι1ιί1ο σει. “Με νεοι ποιοίιίο

ιιπι1ο είι. οι ιιροι·ιιίι πιοσε σου

1σοι 3' εοίπιιιο ιιιιιοπι σιιίιι οοο

σιιιοι·οο ι1οιιιι ποπ ιιιιι1ίι. πω οί

ιιιιίιι αεί οιι1ιοι· οει οι ι·σ1ιιιιιιι

πιο οίιιε Με", 1ιυπο οκιιιιι1ίι.

Π Α Μεσαίο ποπ σε: ιιι.ιι:1ίιιίαι

ιιιιία ιιροι·ιιίι φαει σοιι1σο οιιοι.:ί

π:ιιί: 8' πίεί ουσια Με: ο. ι1οσ.

ιιοιι ροι.οι·ιιι. 11101:1'0 οιιίοιμπιαι.

“ 11οηισιιιίοι·ιπιι οι ι1ίιιοι·ιιιιι οί.

1ιι μοι:σειιίιί ποιοι οι ισιι.ιε. οι

ιιι @σου που? Ει οίοι:οι·ιιπι

οίιπι ίσαμε. ·'·1Αιιι1ίνίι “που

φπα οίσσοτιιπι οιιπι Με”. οι

οιιπι ίπνοιιίιοοι οιιπι. ι1ίιι.ίι οι.

27. απεκρ. αυτοις] ὁ δε ειπεν Β.

- ουκ α$ ' σαι. νου. ι...ιο9.ι.

- ηκουιτατε] επιστευσατε 69.

- τι] οδό. συν Β. 1Βι11.

- παλιν ιιιιισ θελετε ΑΒ. το!. (Βου.)

8οι·.Ροι.Μ88. ιοί. ' οσοι θελετε Β. α.ε.

8οι·.Βο1. ' σαι. 3γι·.Βοι.ειί. .118ι1ι.

- ακουειν] ακουααι Β. 1 σαι. Δ.

- αυτου :απο μαθ. ΑΒ. 1. το!. ' οσοι Β

Ι.ΧΔ. 38. Ι.οιι. (Απο.) 1 οπι. 69.

28. οί δι ελοιδ. ΒΒ. 1. 33. (α.)α) 3οτι·.

Ροι.8ιΒο1.. Μοαιρ1ι. 1 .οπι.οι δε ετ.

ΑΧΑ. 89. ι·ο1. νιι18. δ.ο.ο. Οσι1ι. Αι·πι.

1 και ελσιδ. Β. Τ1ιο1.ι. .|Βι1ι. ΜΜΜ.

συν ιιοιι ελοιδ. ;. 69. νιι18.(.'Ι. ο.

Οσι.1ι. 1 οπι. ΑΒΒΙ.ΧΔ. 1. 33. 181.δΟ!!

ΚΜ31.1Α. Δια. α.Ιι.οθ'.Ι. 3γι·ι·.Ρει.διΗο1.

ΜοπιΡ1ι. Τ1ιο1ι. Απο. (ελοιδορησαυ

“πιατα ΑΧΑΒ.Ε`(.ῖΒΚΜ3ΠΑ. Δια. θα.

Απο.)

- ειπον] -παν Β.

- μαθητης ει εκεινου ΑΒ. 1. (33.) (ει]

τ) 33.) ¦ :ει μαθητ. εκ. €. ΧΑ. 83. Η".

εώο. (.3σι1ι. Απο. .21Ξι1ι. ' μαθ. εκειν. ει

Β. '3318. (α.)δ.ο# 1 σαι ει Τ.. Μοπιιι1ι.

- δε νιι18. απο. ι οπι. Β. 3.ι.·.21|ζί.

Οοι.1ι. Απο.

·- Μοιυσεως ΒΧ(οστι·.'.)Δ. 33. ' :Μοι

αειιις ε. ΑΒ|ιἰι.·Τ.. ι·ο1.

29. Μιυυαει ΒΒΚ. ' 111ιιιυοη Χ. 33. ' Μιο

αει ΑΜ. 1. 89. ΒΒ. | :Μακη ·3. Η

Μ. το1.

-- λιλαληκεν ΒΒ. το1. | ιλαλησεν Α.

- ο θεος] 11.33. και ιίτι θεος ιίμαρτιολιιιν

ουκ ακουει Β(ὐ θε.8). νίι1.νοι·. 31.

33. αυτοις] σαι. Β. δ.σ.ο.ἰ. 218ι1ι.

- εν τουτοι γαρ ΒΤ.. νιι1ι;. [ο. 3_γι·.11ο1.

(Απο.) | Σεν γαρ τουτου €. Α(Χ)Δ.

1είο. 33οίο. Ηιίιίιιι που. εν γαρ). το!.

Οσι1ι. (τουτο ΧΑ.) | εν τουτιμ συν Β.

(ο.) 8)·ι·.Ρει. | ίπ 1ισσ ιι. ι. ο! Ι.

(Μοαιρ1ι. Τοσο.)

- το ιιπιο θαυμαατ. Β.21ίαί.1.. 1. 33.

μια. οι ΧΑ ευρω.) 1 'σαι. το π. ΑΒ.

ι·ο1. Απο.

- ηνοιξεν Β(Β)1.. (ηνυξε Β.) | ηνειοξεν

Χ. | :ανεωΞεν ιῖ. ΑΑ. το!.

31. οιδαμευ] ίσ.ι1ι1. δε 3. ΑΧΑ. ιοί.

ναι... 11 8_γι·.Ρει. (1σι1ι. πιο.. ¦ ιιι1ι1.

γαρ 89. ΠΠ. 891.. | οιπ. ΒΒ1.. 1. 33. Ο.

ιι.3.ο.ο.Ι. Μοιπρ1ι. 'Βίου. Απο.

- ὁ θεος ποιο ιίμαρτ. ΒΒΔ. α.ο. 3γι·.

Βια. 111οπιρ1ι. 'Βίου. Οοι1ι. θα”. θαεθι.

11.σιιι1ι. ίίί. 103. 110. 123. σου”. 111.

118.125. ¦ :ιιοιι ε. Α1.Χ. ιοί. νιιίο.

θεῷ 8γί·.11ο1. Λεια. υ1Σιίι. θείο. Με.

ίίί. Πι!. 391,.

- αμαρτιολων θιίο. [ιιι. ίίί. 114.. ' -λσν

Χ.Β.Β. "ιιι111. ανθρωπον Χ(-πιον

Χ.). 1 Οσιιιτιι.. θείο. |ιιι.ίίί.

31.αλλ.] αλλα Β.

αυτου] του θεου 119.

- ποιο] -ει Χ. 69(οστι·.'.). ΕΡΜΙΑ

- τουτου] ?·τιον Χ'.?

32.ηνειοξεν ΒΧΑ(ενιιυξ..). ¦ ανειιιξιν 1.

1 :ηνοιξεν ει. Α(Β)Β. 33. το!. (ηνυξ.

Β.)

·- οφθαλμους] -μου Α.

33.

-- γεγεννημενου] γεγενημ. ΑΧ.

33. μη ην] μην 1... | ην οσοι θεου Β.

(11οξοπιμ1ι.) Τ1ιο1ι.

- ηδυνατο] ηδοιν. Β.. | εδυν. Κ1.1.

34. ειπαν ΒΒ. ¦ :ήταν €. ΑΒ ι·ο1.

- αυτιμ] ιι.πιο και ειπ. Β. ο.

συ 19.] οιπ. 1.. μια.

εγενηθης Β.

ολος] ι1λιιις 1. Β.. ΑΜ.

35.ηκουοιν] ρι·ιιοαι. και Β. 8γι·.Ρει.

ν19ι1ι. 1 πιω. ουν 69. ο. | πιω. ιιιιισιιι δ.

“οι Μοπιμ1ι. Τ1ιο1.ι.Μ3.

- 3 1ηιτ.] οπι. υ Β.ι'1Ιαἰ.

- εξω] οπι. Β.

ζ - ώρου αυτου να... ο.ο./:1|1 ] πιω. εξω

Η Νασαι. τους

 

οί σαι. Δια.. 1 111ίιικ είε23. ιιιπ1οιιίκ. οτι” Η.

32. ουί- ιιροτιιιι. οι.οι 1 29. αιμα Νησί οι.
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Χ. 3. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

 

ν . _6_ _ _ κ .κ .. .. ,.εξξ.3._έε τον υιον του θεου ; 36 οιπεκρίθη εκεινοι· και εἶπεν.

κωΡγι τινι”. .κ κα ε ι τ .ν τ ι ο ε

@τι · 8:01 αι τα· εστιν, κυριε, ινα πιστευσω ειι· αυτον;
ΑΜ. . : οτ ·- ε - ·

οιι.ιειινοε.κωτιο Βἶπεν ι αὑτω ό Ίησουι·, Και εώρακαι· αὐτόν, και ο

ιστιν,ἰοη .. κ .. . .. ι ο 88 ε ι ο

λαλων μετα σου εκεινοι· εστιν. ο δε αρη, Πι
| θ , Π ”

στευω, κυριε. και. προσεκύνησεν αυτοι. 39 και εἱπεν

ο 'Ιησοῦι·, Με κρίμα έγω εὶι· τον κόσμον τοῦτον
9 η' ο ` | ` ι κ

ηλθον, ινα οι μη βλεποντ:οι· βλέπωσιν και οι βλε

` ιν ο σε

ποντει· τυ‹ρλοι γενωνται. ' ηκουσαν εκ των (Βαρι

σαίων ταῦτα οι. : μετ, αὑτοῦ ὅντει·||, και εἶπον αὑτῷ,
` ε σε . σκΜη και ημειι· τυφλά ἐσμεν; Η εἶπεν αὑτοιι· ό Ί.)

·· ν ` 9 ι ο ο! ο ν εκ ι

· ~ . σουι·, Κι τυφλα ητε, ουκ αν ειχετε αμαρτιαν· νυν δε
|ιι.αιαμαρτιαιυμ. τ αν τ ι ι ι· τ τ .. τ

ρώ.°"0"ε λεγετε οτι Βλεπομεν· η αμαρτια υμων μενει.

Χ· Ι1 ε ι ο κ ε ε ε. ι . ι ι

Αμην αμην λεγω υμιν, ο μη εισερχομενοι· δια
.- | ο ` 9 ` το | ι ` 9

την θυραο ειι· την αυλην των προβατων αλλα ανα

ν ι ! ο σε ν ο ν `

βαινων αλλαχοθεν, εκεινοι· κλεπτηι· εστιν και λη·
ει . ...

στηι·· - ὁ δὲ εισερχόμενα· δια την θύραι` ποιμην

ἔστιν τῶν προβάτων. 8 τούτῳ 6 θυρωρδο ανοίγει,

και τα πρόβατα τῆι· Φωνῆι· αὑτοῦ ακούει, και τα ἴδια
Ι 2 Αν ο Μ ` ο | ο ν

πρόβατα Φωνει κατ ονομα και εξαγει αυτα.

Το οτοιιιο ιπ ιιιιιιπι ιιοι? 8' Βο

ιιιιοπιιιι πιο οι «πιο, @πιο ου..

ιιοιπιιιο. οι οτοιιιιιιι ιιι οιιιιι?

" Πι ιιιιιιι οι “οι”. Κι νιοιειι

· οιιιιι.οι οιιι ιοιιιιιιιιι· ιοοιιιιι ιρεο

οιπ. 8. Αι πιο πιο στον.. 8ο

ιπιπο. οι ρι·οοιιιοπο ειιιοι·ο.νιι

οιιιιι. ι" Κι @οι Ιοοιιο. Ιπ ιιι

ιιιοιιιιπ οδο ιπ ιιιιπο ιπιιπιιιιι.π

νοπι. οι αιιι ποιι ι.·ιιιοπι νιιιοιιπι.

οι ιιιιι νιιιοπι οιιοοι παπι. ω Τζι

ιιιιιιιοι·ιιπι οκ 1'ιιιιι·ιειιοιο αιιι

οιιιιι ιιιιιο οι·ιιιιι.. οι ιιιιιοι·ιιιιι οι,

Νιιιποιιιιι οι που οιιοοι ειιιιιιιιι?

" Βικιι οιιι μια”. οι οιιοοι αιο

ιιιι, που ιιιιι.ιοι·οι.ιιι ροοοιιιιιιπ:

πιιπο νοι·ο .ποιοι ποιο νιιιοιιιιιο,

ροοοπιιιιιι "οποιο ιιι:ι.ιιοι.

α

' Διιιοπ ιιιποπ ιιιοο "Με, σοι

ποπ ιιιιι·οι μοι· οοιιιιιπ ιιι ονιιο

ονιιιπι κι! ιιεοοπιιιι ιιιιιιιιιιο.

ιιιο θα· οει οι ιιιιτο: ' πιο αιι

ι.οιιι ιιιιι·ιιι μοι· οιιιιιιιπ. ιιιιιιοι·

οοι ονιιιιιι. :Ποιο ουιιιιι·ιιιε

"και, οι ονοο νοοοιπ ειπε αιι

ιιιιιπι. οι ρι·ορι·ιιιο οι·οιι νοοαι

ιιοιιιιιιο.ιιιιι οι οιιιιοιι ου... ^ Ει

 

ι
Διιιαιι.τεο. ' εὑριν αυτ. και ο. α.ιι. 89. ηλθον] ιιπιο εις τον ο. α.ο.ο.|ῖ (Λι·ιπ.)

8ντ.Ρει. ΣΕΦ. Οι·ἰη. Μι. πιο. ιιι. 951-. ιν. ι

85.αυτοι ΔΤ.. τοι. | οιπ. 131). ε. Μοιιιριι. Οοπιι·ιι. νιιιο. ερε στη.. ι. ιι. ιν. ΜΒΜ·

118..ι αυτον Χ. ουσια. Οτιο.Ι.ιι.Μ.ιι6:ν. εποε·

- του θεου ποιοι. ι. 88. τοι. Και.

8τττ.Ριιι.8ιΠοι. Μοιπριι. απο. Δι·ιιι.

.ομονοια Το". οι”. Γιαπ. 22. αν.

- βλεπωσιν Οτἰυ. ι. ιιι. "8". π. 8969

880 και. ' -ψιοσι υπ οτα. ιιι. 69”.

- γενωνται Οτο). ι. ιιι.οι.ε. ιν. 8989.

ιι.η αμαρτια υμ. μενει ι. οι.

τοι. (8νττ.Ροι.διιιοι.ι.τι.) ()τιο.Ιαι.ιιι.

πιο.. (μεννει Β. μενη Μ.) | αι ιιμαρτιαι

ιιμ. μενουσιν ΒΧ. 88. Βγι.Βοι.υιο.

(Απο.)

- αμαρτια] *οποια ουν €. ΑΔ. το.

ο. 8)·τι.ιθει.8ιιιιοι. σου.. (ΣΕΦ.) ' οιπ.

“που”. ¦ του ανθρωπου ΒΤ). Τιιοιι. δ80ιιοι. ι -νονται Κυ". | γενησονται 1313Ι.Χ. ι. 88. 89. Κ. που. δ.ι:.ε$

@οποια 69. Μοιπριι. Τιιοιι. οποιοι. ιιι. θα"

ωιοπικριθη εκεινος Μπι. ' οιπ.Β. (οιπ. 40.ηκουσαν] ·|·ρι·ιιοπι. και €. ΔΔ. 69. ιιπιο Διιπ.)

εκεινος α. Μοαιριι. Τιιοιι. Βιμ.) το!. νους. ιι(ιιιο).ιι.ι.·.ε.|ζ 8γτι·.Ριιι.8ιΠοι. ι. ὑμιν] ποιο λιγα Β. ι ()οπιιιι.. (που.

·- και.ειπεν 01. το!. νν. ' οιπ. ΑΒ.

-- και αιτιο τις Βι)ΧΔ. ι. 88. 69. ΕΚΟ

οποιοι. Βγτ.Ηοι. σου.. Απο. . .οιπ.

Β'. κι. Μετα. αιμα.

- εστιν] πιω. ευη Β.

87.ιιιτιν] απεκριθη 1). @απο πιο. Η

μια. δι π. ΑΤΑ. ι. το!. σου.. (οι

ιιικιι νιιιο. ο./ζι. που.) | οιιι.Βι)Χ.

88. α.!ι.ο. 87ιτ.Ρει.8ιιιοι. Μοαιριι.

πιο. Αι·ιιι.

-· ο ιησ.] οιπ. ο Α.

·- λαλιυν] μια μετα σου 1). αν. 9 ιο·.οι Η.

- εκεινος] αυτος ΒΚ'.

88.αυτιιι] αυτον 1).

89. εις κριμα] ροοι. εγω ι). . (:οπιι·ιι. Οτιο.

ι του. ιι. πιο.. ιν. ουσ-ι· που". στη.

ΙΜ. ιι. 279.. Με! ιιι. “στο 951.. 982..

ιν. ΗΡ. | εις κρισιν Δ.

Οοιιι. απο. ι οιπ. ΒΙ.Χ. 88. Μοιπριι.

πιο. Μπι. | ηκουσ. δι 1). [οι. ι

ηκουσ. ουν ι. απο.

- ταυτα ο. ι οιπ. 1.). (Βου.) πιανουν.

Μαι.

- μιτ' αυτου ιιπιο οντες 1ιοΙ.Χ. Ι. 88.

Σπα. ι Ιου" π. ΑΔ. το!. σου.. Αι·ιπ.

Βιμ.

-- ειιι·ον] -παν 1.).

- ημας] ὑμεις Ευ.

ιι. ειπεν] πιω. ουν Ι). ι πιο. δε 8. ι

οποιο. και Δ. 69. οι. του..

- αυτοις] μια ιι ιησους ο. Μοαιριι.

Τιιοιι.

- ὁ ιησ.] οιπ. ο Β.

- αν] οιπ. 1). 69. Η.

- ιιχετε] εχετε Ι..

- βλεπομεν] -πιιιμεν Γ.

ού

-ρουρος

Δ. τοι.

698. Διιι:Μ ιιι.

-αναβαινιυν] μια αλλαχ. 1). εικονι

Οοπιι·ιι, (μια. (Μο. ΙΜ. ιιι. 8779. .ιιι

2. ποιμ.ην εστιν νους. α.ε.ο. (Σούι. σε..

698. [πισω ΙΜ. ι αυτος εστιν ιι ττοιμ.

1). (ο.)(ο.)α)(1ἰι) (ΜΜΜ.) Τιιοιι.

8. θυριορος (για. 698. Οτίο. ι. 82". |

Ι). | -ρορος ΧΚ.

-ιδια προβ. οπου ονοο Ειπα 1.54..

προβ. τα ιδια ιι. ε.

-οιιινιι .ιιιυι.Χ. Ι. 88. ι :καλα ετ.

- κατ] κατα ΔΕΚ. ' κιιτο Το.

89. Βια". οι.ιοοιι.ι (οιπ. οι) Δια. ι 40. οιιιιιιιιιι

οκ Για”. οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.
Χ. 4.

Α Β 1). 4- τ

1.. Χ Δ.

1. 33. 89.

ΠοΚΠΝ.ΤΛ.

4. [και] οταν

ἔγνωσαν τίνα

32 7 Εἶπεν οιἶν πάλιν αυτοϊο ὁ 'Ι ιτοῦι` .Α `ν
` η ,

1 ν ο .Δ ι τ ' τ | αν 2

ἔφην Μην υμιν; * εγω ειμι] θυρα των προθατωνζ

παντα· οσοι 8ὴλθον προ εμον, κλεπται ειο·ιν και

Ι , ) Ο ν ν .- ` Ι 9 ο Ι

λὴσται· αλλ ουκ ὴκουιταν αυτων τα προβατα. εγω

ειμι θύρα· διγ ἐμοῦ ἐιἱν|τιο εὶο·ε|λθὴ, `ο·ωθήσ;εται

Χ ' ` , ` '

και εισελευσεται, και εξελευσεται και νομὴν ευρὴιτει.

1ο τ ν ι ν ο ` τι τ ` |

ο κλεπτὴτ ουκ ερχεται ει μη ινα κλεψὴ και θυσὴ

κκ ι λ - ι Χ @Αθ τι ` ιν κ

και απο εστι ὴ| ον ινα ζωὴν εχωο·ιν και περισ

' '
'

εγω ειμι ο ποιμὴν ο καλοιν

ψυχὴν αὐτοῦ τίθηιτιν υπερ των
ι ` ` κ ο α ι

ο μισθωτοτ [δε] και ουκ ων ποιμὴν,

8 Μ || ` Ι " τι ` |

εστιν τα προβατα ιδια, θεωρει τον λυκον

`

σον ἔχωιτιν.

` ο ` `

μὴν ο καλοι` την

ιι. [ση...ιο....ι. προβάτων. Η

ου ουκ

τν ` οι 2 τ || ο 2 .ν ι ·.

οταν τα ιδια παντα εκβαλὴ, εμπροο·θεν αυτων

πορεύεται, και τα πρόβατα αὐτῷ ακολουθει, ὅτι

οἴδαο·ιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ.

=οικολουθήο·ουο·ιν,|| άλλα Φεύξονται απ, αὐτοῦ, ὅτι

' ,| Α , | ` | 6 |

ουκ οιδαιτιν των αλλοτριων την φωνὴν. Ταυτὴν

` ι να η ι νι ι

τὴν παροιμίαν εἶπεν αυτοιι` ὁ Ίὴιτουο· εκεινοι δὲ ουκ

8 τν Α 1

α ελιἱλει αυτών.

5 αλλοτρίω δε οὐ μὴ

ονιιι ρτορι·ἱνα στα ενιἰεετἰι.

:ποιο απο ...να οι ονοι· Μινι]

8οοννιντ. ανια κών: ι·οοειιι

ειναι 8 ΜΞενννι ιινιεπι των εε

ανονιιν· αν! ίνι;ἰενι αν εο, ανω,

των ιιονετννι νοοεπι Μονο.

των. . Ηοο ρτονει·οινιν να"

ΠΙΝ Μινι: ΠΠ ανι.ενι των οφ!.

ιιονει·ννι ανια !οιινοτειντ ινε.

Πανω απο εἰε ἰιοτννι 1ο.

.να Απιον Μπεν .και «Με

ανια οπο ενια οοιἰνπι ονἱνιιι.

. Πτηνο. ιμιοιονοι νινιετννι

Γινε. ινιοι οι. ιαιτονοι. τον ποπ

ανιΠοτνΜ οοο ον”. . Εαν ενια

οειἱννι: μοι· πιο ει «μια των.

"Η, “και”. οι ινατοιΠειντ

οι. οΒι·ο‹Ποινι·. οι ρωονα νι"

πιει.. Η Εντ των νων: πιει νι

Μπαντ οι πνιειοι οι “ειναι

οπο νονἱ νι νἱιοιν ΜΜΜ οι

Μ›νο‹Ιανιἰνε ΜΜΜ". "Πιο

. απο ριιειοτ Μονο. Βοπνι ρνο

0 ΤΗΝ· αν· ιιοννιιπι Μαιο αν.: ρω ονἰ

Με: " πιοτοεννντινο οι ιινι των

οοι. μποτ. ονἱνε οοο Μινι οπο

Ιιτορτιιιο. "να". Ινρνιν νανου

κανι οι. ιΙἱπιἱιι.οι οπο οι ινεἰι,

ο ι κ ο ι κ , ` Ι `

ερχομενον και αΦιὴιτιν τα προβατα και φευγει, και

`-Χ

4. όταν] τρτνονι. και 9. Α1). τω. ννΙε.

α.ε.το!. @ισα Ι54. (όταν δι Κ. 6.0.

17.!. Μειοριι.) | οιιι. ΒΕ. 1. 88. 'Που.

-τα ιδια παντα ΒΒΙ.Χ. Ι. 88. α.ε.

Μειωσα των. Δι·πι. ΗΒΗ.) [Μου.

154. (τα ιδια ΜΜΜ" σαν.) ¦ :τα ιδια

προβατο. 9. ΔΔ. το!. των. _|ζ Βιιττ.

Ριτ.8ι.Πι:Ι. στον ενια οπιποο !ι.ι:#

(οιπ. 8)·τ.Πιοι·.)

-ιιιβαλη ΑΒ.Μαἰ.1). το!. ' εκβαλλη Β.

(Βιζν..)Χ. | ιαβαλιι ΡΜ. ¦ ιιιβαλλιι

69.

-αυτον] των την φων. 1). αν! ι

Οσοι”. το!. Σπα

5. ακολουθηαουαιν ΑΒΒΔΕ1:0. | :πτω

οιν 9. Ι..Χ. το!.

-αλ. οιυΕ. απ' αυτ.] οιιι. Ε..

-των αλλοτ. των. 1. (οιο. των 0.)]

αυτον α.υ.ο.ε$Ι. Σταη] 154.

5. ιγνωσαν] ιγινωοπον 69.

-ῇ Β.|Παι.οι.Ι.2. 69. ΒΡΩ. ' :ην 9. Α

Ι). το!.

- .η στο. Ι..

-αυτοις] πιω. ὁ Ιηιτους 69.

'. παλιν μια! ιιπεν ουν .Β.."αί.1Π.Δ. το!.

α. (8" Ρετ.) ΤΙΜ). (5001. ' ρω: αυ

τοις ΛΗΛ. των ατά. $ττ.Πο!. Απο.

τον.. | ροη. ο Μπους Χ. 88. ' ανω
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. Μ
| Τ. αυτοις] οιιι. Β.

- ὁ Ιηαους] οιιι. 6. ' οιιι. ὁ Β.

-λιγω] των: υμιν Β. | (Μουτ, Σπα

454.

-ιιμιν] των. ότι 9. ΑΠΔ. Πιο. Μοτο.

να... !ι.ο.εώο. τν. | οιιι. ΠΕΣ. 88. Ο

Κυ. α. απο.. “τα

· -ἡ θυρα] ρινιιοι· 'Που.

ι 8. παντις 0τίο. ἱ. 744.. ὶἱἰ. 803». 459..

ἱτ.44.. £νοι|. ΙΜ. ' οιιι. Ι). 6.

_προ ιμου Ρο:: ηλθον ΛΒΠΙ.Χ.ιἰι:. 88.

89. ΚΔ. θα. 8νττ.Γει.Μ8.8ιΠο!..

Μοτο”. Δεν.. Οτίο. ι. 744.. ϋἱ.ὐἰι.

[ντα ' των: 9. Ισια. Γατα. ΑΜ.

Οι·ἰο.ἰτ. (πάντας ουν ..ι προ κυριου

ι·λιπται και λὴοται β'|ενι.808. παντες

ι οἱ προ τῆι· παρουσίας τοῦ κυρίου

κλεπται “οι και ληαταἰ. (πανι. 866.

 

ν Ριν. νἱ. αιμα» ι στη. Μπανιου.

νν!ε. α.ο.ο.ε$!. 8ττ.Ροι.ειἰ. $ντ.Ηἱοτ.

ί των.. (Ιων.

 

ι -αλλ'] αλλα ΒΧ. (και ουκ Οτίο. ι. Πι. Υ

Ν.)

Ξ -ηι·ουαιιν Οτἰο.ἰἰἰ.808". Η. | -αιν 1..

στα.. ι. τιν.

ειπεν Μοινριι. ' οιιι. 1. 69. ε. Σν

·ιτάντες· οι προ ὶμοῦ ὶληλνθότις ||ἰρρ. ;

 

9. ιιοιλθο] -θοι 69.

-ιιαι ιισιλιναιται] οιιι. Δ. τη" -

Ι 10. ιγω] απο. δι 1). α. Μοινριι.οιἱ. Ποιο.

Αν..

- και περισυ” ιχωσιν] οιιι. 1).

-- περιαιτον] περιοαοτιρον Χ. 69.

Η.τιθηαιν (Ποιο. ΜΕ». 42!. “πιο”.

Οτννι. Ι Ωω. ρ. ΠΠ.) Οτίο. ΙΜ. ιν. 507..

Ενα. Ρτ. Εν. Η”. νι Γ.. ΜΒ.. ΙΙΙ!. 450.

440. “τα Ι89. | διοιιιιτιν 1).

12. οι ια ΑΒ. το!. νν|ι;.ΟΙ. Ιι.ι:.ι./. τν.

Επι. Η. Εν. 614”. | ανω μισο.. 1)ΣΔ.

88. 69. ' στο. Β.."αἰ.Ι.. Ι. 0. Αν. α.

Μονιριι.Μ8. (μπα Ιω.)

- εστιν ΛΒΙ.Χ. Ι. 83. 69. Ενα. Η'. Στ.

| Σεισιν 9. ΒΔ. το!.

- ερχομενον] οιιι. Λ".

- αφησα] αφησα Ϊ..

- αυτα α.ο.ε.]. [ντα Ιω. ' στο. 1).

ννις. απο. 8)·ττ.Ι.Μ.8ιΠο!. ΤΙιου.Μαι.

Μάι!. και οικορπιζιι αυτα 890 δι·τ.).

ι - ο·κορπιζιι] των. τα προβατα 9. Α

ΚΔ. 69. το!. μια.. $νττ.Ρει.οιΗι:!. 'Που.

ΑΙΜ. 00ο.. ' οιιι. ΒΙ)[... '1. 38. εμ'.

 

 

!

Ι

!

ι
.

Ι . ι

! 5. ποαννιιιντ Π. ¦ ωρών". Ο!. | 6. ανω οι!

Ι Ο!. Ι 8. οι. νου Μια. οι. . Η. αιώνα "να 61. | Η.

έ απο". “των οι.
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πι. .ι. . ~ · ι. Β,ξΒ'ἰέ° ὁ λύκοι· αρπάζει αυτα και σκορπίζει *. Η ' ὅτι

, π 4- πιο

032111” ΤΈξίδ μισθωτοο ἐστιν και. ου μέλει αυτερ περι των προβά

12.σκορ.·ιτιζιι [τα των·

προβατο] Η ο ι . ε ι . ι . τ

18.π1ιιιιιι. [0 .τι Εγω ειμι ο ποιμην ο καλα, και γινωσκω
μιιτθωτοςφείι· ι ι ι ι ; ι ι ι ο τιι 15 ί' ι

"Η ή τα εμα, και ·νινωσκουσιν με τα εμα, καθωτ γι

π | ` ''Μακη Αρι νωσκει με ὁ πατηρ καμπ ·νινιιισκω τον πατέρα, και.

` | σ`

έ' την ψυχην μου τίθημι υπερ των προβατο”. 6 και.
_ .ιν Ι οι Λ 8 οι·

9? αλλα προβατα εχω, οι ουκ ἔστιν ἐκ τη; αυληι· ταυ
· .- Α Α Α Α

των κακεινα *δει με|| αγαγειν, και τηο Φωνητ μου

ι ι .ὅ

ακουσουσιν, και. 2 γενήσονται|| μία ποίμνη, εκ ποι
ι 17 κ .. ι .

μην. δια τουτο * με ὁ πατηρ|| αγαπα, ὅτι ἐγιἶι

οθ ` Ι " | |.' 1 |

τι ημι την ψυχην μου, ινα παλιν λαβω αυτην.

18 ιδ κ ιι ι ` ι ι ι ·. .ν τ ι κ ι ›

ου επι αιρει αυτην απ εμου, αλλ εγω τιθημι αυ

Χ ι , ο με απ

την απ εμαυτου. ἐξουσίαν ἔχω θαναι αυτήν, και

υ Ι ιν | ν- ι

εξουσιαν εχω παλιν λαβειν αυτην· ταύτην την εντο

` Η Α

λην ελαβον παρα του πατρόπ μου. 19 Σχίσμα9
| ι τ ι - ι ι κ ` τ #

παλιν εγενετο εν τοι; Ιουδαιοιε δια του; λογουι· του

. ιο Α
.ιη-ω το”. ἔλεγον δε πολλοι εξ αυτων, ΕΔαιμόνιον

υ ` τ τ ι επ : τ 21 υ υ

εχει και μαινεται· τι αυτου ακουετε; αλλοι ελε

γον, Ταῦτα τα ρήματα ουκ ἔστιν δαιμονιζομένου·

· Βια. (Μοιπρ1ι. Ἐμοῦ.) Δ.ι·ι:ιι. (ΖΕι.1ι.)

Σιιοα 189.

18. .13 Με ιι δι μιιτθιιιτος φευγει ς. Α¦Χ

Δ. 69. το!. νιι1ι;. α.!ι.ο$1|ζ 8)·ι·τ.Ρει..δι

Βι:1. (30811. | οιιι. Δ.Β1)Ι.. 1. 88. ε.

δΙτ.Ηιιιι·. Μοιιιρ1ι. Τ1ιο1ι. Αι·πι. πιο..

Σπα 189. (Δ.ιιρ.1ΐοἱιιο ο δε πει!

?οτι.).

-· μπλα] μελλει Χ. 119. Βη:-0.

Η. ποιμ. ο καλ. απο. πι Ρι·ον. Μπἱ. 80.

Βια. ια Ευ. οσοι. ἱιι Η. οοπ. εαν. 1

Μιλ. ·ιτοιμ. .1). Βια. Ευ!. Ετ. 284.

- 7ινιιιιτιιουοιν με τα ιμα Β(Π)Ια. μια.

Μεπιρ1ι. Τ1ιο1›. (Ηπα. ΣΕΦ. Σια. πι

Σο. πι Ρε. 489.. (γεινιιιοιν 1). οι εμε 1).)

' τ·γινιιιιτκομαι υπο των :μπιν 8. ΜΔ.

1. 88. 69. ι·ιι1. 8χι·ιι.Ρει.8:Ηι:1. Δι·ιιι. 1

(γινιιιαιιιιιμε Κ.) ι

ι

ι

16. ακοιιιτονιιιν 1101.. κι. ' -αιιιιτιν ΑΧΑ.

88. 69. ΟΛ. Βια. ἰιι [Η.

- 7ενησυνται. Β1)Ι.Χ. 1. 118. 1: παπι.

πιο. Μει·ιιρ1ι. '.Πιο1ι. που.. Αι·πι. (Παπ.

129. ¦ 17ινηιτιται ς. ΑΔ. το!. σπιτι..)

Βια. πι Γε. σι|ρτ. 153. 196.

- ή;; ποιμην (Παπ. Οτἰ9.ἰιι Ρτον.Μιιἱ.

4.3. Ειι..ι.ἱιι Ρε. | εις ποιμνην Ι...

1?.με ιιιιιε ο πατηρ ΒΒΙ.Χ. 38. 1.881..

8199». ιοτιιι·. ' :μου ετ. ΑΔ. ι.

το!. (πι ιιιι·οοιιο Μισο Μ.)

18.αιρει οι·ἰο. ι. “Η”. 467.. ιιι. 152..

298"· οπο. πι οιιι. πρ. Οι·ιιπι.Βοπι. ιι.

65. Οτίο. ΙΜ. ι. οι». 96'. Ευ.. 1). Β.

495.. Πο!. Γι. 186. 226. πι Ρο. 86”.

395.. Τ1ιιιορ1ι. 110. @μια 295. Εἰ!.

(992".) 10781'. ¦ ηρεν Β.

- αλλ' ιγιιι....ιμαι.ιτου Οτἰ9.1.ἰιίο. ιν.

18”. 298"·°· Οτιι|.]ιι!. 1. 191'. (11'. 566€.)

πι οιιι.. Ειι.ι·.ιιι Ριι.895ε. Τ1ιι:ομ1ι. οι".

- τιθημι Επι. ίπ Ευ. 111 ?8. ¦ τιθηιτι. ! Πει. | οπι. 1). Ι. @οιιι. Ειι.ι.1).Β. Ευ!.

89. (θιις Ειιο.Ει:1.1'ι·.28-1.) 1 διδωμι ' που. ὶιιΡε.867°.

Ι). . - αλλ' Οι·ἰη. 1.-10811. ιν. ιιι. πι οιιι. .Ειιο.

πιω...] ..ιιι. ε. ιι. 8)·ιτ.Ρει.8ιΒι:Ι. 1 ι.. Ρε. Τιιι:ορ1ι. ι αλλα ιι. στη. 1.487'.Ειι.ι.ιιι Ρε. 55.. -- παλιν Με Πιρρ.ο.Νοει. 1809). ο”. '

ι 1

Ειιε. πι

ΑΙ".

1). ο.

νιτο 1.

15. μου Σια. ιιι Εε. 50911. πι Ρε. 490€ ι

οπι. 1). °

21. αλλοι

- δει μι ΒΙ)Ε.Δ. 1. 83. 69. Μια. 5)·ι·ι·. ΙΜ. 111.602. ιν. 54711. 568.'. .Βιοιι. Αἰε.ι·.

Ροι.8ιΗι:1. Οπα. “ιιι. 1001. Η. 6301.. 1 89. Ειι.ι.Β.Β. @μια Βρυαιιιιιι. 168.

:μι δα ;. ΑΧ. το!. Ειπα. πι Ρε. Πι!. 9921. 10781). 1 ιιιιιιι εξουιτιαν Οσα

1

οι 1ιιριιι ι·ιιιιἰτ οι ε1προτειι στα;

Η πιι:τι:οιιιιιιι·ἱιιε ιιιιι.επι Γαβ”

ιιιιιιι. ιποι·ι:ειιιιιιι·ιιιε οιιι. οι ποπ

ροι·ι.ιπει. οι!. ειιιιι πο οποια.

1' Επο ειιιιι ριιειοι· Μπι”. οι

ι:οι;ποιισο ιιιειιε ει. εοι;ιιοωιιιιι

πιο πιοιι.ιι, '6 (πω που: πονιι.

πιο μια οι. οπο ιιι;ποεοο οιι

τιιιιπι. (πω οι. ιιιιιπιιιπι ιπιιππι

ιιοιιο ρι·ο οι·ὶ1.ιιιυ. '' (η "Μ Ετ.

Με. στου 1ιιι1›οο ιιιιιιο ποπ Μπιτ.

οι: Με ονι11: οι 111ιι.ιι οροι·ιοι

ιπιι ιιι.ωιιαιτε. οι. νικιοπι ιιιιιιιπι

πωπω. οι πιει ιιιιιιιιι ονι1ο οι.

ιιιιιιε μιιιιιοι·. " Ρι·ομι.οι·οο πιο

ποιοι· ΛΗΨΗ. ιιιιιιι απο ροιιο

ιιιιιιιιιιπι ιιιιιιιπι. ιι: ιιοι·ιιπι Μι·

ιιιιιπι ειιπι. 11' Νοπιο ι.ο11ιι. απο

ιι. πιο, κι! ει;ο ροιιο οιιπι ιι. πιο

ιρεο: μοι.οοιιιι.οπι 1ιιι1ιοο ροποπι11

ειιιιι. οι ροπιιιιιιιεπι 1ιιι1ιοο πο

τιιιιι ειιιιιιιιιι11 ιιιιιπ: Με πιιιιι

ιιιιιιιιιι ιιοεερι ιι ριι.ι.ι·ι.ι πιω.

"1 Βια-“πωσ ιιει·ιιπι πιο”. επ.

ἰιιι.οι· Ιιι‹1ιιιιοε 'πορτα οι:ι·πιοιιοο

Με. .1) Βιι:ε1ιιιιιι ιιι.ιιοπι ιιιιι1ι1

εκ Με.. 1)ιιοπιοιιιιιπι που οι

πωπω ιιιιιι.1 ειιιιι πωπω

" Λ1ιἱ ιιιιιιι1ιιιπι., Ηπα: νι:ι·1ιιι

ποιι ειιιιι ιιιιοπιοιιιιιπι πωπω:

Μπι. ιν. 15.3'. 298.'. Οπα. ΙΜ. ι. 191'.

Εκο. Ει:1. Η. 226. Τ1ιι:ορ1ι. | οπι. 17.

Ρε.!ιι.ι. Πι!. 551”.

18. λαβιι.ν Ηἰρρ. (πιο. ιιι.. πιο. Βιοτι.

Βια. 1).!). Ευ!. Η. πι και.

Τ1ιοορ1ι. Νουι.ιιιιιιι. Οιιρτ. Πι!. | αραι

- την] οπι. Β.

- μου νιι18. ι:.εώ @μια 295. 1 οπι. 1).

ι.ι.ο. Τετι.ιιι1ν.Ρτιικ.22.

ΗΜ. 992! 1078.'.

19.υχισμα] ιιιιι1ι1. ουν ε. Α1). το!. ετι.

Ηι:1. Μοπιρ1ι. (3οι.1ι.1 οπι. ΒΙ.Χ. 33. μια.

ΤΙΜΗ» Λι·ιπ. θα. ίιιιι" Βι·ι·.Ρει. ΑΜΠ.)

-- παλιν] οιιι. 1). Μειιιμ1ι. 1 μοι”. ιγι

Αρωμα". 168.

- πρωτο] Με: εν τ.1ουδ. 88.

- τοις Ιουδαιοις] τιμ οχλιμ Χ.

20. δι νιι1ι;. Μιλάει. Μιιπιρ1ι. Μπι.

(οπι. Οοι1ι.) 1 ουν 1). 1. 0 οι ι11οιι1ιιιιιι."

ιι.ο.(ε.)/.!.Ι. Βιιι·.1.'ει. αΕι.1ι.)

- δαιμονιον] ιιιιιοιιι. ο" 1).

- τι] οπι. Ι..

δι ιλιγον ότι ταυτα 69.

-- τα βηματα ταυτα (που οιιι.) μια: ουκ

ιατιν 1.).
 

1.3. ονι1ιιιο πιει- οι. 1 Η. Μπι Γιι1.ιιι· ιι. 1

η ι:1.ιι.ιιι·ιιιιι Δια. 1 18. ιιιιιιι.ιιο οι. 1.1.

Ι 481





ΚΑΤΑ ιΩΑΝΗΝ. Χ. 22.

Α Β ΙΙ.

Ι· Σ Δ.

ΙΙ. 88- 69.

Η) 8ΙΤΛ.

22. εγενετο τότε

24. ιιιυε·λευσαν

Βια

26. ου γάρ Ιοτε

- Μι. [καθως εἴ

πον υμῖν.]

28. ζω. αἱ. ιἶίδ.ιιιΙτ.

μὴ δαιμόνων δύναται τυφλό» ὁΦθαλμουι·

ξαι||;

84· 22 ,Β·νε|νετο δε τα εγκαίνια εν τοῖι· 'Ιεροσολύ

μοιι·· Ιχειμων ·ι]ν, 23 και περιεπάτει [6] Ί·ηο·οῦι ἐν

τα? ὶεριρεν ,στοα του Ι ἶοζιομῶνοι·.", έκύκλωσ:αν

ουν αυτον οι Ιουδαιοι, και ελεγον αυτοι, Εωι· ποτε

τἡν ψυχὴν ἡμῶν αἴρειι·; εἰ συ εἶ ὁ χριστόι·, ειπε

ἡμῖν παρρησία. 2: ἀπεκρίθη αὐτοῖι· [6] 9Ιτμτουι·,

Βἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· 9 τα ἔργα ά οι, ποιῶ

ἐν τῷ ονόματι τοῦ πατρόι· μου. ταῦτα μαρτυρεῖ περι
ἐμοῦ· 26 *αλλου| ὑμεῖι· οὐ πιστεύετε· 2 'Ι Ι '| Ι

Ι άνοι

οτι ουκ ἐστε
ι .- ε επ ι Α + 27 ι ι ι

εκ των προβατων των εμων . τα προβατα τα
ἐμιΙι τῆι· Φωνῆι· μου :οἱκούουο·ιν,'Ι κάνω γινώσ·κω αὐτά,

και άκολουθοῦσίν μοι, 28 κάνω 2δίδωμι αὐτοῖι· ζωήν

αἱώνιον||, καὶ οὐ μὴ απόλωνται εἱι· τον αἰῶνα, και ουχ

αρπάσει τιι· αυτα έκ τῆι· χειρόι· μου. 29 ὁ πατήρ
μου ΙΜ δἔδωιιεΙν μοι 2πάντων μεῖζον" εστίν, και

, χ ε ε 2 ε τι Χ ετι Ι

ουδειι· δυναται αρπαζειν εκ τηι· χειροι· του πατροι·

πιιπιηιιΙιΙΙ ι1ιιοπιοπἰιιπι μπω:

οιιοι:οι·ιιιπ 0ι:ιιΙ08 ιιροι·ιι·ε?

Η Ειστε ειιπι ιιιιιοιπ οποοπιιι

Ιπ ΙΙΙι:τοιοΙι·πιιιι. οι Ιιιιιιπε σου

.Ι οι ιιιπΙιιιΙιιΙιοι Μπα Ιπ ιειπιιΙο

Ιπ ροπιι:π 6πΙοιποπιι. 2· (Βια

οιιιπιΙοιΙι:ι·ιιπι απο ιιιιιπ Ποιοι

οι ιΙΙι:οΙιιιπι. οι. @πιο παμε οπι

πιιιιπ ποιιιι·πιπ ιοΙΙΙι? ο ιο οι

ΟΙιι·πιιιο, πιο ποΙιιο πομπο.

"5 Ιϊι:οροπιΙΙι οιι Ιοοιιιι. Μποστ

τοπιο, οι ποπ οι·οιΙΙι.Ιι: ορο"

ιιιιιιο οπο Μάο ἱιι ποιπιπο ρο

ιι·Ιο ι·ποι' Ιι:ιοι: ιο8ιΙπιοπιιιπι μοι

ΙιΙΙιοπι ιΙο ιποι Η' εοιΙ πιο ποπ

ι:ι·ο‹ΙΙιΙε. ποιο ποπ οειιε οιι ονι

Με πιο”. "' Ονιιε πιι:ιιι: νοι·οπι

πιοιι.πι οιιιΙΙππι.. οι. οπο οοι;ποπο

απο οι @οποιοι πιο. *Ι οι οπο

ι·ιιιιπι ποιοι·πιιιπ ιΙο οιι. οι ποπ

ροι·ιΙιιιιιι. ιπ πειιιι·πιιιπ. οι ποπ

"ηπα επι ηιιιιιιιιππι ι.Ιο πιοπιι

πιω. Η Ρομπ· ιποιιιι οποσ πο

ιΙΙι ι·πΙΙιΙ, πιιιιιιι οιππιΙ.ιιιι σει,

οι πιππο ροιοοι. τομεα: Δι: πιιιπιι

 

2Ι.τυφλων] ροει οφθαλμους ΙΙ). ευη

Οοπτι·ο, στο. ιν. 8548.

- ανοιξαι ΒΙ.Χ. Ι. 88. 69. Οτίο.Ιν.|

Σανοιγειν .5. ΑΙ). ΜΙ.

22. εγενετο] -νοντο Ι).

- εγενετο] εγενετο δε ΛΙ)Χ. ΜΙ. νιιΙε.

ο!! εντι.Ρει.8:Πι:Ι. (ΞοιΙι. Ι εγενετο

τοτε ΒΕ. 88. (σοι.) ΜοπιιιΙι. ΤΙΜ»

ΑΜ. (.ιΕιΙι.)Ι ηιενετο ιιιπιιιπι Ι. αν.

οι
- τοις 'Πρ. ΔΙΠ.. 88. | οιπ. τοις Ι)ΧΔ.

Ι. 69. ΕΙ·`(Η(ΜΠΔ.

-- χειμιον] "πωπω και €. ΑΔ. 69. τι".

νιιΙα. απο! ι·ι:Ι. Ι οπι. ΒΙ)Ι.Χ. 1. 88. Ι

Ο. 17: ΜοιπρΙι. ΤΙιοΙ.ι. αΕΙ.Ιι. (υπι.ιιι.Ι

πανω. ι.) ·

28. περιεπατει] περιπιιτει Α1).

- ο Ιησ.] οπι. ο Β.

- το στοα] οπι. το Δ.

- του Β.Μαἱ.Ι.Χ. 88.ι. Ι οπι. ΑΠΔ. Ι.

69. ΒΡΟΚΜ5Π7]ῖΛ.

- Σολομιονος ΒΒΔ. Ι. 88. 89. ΕΡΟΛ. Ι

1·μωντος 9. ΛΙ.ΧΚΜ8.ιΠ.

24. ειιυκλωοαν ΑΙ). ι·ι:Ι. Ι ει·υιιλευταν Β.

- ελεγον] -γειν Ι).

- παρησια Ι.Ι.Τ/ΙΙ).

85. αυτοις] οιπ. Ι). ΟοιΙι.

- .ι Ιπα.] οιπ. ο Β'..ΙΙΙαι.(οιΙ.2.)

- ειπον ιι. Ι λαλω Ι). νιιΙΒ·. (παει/.17:91.

Το”. οιΙν. Ραπ. 22.

- υμιν] πιω. ηδη Χ.

- ου πιστευετε νιιΙε. ιι.ι:.ε.Π:9. Τετ!.

Ιου: επιστευοατε Β. ια "ιιιιιΙ. μοι

1). 89. ΤΙιιιΙι. Απο.

25.ταυτα] αυτα ΒΕ. α.ε. Το".

- περι] οπι. Η.

26.αλλα ΛΒΜ. | Σαλλ' 9. ΠΧ. ΜΙ.

- οτι ουκ Β.ΙΙΙαἰ.Ι)Ι.Χ. Ι. 88. 69. ΥΜΕ.

6.[17.9.Ι. δ)·ιπ.ΡΩ.διΠι:Ι.πιο. (]οιΙι. πιο.

Οτιο. ποιοι. Ι ζου γαρ τ. ΔΔ. ΜΙ.

α.ο.ε. 8]·ι·.Πι:Ι.ι.ει. ΜοπηιΙι. 'Πιερ. Λι·πι.

()τἰ9. Η!. ΙΙΙ. 55%

- ΙΙιι. ιιιΙιΙ. *καθως ειπον υμιν τ. Λυχ

Δ. Ι. 69. (Η)Μ'. ΜΙ. α.υ.ι·.|ῖ Βιιι·ι·.Ρει. 4

8ιΙΙι:Ι. (5)·ι·.Ηιοι.) ΟυιΙι. /Ει.Ιι. (ειπεν

ΙΙ.) Ι οπι. ΒΕ. 88. ΚΜ.. νιιΙα. απο.

ΜοιπρΙι. ΤΙΜ). Λι·ιπ. ποπ ΙιιιΙ›οι Οπα

νιιΙ. ἱιι. 887..

27'. ακουουιτιν ΒΙ.Χ. 88. 69. (μια ΙΙΙ. ΙΜΟ.

287.. Ιν.85Ιζ. ιιρ.θιιΙΙ.›:Ιν.40. Ποιο.

ΟΙ.ΙΙΙ. 52 818. | :ακουω έ. Α1). Ι.

τα. ΟΙι·πι.79-Ι. ()ι·ιο.ΙΙΙ.898'Ι. “πιο”.

Ποπι.(1.ειἰ. Ειι.ι.Ιιι Γε. 5.5. “Η”.

28. ιταγω Επι. ἱιι 1,5. 55. Ι και εγω 38.

- διδωμι αυτοις ιιιιιι: ζωην αιωνιον ΒΕ

Χ. 88. Μ". 8.γι·.Ριπ. ΜιιιπρΙι. ΤΙιοΙ›.

ΖΙ:)ιΙι. Ι :ροκ π. ΔΒΔ. Ι. 68. Μ'. ι·ιιΙ.

Μια. 8ι·ι·.ΗοΙ. θα”. Απο. Οτι-φορ.

(Ιιι.ΙΙ. Βιι.ι.Ιπ Γε. ΙΙΙ!. 9808

έ· ουχ ΔΒΔ. Ι. 88. 098ιι.'. ΜΙ. Ι ου μη

1)[.Χ.

- ιΙρπαοει ΔΒΔ. Ι. 88. 69 πιο. τι:Ι. Ι "το

1)ΕΧΙΒΜ.

- χειρος] ιιιΙιΙ. του πατρος 69 πιο.

ι

29. ο δειΙωιιεν Β..λίαι.(οιΙ.8.)Ε. νιιΙ8. α.

Ιι.ι·.ε$17Ιο. ΜοιπρΙι. (5οι.Ιι. Τι·τι.ιιιΙν.

Γι'8Χ.22.80ιἰ. ΙΕ!. 980'. Ι089°. Ι υ δε·

δικους Ι). Ι 1.5; δεδιυπεν €. ΛΙΙΡ.ΙΙΙαι.

(οιΙι·Π.)Χ. ι·ι:Ι. ΤΙΜΜ ΖΕιΙι. Τετι.ιιιΙτ.

Γιιι.ιι.22.ι·οιί. | ους ιδιιΙιοιεεν Λ. Ι ος εδω·

ιαν ΜΗ.

- μοι] ιιιΙιΙ. αυτα 69. Μπι. Ι Οοπιι·ο.

Το". ΠἰΙ.Ιιἰε.

-· παντων μειζ. εστιν ΒΙ)Ι.. εχι·.Ρ8ι. Ι

παντ. εστιν μειξ. Χ. Ι $μειζ. παντ.εατ.

:. ΑΔ. Ι. 88. 69. (Μια.) 8ιιι·.Ηι:Ι.

ι ΜιππρΙι. ΟοιΙι. (ΖΕιΙι.) ιιιιι]ιιο οιι οιπ

Ι ΙΙΙΙιιι8 ο. Το". οι”. Γιαπ. 22 (οοιἰιἰ.)

· Πι!. Με. ['ΓΙιοΙ›.] _

- μειζον ΑΙ.$.Μιει.ιιιιΙ.2.)Χ. μια!" ΜοιπρΙι

@οιπ. Τετι.ι·οιί. ΗἰΙ.υιΙ.ι. Ι $μειζων 9.

ΠΙ.. ιι:Ι. 'ΓΙιοΙ.ι. Τετ!. σοι!.

-- άρπαξαν] αρπαιται 88.

- πατροι· μου] οπι. μου ΒΕ θεία".

28.9.. Ι Οοπιι·ιι. ΑΙ). ι·ι:Ι. ιιν. ΠἰΙ.980·.

80.ουιι εῖπεν οτι 'Εγώ και ο πατήρ ἴν

ειμι. άλλα "Εν ὶσμεν. Πἰρρ.ι:. .Νοει.7

(Ι Ι). (ΜΙ. Οτιο. Ι. 7504. ΙΙ. 84". ἱιι. 2828.

1)ἰυπ. Ποιο. ΙὶιιιιιΙι. ΙΙΙ. ΤΙ'. £ιι.ι. ο. Μι:Ι.

ειιι:ρι: επ. πιο.)

- πατηρ] πιω. μου Δ.

πι. συν ΑΙ). ΜΙ. (Μια.) 8ι·ι·.ΙΙοΙ. Μπομπ.

'ΓΙιι:Ι›.ιιιρ.ΙΙΙΙπποτεΙΙΙ.) Ι οιιι. Π.ΙΙΙοἰ.

Ι.. 88. τινι. Πω. Βιιι·.ΙΙει. ΤΙιοΙι.(ιιρ.

ΨοΙιΙο.) ΠοιΙι. Λιππ. απο.)

_

 

 

28. οιιι. οι. απ” που τοπ. Δω.

482





Χ. 89. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

Ήι.18.α.ο.ε:.ο.

8ντε.Ρ.Β.

Ποιιιοιι.'Πιιιο.

Οοι.ιι.Δεεει.ΕΕΙι. ι οι
αυτον.

Μ ,| Φ Α Β ''8

οι· εργα εδειξο. υμιν εκ του ·εεατρ
ι ει εε 8 ο ` | !|..

αυτων εργον εμε λιθαζετε ,

°Ρειι.8ι·(8ιΜ. ΙΙ ,Εγώ εἶτα, θεοί ἐστε;

30 ε ` ` ε ` πε ε

[μου] εγω και ο εεατηρ εν εσμεν.

3.3

85

τα ἔργα τοῦ ετατρόε μου, μὴ πιστεύετἔ μοι.

εεοιῶ, κοὶν ἐμοὶ μὴ εειστεύητε, τοῖο ἔργοιι· * πιστεύετε

ἶνα γνῶτε καὶ : γινώεε·κητε|| ὅτι ἐν ἐμοὶ
`πο.ο

καγω εν ' ΤΘ.) πατρι.

ε||

81 Έβοίο·τα·
'ε ε ε απ ·

σαν [ουν] παλιν λίθουε οι Ίουδαιοι, ίνα λιθάσωσιν

| 3 Ι Α ' σο

αεεεκριθη αυτοιε ο Ίησουο, Πολλα καλα

οι· [μου]·πτ δια ποιον

αεεεκρίθησαν αὐτῷ
Ο ' "ο Α Ή

οι Ιουδαιοι 9, Περὶ καλου ἔργου ου λιθοίζομέν σε,
ε ` κ ε ` σε ` πε ελ

αλλα περι βλασφημιαε, και οτι συ ανθρωποι· ων
με | Ψ , Β ε .ο

ετοιειε ο·εαυτον θεον. '” αετεκρίθη αυτοιε [ο] Ίησουε,

ουκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμοι ὑμῶν . #

εὶ έκείνουε εἰπεν θεούε,
` ,ι ε ε 4·- σε ε ε ` ! Ι

εεροε ουε ο λογω του θεου εγενετο, και ου δυναται
.- ο ν ,ι ο Κ ε ε ` ε Ι

λυθηναι η γραφη, ον ο ετατηρ ηγιαο·εν και απε

στειλεν εἱε τον κόσμον, ὑμεῖε λέγετε ὅτι Βλασιρη·

μεἶε, οτι εἰετον, 3069 τοῦ θεοῦ εἱμι;

μπαι πιει. 3°ΙΞ,οο οι ιιιιιοε

ιιπιιεπ ειιιπιιο. ·" ΒιιοιιιΙοι·ιιιιι

Ειμαι” Ιιιιιιιοι οι “ποιου”

οιιιπ. " Βοηιοποιε Με Με”.

Μιι|ιιι οροειι Ι›οπιι οειοπιιι νο

Με οκ ριιιεο πιω: ρεορτοε ιιιιοι1

οοειιεπ οριιιι πιο Ι.ιρἰιΙιιιι.?

Ν Βοοροπιιοειιπι οι ΙιιιΙιιοι. 1)ο

Ι›οπο οποιο ποπ Ιιιριιιιιεπιιε ιο

ιιοιΙ ιΙο ιι!ιιιιρ!ιοεπιιι. οι ιιιιιιι ευ,

Ιιοιπο οιιεπ οι, πιο” ιο ιρειιπι

ιιοιιπι. Μ Ποεροιιιιιε οι: [απο.

Νοππο εοειμιιιιπ οι ιιι Παει

νοιι:ειι ιιιιιιι Ποιο ιΙἱειἰ ΠΠ οοιιιι?

” οι "Με Μιά: ι|οιιο. οι! ποσο

εοεεπο ιΙοι Μαι” σε, οι ποπ

μοιοει εοὶι·ἰ ιιοειρι.ιιειι. Μ ηιιοπι

ΡΩΜΗ' επιιοιιιιοπνιι οι πιο". ιιι

ιιιιιιιιιιιιπ. νοε σκοπο ιιιιιιι Βιοε

ιιιιοπιιιε. ιιιιιιι Με Ι·Ήἰιιιι “οι

ιιιιεπ? "οι ποπ Μάιο οιιοειι.

ιιιιιειε εποι. ιιοΙιιο οεοιΙοεο "που

σε

07%

87 ' ο ο" οι ιιιιι.οπι ιιιοἱο, ο” "Μή "ο"

6'' ου ποια) νιιΙι.ιο οι·οιιοεο. οιιοει!.ιιιο οεοιιιιο,

εἰ οι οο;;ποιιοιιιιε οι οεοιΙο.ι.ιιι ιιιιιιι

ιπ επο οει ιιιιι.οε οι ουσ ιιι μπαι.
ν

, κι "Μο Ωιιιιοεουιιπι οει;ο οιιιπ

Κ

ο τεατηρ

''9 Έζήτουν [ουν] παλιν αυτον

 

81. παλιν ΑΒ. το!. /. Βγεε.1,ει.8:Ποι.

'ΠιοΙι. | οιπ. Η. 69. (μια.) Μοπιιιιι.

Αεεει. Ι|ἰΙ. 98!...

ἑ- λιθους] Ρο!! οἱ Ιουι]. 09. ι3,|: 8].ε.1.,ει.

82. αεεεερ. αυτ. ο !ηιε.] αετεεερ. Ιησ. και ει

κεν αυτ. 88. (ΜοπιιιΙι.)

- καλα ιιιιιο εργα 1)Ϊ.ΧΔ. Με. το!.

νιιι€.(.'Ι. Με. 931... ¦ ρου. Λ. 1. 88. ΚΔ.

Λεει. οι!! ' πιο" υμιν Π. (οιπ. ο.)

- εεατρος μου ΔΣ.. το!. (ΗΜ.) 8)·εε.Ριιι.

διΠι:1. νε. | οιπ. μου Β!). 2. ΙΙι?.

981..

- δια] ιιι·ιιοεπ. και σο.

- ποιον αυτων εργον ΜΙ. | εεοιιυν ερ

γων 09 (οπι.αυτων). ' ποιον αυτων

εργων κ. | ποιον εργον αυτων Χ.

Βγεε.Γει.&Ποι. | '' φπα" (ιιιπι.ιιπι) ο. 1

(αυτων] αυτιρ Λ. ι οιπ. 69. οι..)

·- εμε λιθαζετε ΒΕ. 38. νιι|8. α.!ι.ε. '

ζλιθαζ. με τ. Α!). το!. εε 8)·εε.Ρει.

απο. οσοι. Με.

88.!ουδαιοι] τιιιιι|. λεγοντες 9. Ι)ΔΜ'.

το!. (ο.) Λειπ.Μ88. (ΠΞεΙι.) ¦ οιπ. ΑΒ

Παω. και ειπεν 1). Μοπιριι. ΣΕΦ. ι

Οοπιειι.. Ειιε. ιιι Γε.

84.ιἄμων] οιπ. Ι). Ιε.ε:.ε# Ευε.ο. Μο!. Ι

(νἱιΙ. ι·οε. Μ.) ' θελετε εειατευειν 1).

μια. Το". Με. Ρειι:ε. 22. αουτ. 287.

ΙἰἰΙ. 9328. σου. 08”. 085..

"Η Το”. οι”. Γεια. 22. (τομ. 2877. ' 88. εργοις] πιω. μουΠΜ. ΠΠ.125%.'Οιεο,

Πι!. 932€. [ιι.] | Οοπιειι, νιι|ι.;. [ο.

Εεεε. ιιι Ρο. Με. οτι ΒΙ)ΙοΧ. 88.

Μπι. Βγεε.Ρει.&Πο!. Εεεε. ο. Μο!. Με.

ἱιι Γε. @μια Με. ¦ "οιπ. σε. ΔΔ. εοΙ.

(Ξοι|ι. Λεω. ΣΕΦ. Το".

- "στα ΒΙ..Χ. 1. ιο!. Σια. ο. Μο!. ιιι Ρε.

Ι “που ΔΒΔ. 88. 8ο. ΜΝ).

8ῦ.εγενετο] ιιιιιο του θεου 1). “η”.

(8)·ε.Γιιι.) Επι. ο. Με!. 87-. ιιι Ρε. Με”.

Με. 982! ' οοιιιειι, ΑΒΕ. που. ο!

8]ιε.Πι:|. κι. θεια. [οι. ιν. 5009 £'υρε·.

287. ΙΙ”. -"μ.

80. ἡγιαιεεν θείο. ιν. 23.. Θείο. Ζει!. Η.

ΒΙΟ.. .Ευα ο. Μο!. Με. ἰιι Ρο. 507..

Το". οι”. Γεια. 22. ('υρε. 287. Πι!.

982! ¦ ειγαετειοεν Π.

- βλαοφημεις θείο. ιν. 28% σειρα νιιΙ;;.

ιπ Ρε. α.ο.ε# Νιι.ερ|ιοπιο ο.

?οι (.Ώρε·. Με!. 082€. του. οιο. απο.

·- πιστευετε ΒΙ)Ι.. 1. 38. Με ' :ιτι

ιετευοατε 9. ΔΣ. 69. το!. | ·εειστευοετε Δ.

- και γινωιειεητε ΒΙ.(Χ). Ι. 88. Μοιπρὶι.

'Νιου. Λεια. απο. ΠΕΙ. 982€. 938". 9858.

(-κετε Χ.) ¦ :και εειστευσητε εἴ. ΑΔ.

69.εο!. νιιΙΕ.]Σ Βνεε.1)ει.δοΠοΙ. σωιι.

ι οιπ. 1). ο.υ.ο.εφ.Ι. Το". που. Γεια.

22. 6'υρε. .987.

' ·- τοι εεπτρι ΒΙ)Ι.Χ. 83. νιιιι.;. ιι.0.ι'.

δι·εε.1'ιιι.8ιΠοΙ.υιο. (Μοεπιι!ι.) 'Νιου.

Λεω. (οιο..) οπου". ι. Η..! Ιἐυε ο.

ΜοΙ.186·.Ι87ι|. Το". ΠΠ.150°.794".

800'. 982°οι!. 987". ΗΜ.. | :αυτοι :.

ΑΔ. 1. Με. το!. “ο Βι·ε.ΠοΙ.ε.ει. (ὶυι.!ι.

@μια 287. Η". 982°αι. 938'. 935..

:.ι9.εζητουν ουν ΛΙοΧΔ. Ι. (Η. 69. κει'.

σου.) δι·ε.ΠοΙ. 'Νιου. | οιπ. ουν ΗΔ

.ιευ.1ιοιιιιυ.ι. Μοιπρὶι. Οοι!ι. Λεπι.

[ο. Μαιο". Ι". Ι Ι8.200. ' -μει δια. '

ΕΣ. Ι. 88. 60. ΚΒΣ". (Ευα.) Βιε.ΠοΙ.

Μοιπιι!ι. Τ!ιοΙι. (.ἱω.Ιι. Λεεπ. ΠεΙ.981.1.

(ιΙἰοιιιιι οι .ΙιιιΙιιοι ΜΜΜ.)

- ου θείο. Η. 883". Ενα. ἱιι Η. 507! οι.

ΜΜΜ. 206. Πέ!. ' οιπ. ΒΚ. ο. 8)·ε.1'ει.

- πινει; Ε.

- οεαυτον Εεεε. ιιι Ρε. ' ἱουτον 60 δι·ε·.

ΟΠΑ. θείο. Η'.

!

¦
ι

ι
ι

ι
ι
!

84. ο |ηοους Ε". ιιι Γε. 50Τ.. ¦ οιπ. ο Β. 1

____Ά________________..ι

- εεεεον σου. ιν. Επι. ο. Μο!. ιιι Ρε.

ιλοι:αΙιαει. @μια ||ἰἰ. ' οιπ. Ο.

- του θεου Οι·ἰυ.ιι·. Ευα. ο. Μο!. ' οιπ.

του Η. οιο. ΕΟ. Εεεε. ιιι Γε.

. 7. ου] μη 09.

88. δε] ειιρειι Ιἰιι. Χ.

- μη] ειιιιειι Ιιιι. Ι. | οιπ. Λ.. ' ου 69.

- πιστευει" Η.. Η. Κο! -ειτε). τοι. ¦

πιστευετε ΛΧΔ. Ι'. 33. 60. Ε(Η.Π.ῖΑ. ἰ με ,πωπω πιο ο" οι.

31:

| και εζητουν 1). Βγε.Ροι. ..,Ει.ιι. (ιιιιιιοε.

ιιιιιοπι |ἱ)

- παλιν] ιιοει αυτον ΔΕΚΑ 1. 88.

Κ. _|ῖ @οιπ. ε ιιιιιο Β..Μιἰ.ΕΟΠΜΒ.ε

Λ. 8ι·ι·ε.].'οι.&ΠοΙ. (Μοιιηι!ι. Ί.'|ιου.) '

οιο. 1). 6ο. (Ειπε.) ' ιιιιιο εζητ. Λειιι. ι

(παλιν εειαοαι αυτον Η. Πἱιὶι.)

 

3!. οιιοιιιΙοειιιιι οειιο Ο!. Ι 32. ιιοι.ιιι ομοια σε.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χ. 40.

ΑΒ[σ]Β. πιιἱσαι· καὶ ἐξῆλθεν έκ τη; χειροι· αὐτῶν, 40 καὶ υτοπάοΓο:"ΜΜωο οποιοι”
1. Σ 8 __ , , .. , , , ` ι ιιοτιιπι. '0 οι απο ἰιοτιιαι "απο

ΈἔέπέσΛ απηλθεν παλιν περαν του Ιορδανου ει;` τον τοπον ΜΜΜ”, “1 ο", ως”, “ω

Μένει" · ὅπου ΐν μΙωά Η το π οἶτον βαπτίζων καὶ ιἴ εινεν "" ΜΜΜ” ')"Ρω“"5 Μ
' η Η ` η ` ,- ρ , | 7 χ :ει πιιιιιι.οι ιιιιιιιειι. ιΠιο. "ΜΜΜ

οι ε- . ο λ ' η .

τι εκει. και πολλοι ηλθον προο αυτον, και ελεγον Β: Μω“_ΜΜΜ Μ αι!" α

ι ,, Ο , , ,, ` __ , , , , , ` ιΙιοοΙ›αιιι ιιιιιιι. Ιο|ιιιιιιιοο ιιιιιιΙοιιι

οτι ° Ιωανηο μεν σημειον εποιησεν ουδεν, παντα δε εἱαιιιιαι Με”. ιιιιΠαπι."οιιιιιια

'' 'Ο 8, τ υ κ : › το -,

οσα ειπεν Ιωανη9 περι τουτου αληθη ην.

Σ πολλοὶ ἐπίστευσαν|| 2

Ιο.ιοι;,.
αυτι-β"

Η,

αυτης.

άδελφην αὐτῶ

αέρα 7

` › Αυ

8.9 αυτον εκει.

85 1 9Ην δέ τα· οἰο·θενοῖν Λάζαρο; ἀπὸ Βηθανία9,

ἔκ τῆι· κόρφο Μαρίας καὶ Μάρθαο της αδελφη;`

2 ' ήν δε θΜαριιἴιιι.|| ή ἀλείψαο·α του κύριου

μύρερ καὶ εκμ.οιξαιτα τοῦο πιίδαι` αὐτοῦ Νέα θριξὶν
ο το Φ Ο Η ` | Π Ι

αντηο, ηι· ο αδελφοι· Λαζαροο ησθενει.

ούν αἱ. άδελφαὶ πρι”` 9 αυτον λέγουσαι, κύριε, ἴδε

δν φιλώ· ασθενεϊ.

Αῦτη η ασθένεια οὐκ ἔστιν προ: θάνατον, ουσ ὑπἔρ

τῆι· δόξης τοῦ θεοῦ, ἶνα δοξασθῇ ὁ υιοτ τοῦ θεοῦ δι,
5 τ ε ` ε Ω -- ` ν ` λ

·η·ναπα δε ο Ιηο·ουα την Μαρθαν και την

απ οιἶν η|κουο·εν
ιν , ε- ι κ υ › Φ φ ι τ

οτι ασθενει, τοτε μεν εμ.εινεν εν ερ ην τυποι δυο

ἔπειτα μετα τοῦτο λέγει τοῖι` μ.αθηταϊι·,

3

'

4' ακούσω· δε ο

καὶ τὸν Λάζαρου. 6

. |

απεστειλαν

Ίησοῦο εἶπεν,

αυτοι" ιιιιιιοοιιιιιοιιο ιΙἰκἰι Ιο.

ιιιιιιιιοιι αι: Μο πιο "οιπ. Ετ.

ιτιιιιι.ἰ ι:τι:ιιιι1οι·ιιιιι. ιο ουαι.

42 καὶ.

' Ειπα ποιοι" @Μοτο Μπιου

οιιο Ι.ιιιατιιιι ο Νικαια, ιΙο

ι::ιετοΙΙο Μαι” οι Μιιτυιιιο

εοι·οι·ιε Με.. ' Νοτια ιιιιιοιιι

εται ιιιιιιο ιιιικἰι ιἱυιτιἱιιιιιιι ιιιι

μπω οι σκοπια ιιιιιὶοιι ουαι

ωραια Με.. ι:ιιιιιι Ποιοι· Ιππο

"18 ιιιιιιιιιιι|ιιιιιιτ. : Πιιιοτιιτιι

απο οικου” οι! ουαι ι!ιοοιιιοιι,

Ι)υπιἰιιο, οσοι: ιιιιοιιι ιιιιιιιε Μι

ιιιιιιιιτ. ' Αυιιιι:ιιιι ιιιιιοιιι “οι”

ιΠ:ιἰι Με, Ιιιιιι·πιιιιιιι Μια: που

οει οι! ιιιοι·ιοιιι ται! ρω ;;|οι·ιιι

δώ. οι ι;ἰοι·ἰΠι·0ιιιτ “Μια δει Για

οιιιιι. 8 υιιιωιιιι ιιιιιοπι Και:

Μιιτι.Ιιαιιι οι. οιιτοτοιιι ιιιιιε Μα

τι” οι Ι.ιιιιιι·ιιιιι. 6 Πι παο

ιιιιιΠνἱτ ηιιιιι ἰιιίὶταιιιὶιαιιιτ, "πιο

φαω" πιιιιιιιιι ια οοιὶοαι Ιοοο

ιιιιοοιιο “Μπακ 7 ιὶοιιιι¦ο μια;

Μαι: ιιιιιι ιΠοι:ιριιιιιι οιια. Εο

 

39. ·ιτιαοαι] οποιο. οἱ Ιουδαιοι 69. (ο.)

- της χιιρος] των χωριου Ι. Η".

Βγι·.Ρετ. Μοπιριι. Τ!ιοΙ›. Οοι!ι.

40.και αττηλθιν] απηλθιυ ουν Α.

- το πρωτου] στο. 88. ] το προτιρου Α.

69. Μια

- ιιιιιυιν ΑΒΕ. το!. τα. 1: ενια.

(Γει.)&Πο!. | ιιιιυιν Β. α.!ι.ο.ο. .

Η.ι:ιτι] οι". 1).

- μιν] οπι. 69. Απο.

- οηιιιιον ποιο εποιηοευ Α1Π). το. γτ.

¦ Με ΣΧ. Ι. 88. 59. ΚΜ. Οτίο.

ἰἱἱ. 468.. | στο. Ε'. Α.. (ΜΜΜ ιο

ως.) .

- ουδιυ] ουδε ἔν Ι. 69. Οτἰο. ἱἱἱ.

- ειπεν] ρο5ι Ιιιιαν. 1). Ιιώ

- πιρι αυτου Δ.

Η. πολλοι ιιιιιο ιιτιιττ. ΒΒΕΧ.ιἰο. 1. 83.

Ποιο. μια.. 8)·ι·.Ρει. Μαιου. ΤΙιοο.

Απο. ΣΕΦ. ' :μαι ε. ΑΔ. 69.τοΙ.

8ι·τ.ΠοΙ. (Έσω.

- "ιι '90" ιις αυτου ΑΒΒΪ.Χ. Ι. 88.

698.". κοπο. 81ττ.ΗοΙ. Μιιπη›!ι. ΤΙΜ»

Ποιο. Απο. ΣΕω. ' @πιο π. ΔΙΣ. το!.

| οπι. Σα". δ)·τ.Βιι.

1. Μαριιις] τιποτα. της 1). ' ρτιιοιιι. Για·

κι· 8]'Ι'.ΡΗ. (απο. της αδ. αυτ.)

Ι. και Μαρθιις] στο. Α.ιιι υἰιΙ. ' ο.ιΙιΙ. της

Μπα Μαρθιις Β..

-αυτης] αυτου Α. (μια "ο]ιι5").

2. Μαριαμ Β. 88. ¦ :Μαρια 8. Α1). το!.

-μυριρ] -ρων Ε.. ιιιιαιιοιιιο μοιΙοιι δικα

οι ιιοει.οτειι οορἰΠἱιι ο]ιιιι. 5)·ι·.Ρει.

- αυτου] οπι. 1).

-θριξιν] Μι!. της κεφαλης Π. ετι.

Πο!.

-αυτης] ἱαυτης ΔΕΟ'.

- ής] πιω. και 1).

- ησθενει] ·νηοιν 69 οτι.(οοτι·.'.ιιις.)

8. αἱ αδελφο" οπι. Μ. Μάι!. αυτου Β

ΒΙο.1). 1. 8. (μια.) Μαϊου θα”.

Εκο. (Μαι: ιΙιιιιο ιιοτοτοο οι". 8]τι·.Ροι.)

ι οπι. ΑΒ.ινιιἰ.Ε. το!. 8ττ.Πο|. Μοαιριι.

Τα». Απο.

-ιιιιτου νιι'α. α.|: Β)·τ.ΠοΙ. ¦ του Ιη

οουν Ι). !ι.ι:.ε.Ι. 5)·τ.Ριπ. ΣΕΦ.

-φιλεις] φιλος Ι.. Απο.

4. ο Ιηιτ.] οπι. ο Π.

- αυτη η ποθ. Οι·ἰη. ιτ. 295.'. | πιω. αυ- ·

; του Η. ΣΕΦ. ' η ασ!). αυτου 60.

-ι`ι' αυτης ροι· ααα νιι!ις.(:|. Αιιι.°. |

δια της Ι. | ιΐι'αυτιιιυ ο!). ¦ ροι· ἱρ· .

¦ ειπα (κο. ροι· ουαι τίνι.. _/ξ ΕΠΑΝΩ!

10729 “απο ο.ο. “Νικο _υ.

5. ηγαπα] εφιλει Ι). α.ι:.

-την Μαρθαυ και την αι]ελφην αυτης]

την Μαριαν και την αιῖιλφηυ αυτης

Μαρθαν Ι. 69. (Αντα.) "οω. Μιιι·ιιιι1ι

νιιΙ8. ἰιαἱο. | Ι.ιιιιιτιιιιι οι αποτο: @οι

α.ο. Βια. οι εοιοι·οιιι ο]ιιε ο. Επι. οι

Μαιου" οι. αποκτα @οι _|ζ Μιιτιιιιιιτι

οι Μιιι·ιιιιι·ι οι Ι.ιιιιιτιιιιι δ)·τ.Ι'ει:.

6. μιν] οπι. Ο. νιι!;;. α. 8)·τ.Πι:!."

-η.ιεινευ] πιω. ο !ηοους 1.). Ισ.(ι:.)Ι.

_εν] επι 1). ' οπι. Α. ο.

- η; ην το·ιτη.ι] τιμ τοπφ 1). (οπι. ο.)

7. επιιτα] ειτα Ι).

-τουτο] ταυτα Χ. ΣΔΕ!.

_μαθηταις] πιω. αυτου ΑΠΔ. 09. ΚΔ.

νιιΙ=. οι! διττ.Ι'ει.διΠο!. Μοαιριι.

Τ!ιοΙι. απο. ' (χαπια ΒΙ.Χ. 1. 88.

το!. ο. απο. ' τοις μα!). οπι. οι

ἱ (Ακτη.)

4 - παλιν] ποιο ιις 1. 60. α.ο.ο,Ι7: @απ'οτι

Μοιιηιιι. ΤΙΜ». Απο. Αξι!ι. ] Οοιιιτο,

Ντουζ. ιιώο. διτ.Πι:Ι. "·ιτολιν Α.

 

 

40. ιιιηιι·ιιιιοι.ιι.ιοτο οι. | Η. τοιιοτιιατ.ιιιι ουαι

Η.

. 3. “ποιου η” Π. Ι 4. Για· ουαι Δια.. ] 'ί.

ι απο οι.
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Π. 18. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

23ξε'έ..Έΐα ,,Αγιομεν εὶι· τὴν Ίουδαίαν πάλιν. 8 9λέγουσιν αὐτῷ

οξξΒ;Τ123 οι μαθηται', ΩΡαββί, 1 νῦν εζήτουν σε λιθάσαι οι Ίου

ο δαῖοι, και πάλιν υπάγειε ἐκεῖ; 9 απεκρίθη * Ίηο·οῦε·,

ι:.ιο:;;ι.

11.

ττνίσιο αυτόν.

ει κεκοίμηται, σωθήσεται.
` .. ν ι Α ι ει Χ :| ο! `

περι του θανατου αυτου· εκεινοι δε εδοξαν οτι περι

τῆι· κοιιιήσεωτ τοῦ ῦπνου λέγει.
ε ε- ε ι ι- τ τ Ι ! ι τ `

αυτοιο ο Ιησουι· παρρησια, Λαζαροι· απεθανεν· και

χαίρω δι, ι3ιιαι·, ινα ιτιστεύσητε, ὅτι ουκ ·ή]ιην ἐκεῖ·

: αλλα|| ἄγιομεν προ: αὐτόν.
Α σε #

λεγόμενοι· Δίδυμοι, πιο συμμαθηταιτ, Α·νωμεν και

ήρ.ειδι, ινα αποθοίνωμεν μετ. αὐτοῦ.

Ίησοῦτ εῦρεν αὐτὸν τέσσαρατ

ἐν τῷ μνημείου.

17. ῆλθεν οῦν ο

'Μο. και ευρ.

·· Μερα: ιιοιι

Οῦχι δώδεκα 2 ώραί εἰσιν|| τῆι· ήμερα” εάν τα περι

ττατῇ ἐν τῇ ήμερα, ου προσκόπτει, ὅτι τὸ Φ

κοσμου τουτου βλεπει·
Χ Α ι 1 Α

νυκτί, ·προιτκόπτει, ὅτι το Φωτ ουκ ἔστιν έν αυτου.

ταῦτα ειπεν, και μετα τοῦτο λέγει αὐτῶι, Λιίζαροε
ο ε ε με τ ο Χ Ι τι ι

ο Φιλοι· ημων κεκοιμ.ηται· αλλα πορευομαι ινα εξυ

Η ειπον ούν οι μαθηται *αὐτῷ,|| Κύριε,

Ίησοῦο

10 εαν

αΗ ειρήκει δε ο

14- |

169 ^

8 ον Ι

οδο ήμερα

δε τα_ πεμπτη] ἐν τῇ

τοτε 01.21! εἶπεν

ειπεν ούν Θωματ, ο

Η έλθει» οῦν ο

πιω ιιι Ιιιιιιιειιιιι ἰιετιιπι.

'Ι.)ἰοιιιιι οι ΜΝΉΜΗ, ΜΑΜ,

ιιιιιιο ηιιιιοτοΒο.ιιι ιο Ιιηιωιιτο

Ιονιο. οι ἰιοτιιιιι "ΜΒ Μου?

' ΚοεμοιιιΙὶι Ιοειιε. Νοιιιιιι οικι

ι1οειιιι Μαιο :ιιοιι ιΙἱι:ἱ? ει ιιοιι

ιιιιιοιιΙ:ινοτιι ιιι Με, ιιοιι οποι

‹Ιἰι. οιιιιι Μεσοι Με” πιατα”

Μάσι: '0 ο ιιιιιοπι οιιιιιιιΙο.ι·οτἰι

οικω, οιιοπιιοι. φωσ. Μα ιιοιι

οει ιιι σο. " Παει: πια οι ροει

'ισα ι1ἰι:ἱι οἱε. Μπι·πιο ιιπιἰοιιε

που" ι1οτιιιιι: ικα Ποιο οι τι

ιιοπιιιο οκειιιιοιιοπι ιιοιι. .3 Πι

:ιοτι.ιιιι "8ο ι.1ἱει:ἰριιΙἰ ειπε. Βο

ιιιιτιο, ει ιιοπιιιι. ειιΙνι.ιε οτιι.

Η Ι)ικετιιι ιιιιιοπι πει” οι: ιιιοτιο

ειπε. ΠΠ ιιιιιοπι ριιιιι.νοτι.ιιιι Ποιο.

οι ιΙοι·ιιιιιἱοιιο εοπιιιιι διεπει.

" Το” Νεο “Βάι οἱε Μια.

πιιιιιΠοειιι. Μπιτ” πιοτιιιιιιι σει:

Η οι "οποιο μπηκα· τοι, ιιι

οτοιΙιιιιε, ‹ιιιοιιιιιιιι ιιοιι οτιιιιι

Μ: κι! οιιιιιιι8 οι! οιιιιι. Μ1)ἱιιιι

οι·Βο 'ΓΙιοιιιο.ει οιιι άκου: Πωγ

του. οι! οοιιιΠεώριιΙοο. Ευ.πιιιε

οι Με. οι πιοι·ἱιιιιιιιτ απο ιο.

" νεου πιω 108ιιιι οι ιιινοιιιι

ειιπι οιιιιιιιιοτ οι” ἱιιιιι ιιι πιο

· ιιιιπιοιιιο Πιιιοοιιιοπι. Η Ετιιι

ιιιιιιιιιι Βοι!ιιιιιιιι ιιικιιι1Ποι·οιο·

Ι)·πιιι φαει Μαιο οιιιιιι.Ιοοιιιι.

ἐκ· τοῦ

'

οι

εχοντα

18 τἶν δε ή Βηθανία έγγῦο τῶν

0 Ι τ ο ` τ ε

1εροσολυιιων ωε· απο σταδιων δεκαπεντε.

Η

8. μαθηται] πιω. αυτου 1). α.ι:.ε. 83".

Ρει.8ιΠοΙ. Μοτο”. 'Πιερ. ΖΕι1ι. | Οστι

ιτιι. νιιΙ;.:. ια Απο.

-ροββι Ι.ΧΔ. 1. 38. 69. το!. Μοτο”. Ι

ραββει ΛΒ.λίαἰ.(.ἶΠΒΠ Λ. Τοσο.

Ποιο.

-λιθασαι] πιο” οι Ιουδ. Ι. 60. ου.

Μπρεχτ. (8)·τ.1?ει.) Ατιιι.

9. 1ηιτ.] Ήιτιιιιιιι. ο <;·. 18. Π. | στο. ΑΙΚ:

ΜΧΔ. 83. 89. ΒΡΟΠΚΜΒΑ.

- ιἰιριιι :απο ειοιν ΜιοΙ.Χ. Ι. 88. 69. Η

Μ. Αι". α.ο.ο.ε.β 8)·τ.Ρει. | Σροει ετ.

ΔΕ. το!. πυρι. 8:ιτ.ΠοΙ. Ποιο.

(ένα: αν ο ήμερα 11)

- τις] τι Λ..

- περπατώ -τει 69 δι·τ. Β.ΠΛ(ποιι

ο).

-το ήμερα Οτίο. ιιι Ρα". Μο. 7. ' τιρ

φωτι Χ.

10. ·περιπατο] ·τει Χ. 69. ΠΠ.

- προσκοιττη Χ.

- εν αυτοι] εν αυτο 1).'. Ήιου.(1γοιάο.)

11.εεαι] οπι. Δ.

- αυτοις] οπι. 88.

- εεε:οιιιητιιι Οτἰο.ἰι·.880'·',·°· ' ιιοι

ματια 1). (Μια.)

··· ινα εξυπνιοω Πτίο.ιν.880τω.τ.0·Ε· ιιι

ει

Οιιι.ιιρ.Οι·ο.πι.ἱιι .ΤοΙιιιιι.8Ι6. ' του εξ

υιτ·νιοαι 1).

12. οι μαθηται Μο ι30Ι.Χ. το'. νιι18. ο!

5)·ι·.ΠοΙ.ικι. Μαιου”. (1οιιι. ' οπι. Δ.

| ιιοει αυτ. ΠΚ. ο. 8τττ.1.)ει.8ε Πο!.

πιο. που. Απο. ' οι Φακοι". ιτε.

τ`Ειὶι.

-- αυτοι ΛΒο.ΠΧ. 88. Κ. ο. Μοτο”.

ΤΙΜΜ ΑΠΔ. ¦ Σαυτου €. Ω,Ι1Δ. 1. 69.

τοι. πιω”. ε.|ἱ Βιιτ.ΠεΙ.ι.τε. (ιιιτ. κι. οι.

διττ.1.,ειδιΠο!.πιο. @ιιι. | οι". 17.)

- ιειιτοιμηται] κοιμαται 1). Μα. (οποιοι.

κι Η., ιΙοΙειιιιιι ιι το". μια.)

- πωθηοεται] οπι. 1'. (τοις. οιαιι. τα.)

13. εδοΞαν] ελεγον Χ.

14. ουν] οπι. Δ. ιι. 8)·ι·.Ρει. Μειιιρ1ι.

απο Απο. Πἰι!ι.

- ο Ιησους] οπι. 88. ιι.ι:. ι Ιιοει πορρη

οια Ι.

- εταρηοιει Χ.

- Λαζιερος] .οι ο φιλοι; ἡμιιιν 1).!

Οοιιιι·ιι. Οτίο. ἱν. 880,). “τι 10720.

15.αλλα ΛΟΒΕ. 88. Εῖ(ΠΙΜΠΑ. |

ῖαλλ' ετ. Β.λίαἰ.ΧΔ. Η. 69. Η

δε.

16. ειπεν] -·ιτον Μ.

-τοις συμμαθητιιις] τοις μαθηταις Κ.

"ιιιΜ.ιιυτου 1). Το!. ΑΠ: (8τττ.Ρει.8ε

Ηι:Ι.) ΜοπιρΙι. πιο.. Ποιο. Ι συν τοις

ιιαθηταις 69.

16. αποθανωμεν] -νομεν ΕΜ. | συναιτο·

θανομεν 0. Με. μεν ο..)

--ιιετ” αυτου' ουν αυτῳ κ Μ".

17.ελθων ΑΒ(:'11. το!. ' ηλθεν ο."

υία.Ι). (Μπι.) οι ΜΜΜ και ποιο εὐ

ρεν.

- ὁ 1ηιτους] οπι. Ο.ιιιυἱεἰ. "Μ1ιΙ. εις

Βηθανιιιυ Λ(οοοττ.'.)ΠΧ. 88. Δ. Η”.

Πι. Μια. | Οοιιιι·ιι, Δ.ΒΟΙ.. το!. ιν.

- τειτοκιρας] τεοοορες Δ.

- ηδη ο.ιιιο ήμερα; 150.. (Ο. (ιι.)(9.)(Ι.)

(Ποιο.) ' :ιιοιι ε. Λ'Ο:'Ι.Χ.ι. Ι. 88.

τοι. νιι1ι.;. ἰι.ι:$1]'(δαοαι.). Η)·ι·.Πο!.|

οπι. ηδη κι). Ε!(ΒΙσπο.). 8)·ι·.Ρει.

Μοπηιιι. 'ΠιοΙι. Απο. .ι1·Σι!ι.

- εχοντα] Ρο". εν τ. μνημ. ΠΙ.. νιι18.

“οι ' Οοιιιτιι. Φακο.

Ι8.Βηθιινια] Βαθιινια Λ".

- ὡς] οπι. 1).

 

8. ΜΜΜ ΜΜΜ” οι. ' 9. ιιοιι 1ιοτιιο Ο!. ι

10. ιιι ιιοιι” (Η. 1 ΝΠΔΔ” οι. ¦ 11. απο. 0!. |

«καποιο Ο! ι Η. Με" «11:11 Με οι. Ι Η. Ιστο

ιο!γιο:ιιιι οι.

48ῦ





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΙ. Η).

Α Β 0 1).

1.· Σ Δ.

1. 33. 89.

ΒΡ'θωεΠΔ.

Ή. [Κύριε]

- Ιτεθνήκει

22. [αλλά] και νῦν

29. [οι]

19. πολλοι δε ποιοι. 33. νιιι€. α.ο.ο.ε.Ι.

ΜοΠιριι. 'Πιερ. | πολλοι ουν Ι. ¦ :και

πολ. ς. ΔΔ. 69. ι·οΙ. _/ῖ εντι·.Γει.8:ΗοΙ.

36 19 2Πολλά δε!| ἐκ τῶν 9Ιουδαίων ἐληλύθεισαν
` | | ` : | " Η Ι

τρικ *την `Μαρθαν και Μαριαμ., ηι)να παραμυθη·

' ` λ ' η .. ' .;

σωνται αυτω- περι του αδελιρου *. η ουν Μαρθα

( .- 0 | Ο -

ων ·ιἴκουσεν ὅτι * Ίησουο ερχεται, υπηντησεν αυτιρ·
Α ' | ιι ,- ει 0

Μαρία δὲ ἐν ται οἴκορ εκαθεζετο. '1 εἰπεν ουν η
σε ν ι " ο ο λ

Μάρθα προ; [τον] Ίησουν, κυριε, ει ι]ο ὡδε, ° ουκ αν

άπέθανεν ὁ άδελφόο μου”. 22 * και νῦν οίδα ὅτι ὅσα
Χ ν ‹ι:! , .

αν αιτήσιο τον θεον δώσει σοι ὁ θεο9. “ λέγει αυτι,
ε σε ν ε Ι 2... τ

ο ,Μαφία '.ιδναστηοέεται ο αδελιροο σουΞ λεγει

. 0 Α '

αυτερ η Μαρθα, οιδα οτι αναστησεται εν τι? ανα
| ο Η 8 Ι Ο | 25 'ϊ ε η ο

στασει εν τι; εσχατρ ?μερα ` ειπεν | αυτι, ο
, ν- ο ο Ο 3 - ο -

Ιησρυο, Β·νιο και: η,αναστασιδ και η0ἔωη` απο

στενων ει; εμε καν αποθανρ $ησεται, - και παο ο

Α | ' `

ζουν και πιστεύουν εἱο εμε οὐ μὴ αποθανυ ειι· τον
.ο ..ο 2 ο Α Ι

αὶωνα. πιστεύει; τουτο; 7 .λέγει αυτοι. Ναι κυριε·
` ` α` Α σε'

Μ. πεπίστευκα ὅτι συ εἶ ὁ χριστοι` ο υιοο του θεου

ὁ εἱι· τον κόσμον ερχόμενο9. 28 καὶ 2 τοῦτο # εὶποῦσα
με ο ` σε

άπηλθεν και ειροένησεν °|Μαριαιρ.|| τὴν οιδελφην αὐτη9

| ν ( ` .

λαθρα *ει·πασα, Ο διδασκαλοο παρεστιν και φωνα

29 ο | Ο δ`ι| ι .ν ξ ε ε θ υ κ κ

σε. εκεινο ,οκ Άκουσε” `η)ιερ ηΙ ταχυ,και

:Ιξηρχετο πρωι αυτον. ουττω δε εληλυθει ο Ιη

(μου ο αδελφ. Χ. Ι. 38.) ' :μια ης

8.3. €. (31.4. 69. το!. νου!. 6.οεώ

Μαιο. Μοτο”. ΤΙΜ» Απο. ' χιο"

'9 ΜιιΙι.ἰ ιιιιιοπι οκ Ιιιι1:ιοἱε

ι·οποι·ιιιιι οι! Μιιιιιιιιιιιι οι Μο

του". ιιι οοιι›ο|ιιι·οιιιιιι· οιικ @ο

Γιαυτο κιιο. ω που". οι·οο οι

:ιιιιιιι·ιι. ιιιιι:ι Ποιοι νοιιιι. οιο

οιιι·ι·ιι ΠΠ: Μιιι·ἱιι ιιιιι.οιιι Ποιοι

εοιιοιιιιι. 2' ι›ι..ι. Νεο Μιιι·ι.|ιο.

οι! Ιοειιιιι. ΜΜΜ. οι Ποιο."

Μο. Ποιοι· ιιιι:ιιι "ο" Γιιἰειιοι

πιοι·ιιιιιιι: "Μι οι ιιιιιιο πιο

ιιιιιιι. ηιιιιοοιιπιι·ιιιο μοροεοοι·ιιι ο.

Δω ψιλή'. ΠΜ Πει”. Η Πιο".

ΠΠ Ποιοι. Βοοιιι·ι:οι Ποιοι· απο..

Μ Μου. οι Μιιιιιιιο.. 8οιο ιιιιια

ι·οοιιι·ι;οι: ἱιι τοειιιι·οοι.ιοιιο ἰιι πο

ι·ιοοιπιιι .ιιι. 25 Μαι οι Με”.

προ ειιιι·ι τοοιιι·ι·οοιιο οι νιιιι:

ιιιιι οι·οι!ιι ἱιι πιο. οιιιιιιιοι πιω·

του' Γιιοι·ιι ειναι π οι οιιιιιιιι

ιιιιι ο". οι οι·οιιιι ιιι πιο "ο"

ιιιοι·ἱοι.ιιι· ιιι ιιοιοι·ιιιιιιι. Επι!"

!ιοο? "ΛΗ ΠΠ. Πι.ιιιιιο ιΙο

ιιιιι·ιο. οπο οποιο" ιιιιιιι ιιι οο

Ο!ιι·ἱειιιε "Με ιΙοι. ιιιιι ιιι τουο

ιιιιιιι νοιιιιιι. "' Β: οιιιιι ιιιιοο

ΜΜΜ”. πω". οι νοοιινιι Μο

ι·ιιιι·ιι ιιοτοτοιιι ειιιιι·ιι ειΙοιιιιο

ιΠοοιιο. Μιιι:ιειοι· ιιιΙοει, οι το·

οιιι το. 2” ιιι.. ιιι αιιώνα, ειπ

χειι οἱιο οι. και" ιιι1 οιιιιι:

Ν ιιοιιιιιιιιι οιιιιτι νοιιοι·ιιι 1ο.ειιε

 

87. καιρον] οιο. 60 Ι.τι.(ΜΒ.'.) | φος Π".

28. του" οσα. Μοιιηιιι. θα”. απο..

Οι. 33.) | :ταυτα <:3. ΑΠΔ. το!. 1.8".

Οοιιι. @ιιι. (πολλοι ιιιιιιιιιιι Απο.)

- Ιουδαιων] Ίεροαολυμων 1).

-- εληλυθησαν ΣΧ. 69. ΗΠΑ.

- την Μαρθ. οσα. :ιιι. Και". 8)·ι·.Ρει. _

ΜΜΜ. 'Γλου. απο. Απο. ΖΕι.ιι. ] πιο

Μαρθ. Μ. Μαρθ.ιαιιιιιοι Ι). ' :τας περι

Μαρθ. ι€. ΛΟΛ. Ι. 69. το!. (8].·τ.ΠοΙ.)

-- Μαριιη.ι ΒΟ13Ι.Δ. ' :Μαριαν 8. Αϊ.

Ι. 88. 69. Κεἰο. το!.

- παραρυθηοωνται] -σονται ΧΔ.89.(.ἶΛ.

- αδελιρον] Νοτια"... τ. ΑΟΚ. το'.

(Σεπτ.) το!. Ι στο. ΒΒΕ. Ι. Απο. ! (οιο.

του Δ.)

20. Ιησους] +ρτιι.οΜ. ο 9. Μ. ' 0111. ΑΒ

ΟΠΕΧΔ. Ι. 83. 69. ΒΡΘΗΙί5ΠΑ.

- ηπην·τ. 69..

- Μαρια] Μαριαμ 33.

21.ἡ Μαρθιι Β00Ι.Χ. ι. σε. Η. ' στο. ἡ

ΑΔ. 69. ΕΪ:`θΗΜ8ΠΛ.

- τον ΑΟ!). το!. | οπι. ΒΟ.ιιι νἰιΙ.

- κυριε ΛΟ'Ι). τοι. ντ. (νἱιΙ.νοι·.82.) '

σοι. Β.ΒΙο.Μαί.Ο. ιι! σοὶ.

- τις] ιῖς Χ. 69.

- ο αδελφο;; μου νά ῆτι. νι”. Β0.1.(Χ).

(Ι.) (88.) αρ. 8)·ι·.Ρει. ΟοιΙι. και..

488

ουκ αν Λι).

21.ουι: αν] ουδε Ι .

- α·ιι·ιθανεν 130.1)Ι.Χ. Ι. 33. Κ. (οι. ι

να. 82.) ¦ τετεθνηκει σ. ΛΟ°.Δ. το!.

22.ιιο ἰιιἰι.] *αλλα ετ. ΛΟ3Π. το!. νους.

Μπάζα το!. | στο. Β().Χ. ι. 88. ιι.

-- αν] εαν οΜ.

- αιτηιη] -οει Μ. ' ·ιιιοι 69.

- δωσει] δωση ΧΜ. | δωσω (80η. σοι Με.)

89.

- ο θεος] στο. Λικ. 8)°τ.Ρει.

23. ὁ Ιηο.] στο. ο Α.

-- σου ποιο ο σάλο. 1).

24.. ή Μαρ. 1ιο·ιπ.Χ. 33. Κ. ¦ 'οιιι.ἡ

Τ. Λο'. το!.

- σιδα] Με Ϊ..

- εν το αναατασει] οι". ΧΔΛ.'. (ανα

στησει Β.."αἰ.)

25.ει·ιι·εν] λεγει 03.

πιω. δε Ι. 6. Ουι|ι.

20. αποθανει 69 δισ. Η.

27. αυτοι] αυτα .τα 0. ' στο. να. ||ιι.ι.ἱιἱ.

Μιιιιιιιι οι..." (οιο. νιιια. εφο.)

- ναι κυριε] ο Μιτου; Μι: Λ.

- ·πειι·ιστευκα] επιστευσιι Ε.. (πιστευει:

Β.ΠΙ.)

"888. ουν Χ. Η

δι·τι·.Ριιι.8:Ποι. πιο.. Απο.

- εισηλθεν] ηλθεν Β.

- και εφωνηοεν] φωνη" δε και 68.

λ - Ναριαμ ΛΒΟ(Η)Τ.Δ. :ιιι. κ. (Για:

αυτης Η.) ' :Μαριαν 2. Χ. Ι. 69. Β.

το!.

- λαθρα 1. ¦ αν", Ι). (Ειπα.)

- ει·ιι·ααα 110.. (ιι. 33.) ¦ :ακουσα 9.

ΔΟΝ). το!. και. ότι Η.

29.ιιιεινη] Μι!. οι 130.1.Χ. 88. ου.8)°τ.Πι:Ι.. Μοιιηι!ι. '.ΓΙιοο. Οοι!ι. (και.)

| .οιπ. :. ΛΟ"Ι). Ι. το!. νου. α.ο.ο.

Απο. (οι ιιι.. 6.". οι Νοτια 8)·ι·.Ριπ.)

- ηγερθη Β(:.ΠΙ.Χείο. 33. α.!ι.ο.εώ#.Ι.

8)·ι·.ΠοΙ.ιιιο. οι”. Διοτι. .και ' Σεμι

' ρεται σ. Λο.. τοΙ. νιιι8. 8)·ι·ι·.Ρει.8ε

Πολιτ!.

- - ηρχετο Βοη.Χ.νίο. 33. α.|ι.ῇ'.!. δικ.

Ρετ.. “οιο. (ΑΜ.) και.. ' 1ιρχεται

ΔΟΝ). το!. πιο”.

Μοπιμ|ι.

30. ου·κω] ου Η οτ. (Η. 33.)

- δε] γαρ 1). [κια. ΟοιΙι.

ξ.

ι·.ε.|ξ εμ. Πο!.

 

23. οιπ. Βοιιιι Λικ. Ι 24. ιιοιιιοοιιτιο οι. ' Π.

πω ι·ινι οι. | ιιι ιιιιιιι: ιιιιιιιαιιιι:ι οι. ' 88. οιο. οΒ

 

ιιιιιε νοοιιι .4 οι.





ιτ-·τπτ-ν”.

ΧΙ. ΒΕ). ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

ν . .υ. . ·. τ · ` τ ο . -829,31; ° ττουι` εκ την κωμην, αλλ9 ήν - ἔτι|| ἐν τω τόπω ὅπου τῇ ουεἴι:Ηνιυ.:οἀ οταιο.άννοιν

? 4 τ #- Ο | ''1 ' 9 .α . Ι 0 020 Η ι 00ι:υποτυι (Η

οξ:ΠΡΑ·τΈΒ υπηντησεν αυτω η Μαρθα. “ οι ουν 9Ιουδαιοι οι Μντιἱνι. :"Ινιἱνοἱ νουν· ων

:Μπι · ν τ ι ο ι ο ι τ ` ι οτυνιι:ντν ἱΙΙ:ιἰυ ι1οινο0ι00Π·

30· [Πι] οιίΤεΕ βετ αυΤηξ` ἶμ .ΓΠ Ρ"ῖ“ξ| και περαμυξουμ"ω εοΙυνννιντ ουνι.ουιν τυΙἰεεουι

ι , . . . .
αυτην, ιδοντετ την ° Μαριαμ οτι ταχεωτ ανεστη καὶ “η” (ΙΜ Μο ΕΠΕΨ" ω

.- Α ΒΧ" ' 8(κ:ΗΠ 8"Βι οοιν κοιτώ!

ἐξηλθεν, ήκολούθησαν αυτη, : δόξαντεο'| ὅτι ·Υποίγει «μου νουν οι τυουντυουινιν

ειι· το μνημειον Ϊνα κλαύση ἐκεῖ 32 ή οιἶν 3Μα· 'Η ΜΜΕ Μ 1: ΜΜΕ-ΙΜΟ

. · ε ιθα”|| αν· 5-λι9εν οπου ν *ή σοῦ ὶδοῦιτα απο ΣΕΒ;Έ::τὲώπ°Ή :Σὲ

η η η 99 υ " ουτε οι .νυν οἱ. Βουιἱυο. οι

2 οι ο αν κ κ τ ν τ ο ι·- · -επεσεν αυτου προς τουι` ποδαι·, λεγουσα αυτω, “Με” ΜΜΜ στα ΜΜΜ'

ι Ποιοι· Μονο. :ο πινει απο νι

ι τ τ
Κυριε, Εἰ 779 ωδε, ουκ ἄν :μου οιπέθανεν” ὁ ι;.δελφό9. των οιννριοτουιονιοι Βιάννου

ν;; ο ·-ι τ τ ο . κ τ ` ι .μυ τονοτονι αυτν ου Μαννα”.

1770-0119 ουν (05: ἶιδευ αυτην κλαιουσαν και Τσικ- ι”ι·οιννιι ηντυν οι ιντΙ›υνἰι οι:

συνελ ο Σ | ' ' '_ φωτο. "οι ναν. Ι.Π›ι τυυννοινι

θ μΤα9 αυτ!) Ιουδαιου9 κλαιουΤα9] ευεβριμη νων? Βἱοννι οἱ. Βιννἱνο.τουἰ

.- | κ ι τ (- τ ι 3] κ 9 . ,Η .ο·ατο τω πνευματι και εταραι:εν εαυτον, και ειπεν, οι υιω- Ει Μαννα” αν

.
τ

Μινι. Μ Βἱκοτυνι απο Μάνου

σκ | | κιΠου τεθεικατε αυτον; λέγουσιν αύτω, κύριε, ἔρχου να.. ηνοινοιὶο ιιινννοι ουνι.
'' τ 8.' 4.)ννννν υνιοτυ ι.Ιἱκοτννι οκ

οι 85 | ε 4- , τ

και. ιδε. ἔδακρυσεν ο Ίησουι·· 8” ἔλεγον ουν οι ων, Νο.η,.,...,, ι...,.,..ι..ρ.

.. ο! ν. , -· - ' . ·Ίουδαιοι, Ιδε πω· ειρίλει αυτόν. Π τινει· δε ἐξ ΓΙ:Πτ;":0ΖΣ:"Έ"ξ.Ώ:
Α .- Α - Η

αυτων εἱπον, ουκ 2ἐδύνατο|| ούτω· ο ανοίξω τουι· τον των" ΜΜΜἱΜΜΒ

ο θ λ ` .. .. .. .. ( αι ` "Μο νουν οι! ινοννινουιντνι

ΟΦ α μου; Βου τυΦλου ποιησαι ινα και ΟΨΗ” μη οτι" υ.υιοιν ομο!ννοιι. οι Ιυρἱο

ο τ ο ι .. 9 ι ι ι · ωρα-Μουν εται οἱ.. "Αν

εποθεηΖ, [90.089 ουν "παλι-2 εμ;βριμιωμεμο9 Η: “ανω ΤυΠἰιο Ιουνιοιυ. .που

εαυτω ερχεται ειο το μνημειον· ην δε σπηλαιον, και ο; ΜΜΜ των' Μη"Μω°·

λίθοι· επέκειτο επ, αὐτῷ. 'Ω λέγει [ο] Ίησοῦτ,

ο! ` τ τ ο το ν ο κ νι

Αρατε τον λιθον. λεγει αυτω η αδελφη του τε·

80.ιλολυθυ ὁ Μα] Μο. €ληλυθιι Β. 88. οι). Ε1:0ΠΚΜ8ΠΑ. (β) σου] ! 37.οντος 10.] ουτως οι.

-- ανοιξας] ανυξας που).

:η-Ίη....

Μεἔἶ

(8)·ττ.Γει.8ιΠο!.) :ρου των” 9. Β. σου..) Ανν.
- οι] πριν· 69· 82. προς Β.ΑΙαἰ.Ο.ΒΒΧ. 1. 33. | ζεις 9. -· και οντος μη Λιν. Ιι.ο. ] μη οντος 83.

- ..να ο. ΑΦΜ.. οι). κι. (νων-α που)

- ην ιτι ΒΟΧ. Β'. 83. Σα". Μοτυρν. - λιγουσαν Α. -- αποθανιι οι».

Ώου. Οοιν. Αττυ. (ιτι ην ο. α.ε.)| - αυτοι] οιιι. ΒΧ. α. Αττυ. 88. Μπους] ντοοτυ. ὁ 88.

'στο. ιτι 9. ΑΒΕ. το. 8]τττ.Γει.8ιΠοΙ. - τις] των. να Β. ι ·- ουν] στο. ου. Β.. Αττυ. ] μια παλιν 83.

- μου ποιο απεθ. ΒΟ.Ι.Δ. 88. ] :των Ι - παλιν] οιιι. Κ. α.Ιι.ε!ΣΙ.'. 8ι·τ.Ι.,οι.

ὅ. Α(ΡΧ. Ι. το!. Ποιν. ¦ των 6 αδελφ. . Μαντώ.

69. Μπι. ] μου ο αι)ιλο. ουιο ιιττιθ. Β. ' - εμβριμωμινος 1101). το!. Οτίο.ἰυ αν.

33. συνιλθοντας αυτη “Μπιουτ κλοιοντας πινει-οιιι. (δουν. ΜΒ.) ] τμβριμουμενος

στον. [) ] Ιουδαιους κλαιοντας τους Α. ου. Η. | ιμβριμηοαμινος (ΒΧ. ¦ ιμ

ουνιληλυθοτας μιτ'αυτης Β. ινδικά”. βριμωαμινος Κ. | ινιβριμηοατο Οτίο.

- Μαριαμ Βο.ΒΙ'.Δ. :18. Κ. Ι ;Μαριαν - ιντβριμηοατο τοι πια και ιταραξιν ἑαυ- ἱνονι. αν. Οτιιυι. (.Ιουυν.818.)

9. ΔΟΣ 1. 69. τον]ιτυραχθη τηιπν.ιιις ινβριιμουμενος - ιν] στο. Β.

-- ταχειυς] ταχυ Ο.. Β. Ι(εμβριμωμ- Ι.) Τυιο..Μιι. Απο. τ- ιις Οτίο.υρ.οτυιν. ] επι Β.

- δοΞαντις ΒΟ.υιυνἰ.ΒΙ.Χ. Ι. 88. 8νττ. -· ινεβριμηοατο ΒΟΙ.. το!. 8)·τ.ΠοΙ.τυι.τ. ` - ιπ.] στο. Ι.. (Βου.)

Ρει.!ιΠοΙ.τυο. Μοτυον. Αττυ. @τα ] (Βαντέ. ' ιβριμηοατο Α. ] (εταραχθη Χ - αυτοι] αυτο Η.

του..

- ιν την τυποι] επι του τοπον 69.

- ἡ Μαρ.] στν. ι) Β.

81. οι οντες] στο. οι Δ.

- και παραμυθ.] οιιι. και Β. 11 ΑΜ.

> [αδικο. 8)·τ.Ρει.]

 

:ελιγοντις 9. ΑσΔ. το!. Σιντ. ε)·τ. Β. Πορτο.) 89. λιγα] Μι!. ουν Χ. ] Βουνο. Οτἰς. ἱν.

- ὅαυτον] αυτον ΙΑΔ. :νο-.οττι. ¦ αν. αυτη Δ..

 

  

Ποιο". τον.. Ποιο. ' ~-· κλαυιτιι οι). = (.)4.τιθηκατε 88. 09. ΒΡ(ΠΙΜΛ. - ο |ηο. Β(Π.Χ. το. Οτἰη.ἱν.(.ιἰ.τ. ] στο.

οι” ιι Η. ] 8.5.ο.Ι› νου] ουν. και 1). οι). Σου. ο". : 6 Αν.

- Μαριαμ 130.13. 88. Ε.. ] :Μαρια 9. : Ρετ.. των!. σου.. Απο. τον. ι - η αδελφη] ντυονι. ἡ Μαρθα (συμμα

Αο:ΒΧΔ. Ι. το!. ] -- ιδακρ.....ιιἶι τα. 37] οιιι. Δ. ' ων) Β. Υυν;. αφ!). εκττ.:Ρει.8ιΠοΙ.

- ηλθιν] ιιο·ηλθιν Δ. 86. ουν] αυτοις ου. Μονηνι. των.. Ανν. ΑΜΙ.

- Ιηιτους] τονισω. ο 9. Οπ..Δ.το!. | στο. ! 37. ιιπον] υνιο ιΕ αυτων Β. Απε. α.ο.ι:.ε.

ΑΒο"ΒΧ.88. Κ. (Ιηιτους ην (ΡΜ να.) _|ἶ (ΑΜΙ.) ] ιλιγον ΑΚ.

- αυτον] στο. Β. - ιδυνατο Β.ΙΝ.δίαι.ΒΒΚ. | ::ηδυνατο

·- αυτου ρου ι·ιτιοιν ΛΒ.Μαἰ.ΟΒΧΔ. Ι. 9. ΑΒ"Ι.Χ. το.

31. .Μουν στο (Η. | ανν ον οι. Ι 32. υιον οι.

' 33. ὶνι“τοτυινι (Η. ] 36. οιιι. οταυ Λιν. ' ΒΤ. ια

νων ι.ὶιιοτνιν. οι. ' οοοοι :και Ο!. ¦ νι Μο Η.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χ!. 40.

Δ3,2%πι λευτηκότοι·|| Μάρθα, Κύριε, ηδη ὅὲει· τεταρταῖοτ

183119· γάρ ἐστιν. 40 λέγει αυτη ὁ Ίησοιῖο, Ούκ εἰπόν σοι
Ρ' ,υ ι ο μ '' μ ` Ι ..Έ .

.Η οτι εαν πιστευσηι· ι οψη την δοξαν του θεου;

41 ιἶραν οιἶν τον λίθου !.

43Ο Μ |

ΟΤΕ ηκουσαι· μου.

ιν τ ι' ι τ .κι

ινα πιστευσαισιν ΟΤΙ αν με απεστειλατ.

44. λιγα. τι] 'Μο. ' ,

αυτ.

ἄιρετε .[αιἔτον]|| υπάγειν. 45 Πολλοι οιἶν

,Ιουδαίων οι ελθόντετ προτ την 8 Μοιριι!ιμ|| και θεα
| 8 Α Ι| ι τ η

σαμενοι Ο εποιησεν

46

ι ο 3 4 ο

45. α ιττοιηα. , επισττευσαν εκ

1148. Β ὶιτοἰηιτ.
κ ο › ι- ο ι τ η ι η

πο και ειπον αυτοιο α εποιησεν !ησουο.

  

39.τελιυτηιιοτος ΑΒο·Β1.. 33. Κ. ο".

1:1ο!.τιιο. (οιιι. ή αδ. τ. τι. δ.ι.·.εά) !

$τιθνηιιοτος Ξ. Ο1Δ1.1.ιίο. το!. ! τεθνι·

ατος Χ.

- ηδη Οτίο. ιιι. 367€. 371!~1·(~· ¦ ια 69.

γαρ Οι·ἰο. ιιι.ιετ. 1 οιιι. 1).

. ὁ 1ηιτ.] οπι. ὁ Α. 1.

ι1τι] οιιι. 119.

πιιττευσης Οι·ἰο. ἱτ. 371.·1Μ· ! -ιτεις Η.

οψη ΑΒΟΠΕΧΔ. 89. Βιιοιιιιιειι.

(να. ἰν.ιετ. 1 :οψει 9. 1ο. 33.1ί1.1.

41. ηραν ουν αυτ. ιιι. 371.41· 372.. | ότι

ουν ηραν Β. ιι. Αι·πι.

- λιθον] *εδά οι! ην δ τεθνηκαις κειμε

νος ς. (ΡΑ. το!. 1 πιο. οι! ην Α. 1. Χ.

1: Βγι·.Βο!. (?ιοι.!ι. ιιι1ι1.11ιἱ '1`1ιο1ι. ιιι1ι1.

ιι.1ι οιιιο οοριι!οτι Μοπιρ!ι. 1 οπι. Β(1.1)

ΣΧ. 33. μια. 8)°1·.Ρ81. 8ττ.111οτ. Δ.τπι.

21ἰι1ι. ποπ 1ιιι1ιοι απο. Η. 371.43

42.!γω δι νιι!ε. 1:17: 87τ.11ο!. Οτἰ9.ἱτ.

37411. 376°. 381-. 382€. Ευ... Β.Β. 4.117..

ἱπ Ρε. 3681.. 1 οπι. δι 1). ο. 1 καγιυ 69.

α.ὶι.ο. 8γι·.Ροι. 21Ξι!ι. ΠΙ!. 1081! (ηδιιν

δε Οτίο.1.216..) "ηδειν 0τιο.οιιαιετ.

Βια. ¦ οιδιιν 611.

- οχλον τον ττεριειττιιιτα Οτίο.!τ.374°.

3811.. 382Μ· (Τσι. που. Γιαπ. 23.) !

·ιτιριιιττ. οχλ. Χ. Οτἰ9. ιιι. 376€ | οχλ.

τ. παριατιιιτα Α.

43. ικραυγαιτεν Οια.. ἱιι.3"·. £148.111Ρ8.

361111. ' ιεραυαοιν 1.111. ¦ ικραξιν Ο..

- Λαζαρε] οι. Οι'. ΖΕι!ι.11οιπ. | ιιοιπο!

Ποπ. 308. απο 101. (πιο. ιν. 37511.

377ω·380ω· Βυι.15ο!.11τ.210. ιιι 11ο.

()_ι|ρτ.169.

4-1. ο1› 1ιι1ι.] 1ιιι1ι1. και ς. ΔΟΣ. το!.

Η". 8γττ.1.)ιι.3ι!·!ο!. το!. Ποπ. 1 ιιι1ι1.

και ιυθυς 1). 1ἴιι!ι:. Ο!) 1 οπι. 110.13.

- ο δε 1ηα. θείο. ιν. 37211. 1 και ὁ 1ηιτ. '1`1ιο1ι. Οπα ιν. 377.. (ιιιοιι "πικαπ"

1). | δ ουν 1ηιτ. 1. ! δ 1ηιτ. 69. Λτπι. Μοπιιι!ι.)

- οφθαλμους ειιιο πιω. του. ο! Οι·ἰη. 1 - τ. ττοιἶ. α. τ. Χαμ. Μοπιρ!ι. Τ!ιο!ι. (Σοι1ι.

ιν. "23. 374°.381.. ! παι!. αυτου .1). 33. Λτπι. [ται. ουσ. ἱν. 377". 378:·11· 3Τ3..

69. διά: 8τττ.Ρει.&.Ηο!. Μοπιιι1ι. 1 [τ. χιιρ. και τ. ·ιτοδ. Α. 69. 11. 1.ιιιι.

Τ1ιο1ι. πιο.. Οι·ἰο.ἰτ.3Τ2°. Βιι.ι.(1).1δ. . 8τττ.Ρει.3:11ο!. /15ι!ι.

1

11181

497..) ιιι Ρο. 3691,. (69 ποπ οπι. ανω). - κηριαις ΑΧΑ. 1.33. Λ. (κυριως 611..)

11 απο. εις τον ουρανου Κ. α.ἰι.ο.ιῖ 8". ιιιριαις Βιι·.Πο!.πις.(ΐτ.

Πο!.πι€. ”.1”!ιο!ι. Αττιι.11188. Βιι.τ.1).Β. - αυτου] αυτοι Α1%

497.. πι Ρο. - περιιδοδετο οπο. ιιι. 3791.. ! πιριδιδ.

- ανια] οπι. (ι.ο.ο,/: 8γι·.Ηο1.ιιις. Βια. 1).. 1 αυνεδ. Οτιο.1ν.377-.

:!).Β. ἰπ Ρο. - αυτοις ο 1ηα. Αοεομαι.1)ΧΔ. 1. 33.

- μου] μι Δ. 60. το!. νιι18.0!. (1ι.)ο.(|1)!]: 8_γττ.Ροι.

&Ηο!. .!.Ει.!ι. 1 1ηιτ. αυτοις ΙΧ!). Οι·ἰ9.

ὁ δὲ Ίησοῦτ ~ιἶρεν τουτ

ὁΦθαλμουι` ἄνω και εἶπεν, Πάτερ, εύχαριστῶ σοι

, | , ` ` ` δε ῇ|δειν ὅτι παντοτες μου

ακουειο· αλλα δια τον οχλον τον περιεστωτα ειπον,

| και ταῦτα

εξτι;ι!ιμ :ριπή μεγάλη έκραύγαιτεν2 Λοιζαρε, δεδρο ιἴ οιζ

εξηλθεν ο τεθνηκαιο δεδεμενοι· τουο ποδαι· και

τα; χεῖραι κειρίαιο, και ὅψιτ αὐτοῦ σουδαρίαι περιε

δεδετο. λέγει αὐτά; ο !ησοῦο, Λύσατε αυτον και

τινὰ· δὲ εξ αυτο-ιν απηλθον προ; τουιι Φαρισαίου9

87 47 Συνήγαγον οι” οι αρχιερειο και οι. (Βαρι

τυπο ίιιοτιιι. 1)οπιἰιιο. ιιιιπ τι...

τοι. ιιιιιιι1ι·ἱ‹1ιιππιιι οπιιπ οει.

4°11ιοιι οι Και”, 1ςοππο δικ!

ι.11›1 ιιιιοιιιιιπι οι οι·οι11ι!οι·πι πιο

Με ς:!οτιιιιπ ι1ιι!? " Τιι!οι·ιιπι

απο 1ιιιιἱι1οιπ: “πιο ιιιιιοιπ ο1ο

τωυ: ειιτιιιπι οοιι!ιο Μπι!. Γει

ιοι·. οπιπο. απο ι11ι1 ιιιιοιιιιιιιι

ιιιιι11ι.ι1 πιο. Η Μπι πιιιοπι :οιο

1›ιιπι ιιιιιιι ποιπροι· πιο οποιο,

εοι1 πιοιιιοτ πιηιιι1ιιπι απ! ου·

οιιιπιπιιι ι11:ιἰ. οι οι·οι1ιιιιι ποιο

ιιι πιο πι!ειει.1. ο11ιιοο οιιπι

ι1ιιιιιιιοι.. νιιοο πιιιι.;πιι ο1ιιπιπνιι,

1.218". ναι! Μπα. “ Η: πιο

Μπι ρι·οι1ιιι ηιιι ίπποι πιοι·ι.ιιπε,

!ιι;ιιιιιο που” οι πιιιιιιιο ποιοι,

οι ίιιοιοι ι!!ἱιιο ...που οτιιι

!ιιιιιιιι. !)ἱοιι “πιο οιι. δο!νιιο

οιιπι οι. “πιω π1ιιτο. '1 Μιι1ι1

απο οκ 1ιιι1ιιοιε. ιιιιι τοποι·ιιιιι

ιιι1 πωπω. οι ι·1ι1οι·ιιπι. ιιιιιιο

Μπι, οι·οι11ι1οι·ιιπι. πι οιιπιι

“1 ιιιιιι1ιππ ιιιιιοπι οκ ήπιο ποιο

τιιιιι ιιι1 1'1ιιιι·ιιιιοοιι οι ι11ιιοι·ιιιιι.

οι. ιιιιιιο και 1οιιι.ι.

ἐκ τῶν

. !

αυτον.

4" Οο!!οι:οτιιπι απο ποπιἱ11

οοο οι. Ρυακια οι.ιιιο11ἰιιπι. οι

ρτιι.οπι.ιι). Απ. Μοιπιι1ι. Τ1ιο!ι. Οι·ἰιι.

ιιι. 377-. (οιιι. αυτοις α. “απο ι!ἱιοἰριι·

11581118 ο.)

44. αοιτε αυτον 130.!... 33. Μοπιιι!ι. ]!21.!ι.

Οτι'α. ιιι. 3ΤΤ-. 3Τ811·.· 3711.. 1 .οπι. αυ

τον 8. ΛΟ"1)Χ. το!. 1.ιιι.ι. 8γττ.Γει.

&11ο!. Τ!ιο!ι. (Ἑοι!ι. Ατπι. !τετι.31.1Βε‹1.

ιι. εκ Οια. !ν. ο". σου. 1 οιιι. ιι.

1 113". οτί! ιιι. 38111.

- οι ιλοοντις 0τἱη. 1'. 3801!. 381°(οπι.

ο!). 381°ιι!ι.ι.3112°·°·°· ! των ιλθοντιιιν 1).

(ποπ ια: Οτι". ιν. 38111.)

- Μαριαμ 150131.. 33. ' ΣΜαριαν π.

ΑΧ. 1. 1111. ()τι.9.!ιι. 380'. 31111143 1 (με

τα Μαριας Δ.) "ιιι1ι1. οι Μιιτι.1ιιιπι

νιι!8.α. .21Σι.1ι.

- και θιαιταμινοι 0ι·ἰη. !ν. 3803. 381341·

382··Μ·"· ' ιιυραιιοτις 1). Ατπι.

-- ο 1111301). 1. ο. Τ!ιο1ι. Οοι!ι. .ι1Σι!ι. 1

:ο π. Λ.1.ΧΔ. το!. που. α.ο.ο_|;".ο.

111οπη.ι1ι. Απο. Οι·ιη. ιν. 381.14. 3811141·

882.404·

- ιιτοιηαεν (πι.!ι!. ιτημειον Ο'.)] 'Παω. ὁ

Μπους τ. ()=ΠΧΔ1ί. το!. νιι!;;.01. α.

και.. εγτ.1.1ει:. .1·1ι1ι. Οτίο.!ν.3804ιά.

38:1···1·(· 1 οπι. ποσοι υιι!.1.. 1. Αι".

δ.ο.(ε.) Μοπηι1ι. Τ!ιο1ι. (1οι.!ι. Λτιιι.

Οια. ιτ. 380·| οοιἰιΙ. 3811,* 382".

- ιις αυτον 0τία. 1ι°.1ετ. ! οιιι. Ο'.

46. οπι. τοι. 8.

- απηλθαν οι ειπαν .1).

 

710. "ι οιιιιιι οι. 1 44. πιω οι. δω Ο!. !

' Μπι-πι ααα. οι. Νοτι1ιιιιιι 01. 1 1οο1ι..1οοιιο οι.



 

 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

  

ι 5 Η. .
Ρ 80. ημιν

ι ' ο. ι8 : Η.

θε

8

58. συνεβουλεύ

ιταντο

' ·- .ι ΒΙ.ΧΔ. Ι.

8ττ.Πι:Ι. 'Ι'ΙιοΙ›.

  

πρεσβυτεροι 69.

ο

Ι

1. 88. 69. ΟΠ.

Κ.

ο

η..

Ι

(6. Φαρισαιους] ρι·πιππ. αρχιερεις και ΒΙΤ.

Ι Οοπιτο. Οτίο. ιν. 88".

·- αυτοις Οτἰς. Ι οιπ. Ο.

88. ι·ι:Ι. νιιΙ;;. α.ι·.μ

88%. Ι όσα Δ. 5γι·.Βιιι. Ι ο ΟΙ). 69. ΙΙΙ.

(ο.)ο. ΜιιιπρΙι. Ποιο. /ΒιΙι.

- 1ησ.]]·ρτποπι. ι π. ΛΧΔ. τοΙ. θείο.

ἱν.ιετ. Ι οπι. Β.ΙΙΙαἰ.0ΒΒ.

Η. ουν Οι·ἰο. Ιν.88Ι·Ι.882·Ι. Ι οι 69. (.ΙοιΙι.

, - φαρισιιιοι θεια. Η. 88 ΙΙΙ. 882ΙΙ.896-. Ι

- και ελεγον ()τίο.ἰι·.888°. Ι κατα του

Πισω λεγοντες 69.

- τι] πιω. ουν Δ.

- ποιουμεν Οι·ἰο. ἱιι. Ι -οιμεν 88. 8.
Δ - οτι Οι·ἰο.Ιν. | οιπ. Β.

- οῦτος] Ρο" ο ανθρ. 88. Λ(οῦτως). Ι

0οπιι·ιι.. απο. ἱιι. 8888.

- πολλα νιιΙ8. ο!. Οτἰο. Ιτ. 882.. Ι

τοιαυτα Β. (ι.ι:.ε#

- ποιει οπισ σημεια ΑΒΒΧ. 88. Η.

Τοσο. οπο ἱιι. Ι :Ι:ροει. 9. ΒΔ. 1. τοΙ.

Μι.. ΜοιπρΙι. ι·ι:Ι.

48. εαν] ριιιοιπ. και Β. Βιιι·.Ρει.. ΜοιπρΙι.

Ψ. απο. Ι Οοπιι·ο. Οι·ἰο.ἰν. 8820.

- ούτως Οτἰο.Ιι·. Ι οντος 68" δοτ. Η.

- πιστευσουσιν Οι·ἰο.ἰι·. Ι -σωσιν Ι.ΧΔ.

- οι -Ρωμ. Οτίο.Ιι·. Ι οπι. οἱ 69.

- ἡμων] ροει τοπον Β. α.ι.·.|ῖ (λΙοιπρΙι.

πανια.) | (Σοιιιι·ιι, Οι·ἰο.Ιν.

Α 'Τ |δ ` οι | λ ο! Θ

σαιοι συνε ρων, και ελεγον, Τι ποιουμεν, οτι ουτοι·
ε .ν ι ο οι 4-- ο 48 οι υ το

ο ανθρωποι· πολλα ·ποιει σημεια; εαν αφωμεν

αυτον οῦτωι·, πάντει· πιστεύσουσιν ειι· αὐτόν, και

ελεύσονται οι 'Ρωμαῖοι και άροῦσιν ἡμῶν και του
| , υπ 'ο

τοπον και το ἔθνοι·. 49 Πιο δέ τιι· εξ αυτων καπέ

` οι οι ο ο Α

ιραι·, ἀρχιερευι· ων του ἔνιαυτου εκείνου, εἶπεν αυτοιι·,

“Υμεῖι· ουκ οἴδατε ουδέν, 50 οὐδὲ Ιλογίζεσθε” ὅτι

6 ε ε ε -- ν να ο· .ν ο ν ε ι

συμΦερει υμιν ινα ειι· ανθρωποι· αποθαντι υπερ
Α .- ` ` υ ` . 8 | Α

του λαου, και μη ολου το εθνοι· απολῆται. Τουτο

δε αν ἑαυτοῦ ουκ ειπεν, αλλα ἀρχιερεῦι· ων τοῦ
ο το ι ε 8 σ ε ιι τε 6 ον νι

ενιαυτου εκεινου επροφητευσεν οτι · ῆμελλεν

Ίῆσοῦι· οιποθνήσκειν ὑπερ τοῦ ἔθνουι·, 52 και οὐχ
ε ι επ ον ι ο ο εε κ ` ε τι

υπερ του εθνουι· μονον, αλλ ινα και τα τεκνα του

θεοῦ τα διεσκορπισμένα συνα·νάγρ ειι· ἔν.
ΓΑ ”

88 '” 'Απ, έκείνηι· οῦν τῆι· ῆμιἔραι· Φἔβουλεύ·

ο σε › ι ο ε 5.4 * ι ε· ε -- ιι

σαντο ινα αποκτεινωσιν αυτον. ο ουν Ιῆσουι·
, | Β' | | , Α ' | ' `

ουκετι παρρῆσια περιεπατει εν τοιι· Ιουδαιοιι·, αλλα

ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εὶι· τῆν χώραν εγγυι· τῆι· ἐρήμου, εὶι·

48.ε:αι ποιο τ. τοπ. Δια. ο. Οτίο.Ιν. Ι

οπι. ΒΚ. νιιΙΕ··.6'Ι. α.ο.ι·:.εώΙ. 87ι·..Ι?ιιι.

49. αυτων] οιΙιΙ. ονοματι Ι. απο”. επι.

Ρετ. ΜοπιρΙι. Απο. Ι μια. Μ. ποπ

καιαιρας νιιΙΒ.ΟΙ. αν. Ι οιπ. τινι. απο.

172 @οποιοι

- Καιαιρας Δια. Πιο!. Οτίο.Ιν. Ι Και·

φας ΠΙ. νιιΙε.ΟΙ. ιι.ο.ι:.ο./:_α 'Ι'ΙιοΙι.Ι

Κζιρας Β..

- ων Οτἰο. ιν. Ι απτο αρχιερευς ΒΧ.

νιιΙα. α.ο.ι:.(ε.) (Δια. 11%)

Απο. Οτι!. ιν. 88 ΙΜ·

Δι·πι. )

:ιοι··.οοι·. ' .τδιαλογιζ. ο. ΧΑ. πιο.

ι·εΙ.

- υμιν Β.Πιιἰ.ΒΒΧΙΙΙ. νιιΙ8.α. α.ο.ε.

πι. ΠιιπιρΙι. Οτιο. Με. Ι88.. 825€. ιν.

610€ Ι @μου ια. ΑΠΔ. τοΙ. ΑΜ. αμα

5τι··ι·.Βιι.8ιΠοΙ. 'Πιερ. .Λι·πι. πιο.

στο. Η. σου!. που. σον-ειπε. :Με

- αποθανει Χ. 69 δισ.

Η. αλλα ΑΒΒΒ. ι·ι:Ι. Ι αλλ. Πιιιυἰιὶ. Η.

Η. Οτι-ο. ἱιι. 88”.

- εκεινου Οτίο. ιν. Ι οιπ. Β(Ι'τ. (τ. ενι

αυτ. ειιειν. οπι. ο.)

- επροοητευσεν ΒΒΒΧ. 88. Ι :προε

ιρητ. τ. ΑΠΔ. Ι. Μ'.ι·ι:Ι. Οτἰο.Ιν. Ι

προφητευσεν Μ..

- ημελλεν ΛΒ(Β)ΙΠ.Δ. Ι. 88. 89. Π. Ι

1εμελλ. 9. Χ. ΜΙ. Οτἰο. Η. ειναι.

895'. 8968. (ροει Ιησους Β. νιιΙι;. ο. !

ε! Οτιο.ιι·.885-.)

- Ιησ.] ·Ι·ρι·ιιοπι. ο 9. 88ο. 69. 8ο. Ι οπι.

69.

Ωω

' ροι·επι.

ΛΒΒΙΠ..λ:Δ.

αν). ἱιι. πιο· ιο. σου. που.

.52. εθνους] ιιιΙιΙ. δε Χ. 88. Ι οιπ. Οτίο.Ιν.

:180. 89.5'.

- αλλ' Οι·ἰ9.ἰν.ὁἰ.ι·. Ι αλλα Β.

- τειινα] ρω: του θεου Λ. Ι οσοι”.

σκοπια. (και απτο τ. τα. οιπ. Η”.

48. ι:τοι.Ιιπιι Λα.

ιΙΙι:οΙ›ιιιιι. (πιο (πάπια. ποιο

Ιιἰο Ιιοπιο πιιιΙιιι παπα. πιο"

"Ι ΒΙ ιἰΙιπἰι.ιἰπιιιο οιιπι πιο, οπι

ποε οι·οιΙεπι Ιπ οιιπι. οι νοπἰεπι

Ποιπιιπἰ οι ιοΙΙοπι. ποειι·ιιπι οι

Ιοι:ιιιπ οι Βοπτεπι. " Ποια οιι

ιιιιπ οιι πιο. ΟιιἱορΙιοιι. οιιιιι

Μια ποπι.ΙΙοκ ιιππι ΙΙΙΙιιι, Μπιτ

ιιἰιι. νοε ποει:Ιτ.Ιο ιιιιΙοοιιιιιπ,

ω πει: οο;;ἱιιιιἰο ποιο οιιρειΙΙι

ποΙ›Ιο οι ιιπιιο ιποι·Ιιιιιιι· Ιιοπιο

ρω ροριιΙο οι ποπ τσιπ [μια

*Ι Πα: ιιιιι.ειιι ιι ποιοι::

ιροο ποπ Μπιτ. ειιιΙ παπι Φωτ

ιιοπιΙΐοκ ιιπιιἱ ΙΙΙΙιιο. ρι·ορΙιοιιι

νἰι ποιο. Ιονιο πιοιιιιιι·ιιιι ειπα

πιο ιςοπιο, Η οι ποπ ι.ιιπι.ιιιπ ιπο

μπαι. εοιΙ οι οι ΙΙΙΙοι ιΙοΙ πιο

οπιπι ιΙΙιιροι·ει οοπει·οι;ιιι·οι πι

ιιπιιιιι.

Η 05· ω .κι ΙΙΙο απο ιΙΙο οο

αΙιιιιιοι·ιιιιι ιι: Ιπιοι·ποοι·οπι οιιπι.

8. Ιοοιιο απο ιιι.ιπ ποπ Ιπ ριιΙππι

απιΙιιιΙιιΙ›ιιι ορια! ΙιιιΙιιοοε. πιο

απο Ιπ ιο;;Ιοποπι ἰιιιιιιι ποιοι·

ιιιιιι, ιπ οποιοι" απο πωπω

 

Ι. ΕΟΦ:ΗΚΜΤ_|ῖΠΔ.

-- τα διεσιιορπιο·μενα Ηἰρρ. ΑΜ.. 60).

Οτἰο.ἰιι.οἰ.ι. Ι τ. διιισιε. Ε. Ι τα εοκορπ.

Β. Ι οπι. 69. .

50.λογιζεσθε ΑΒΒΒ. Ι. 89. .0τἰο. Η. Ι -συναγα·η (-γει Χ.69.ΠΔ.ποπείε Δ.)]

Ρο" εις εν Ι). α.ο. Ι Οοπι.ιιι, στα. που.

58. ἡμερος ενι·ι·.Βιι.διΗοΙ.πιο. ΤΙιοΙι. Απο.

οτα. Ιν.898.. Ι ώρας ΒΧ. 87τ.ΒιιΙ.ι.ι.·ι.

ΜοιπρΙιι. ΖΙΣι.Ιι.

- εβουλευσαντο ΒΒ. 69. Οτιο.Ιτ.897-.

Ι :συνεβουλ. €. ΔΠΒΧ. :οι Οτίο.Ιτ.

ουσια. ~

- αποπτεινουσιν Ι. 89. Ι Οοπιι·ιι, οτα.

5-8. ι ουν Ιησ. Β[.Χ. Ι. Μ. Οτίο. Η. 897”.

898... (4000 Ι :Ιησ. ουν-θ. ΔΒΠ. ι·ι:Ι.

- παρησια Β. ΠΙ.ΙΙΙαἰ.Β.

- αλλα ()ι·ἰο. Ιν.ιετ. Ι αλλ. ΙΙΙ. Η.

- επειθεν Οτίο.Ιτ. 8988.4004. Ι οι::

Β. (ΜΙΚ.) (Βία. πιο”. ·

- την χωραν 0τία.Ιν.ιετ. Ι οιπ.την Ι.

ΠιιιΙιΙ. Σαμῷουρειν Β.

  

Ι ποοιτιιπι Ιοοιιαι οι] 49.

ιιΙι:ι.π ιιοπιιιιιι οι. Ι .30. κι». ιι Ι 8Ι. οποια

“πιο ιι. Ι .52. .οιι οι. οι.

Ι

489





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΙ. 55.

Α Β Β (11) [οι.

1. 1: Δ. _

ι. οι. οι. ιε

Ξ[Έ'Βω8ΒιΜι

54. διέτριβεν (ιζ

ι

ἘΦραὶμ λεγομένην πόλιν, κοὶκεῖ Σ ἔμ.εινεν|| μετα τῶν

πιο - ` ” '

μαθητων *. 50 ιἶν δε έγγυι` το πασχα των Ιουδαίων,
ι ε ε κ ε Ο Ι ι ε·- ε

και ανεβησαν πολλοι επ Ιεροσολυμα εκ τεμ· χωραι·

πρὸ τοῦ πάσχα, ΐνα οὶγνίσωσιν εαυτούε. 56 εζήτουν
·; ` , η ` Η 'Ρ , Ι ε ε

ουν τον 1ησουν, και ελεγον μετ αλληλων εν τω

ε τι ε ε ε .- ε ε- πε ι λ σε ο

ιερω εστηκοτεε, Τι δοκει υμιν, οτι ου μη ελθιι εκ

τ`ν έο το· 57 δεδοικεισαν δε * οι οἱ ιε εΐο καὶ
η .ι

57·Μολήν οἱ Φαρισαϊοι :ἐντολιὶιε|| ἴνα εάν τα· γνῷ ποῦ ἐστιν

μηνύσει, ὅπωε πιοισωσιν αυτόν.

ΣΕ. 89 1 'Ο οιἶν Ίησοῦε προ εξ ήμερῶν τοῦ πάσχα

“Με ?λθι:ν 6 εἰι· Βηθανίαν, ὅπου ήν Λοἱέαροέ [6 τεθνηκωε

ε απ ε Α . .;

17'' ον ηγειρεν εκ νεκρων ο Ιησουε . εποιησαν ουν
α ι »Η απ ε απ ` ε ε ε ε ι ε

0 ή Τ Τ' _ αυτω δειπνον εκει, και η Μαρθα διηκονει· ο δε Λα
-. ν εε: Ί' ν εἰ '; α ο το - ο ετ“επι ζαροε εκ ην των 8ανακειμένων συν|| αυτοι. 3 ιη ουν

' . _ - σε

"1η:2.322_.ΐ *Μαριιὶμ.'| λαβουσα λίτραν μι;ρου ναρδου πιστικη9

5ο 9πολυτίμου, ε7λειψεν τοιὶι· πόδαι· [του] Ἐμοῦ, καὶ
ε ε οι κ ε ε- 9 ` ε ο σε ε ι

Με εξεμαξεν ταιε θριξιν αυτη;` του; ποδαι· αυτου· η δε

Μ.Βοραιμ (α.) Βου. θι·ἰυ. ιν. κτ. ι

Ει'εοεπ. οι οι εποειιο:ιιιιε οιιιιι

ιΙιοοιιιιιΠε. “ (κι '0 Ρεοκἱπιιιπι

ιιιιιοιιι εποι ριιοοιιιι Ιιιι1ιιοοειιιιι

ο". “Μ οι οιιοοπιΙοειιπι πιιιΙιἰ

Πιοεοεο!ι·επιι ιὶο ιο;ειοπο ποιο

ειιιεοιιιι. οι ειιποιιποιιεοπι 88 πι.

ε.οε. τι' Ωιιιιοεοιπιπι οινο Ιοειιπι.

οι οοιιΙοιιιιοοοπιιιε ιιιΙ ιπνιοοπι

πι ιοπιριο πωπω. απο Ρειω.

πε, ιιιιιιι ποπ νοπιιιι οι! ι!ἰοιιι

ι`οειιιπι? " Ποιιοειιπι ιιιιιοπι Ραπ.

ιιιιοοε οι Πιοειειιοι ιιιιιπιιιιιιιιιι

ιιι ει ποιο οοι:πονοι·ιι ιιιιι οι:

πωπω, οι ο.ρρεο!ιοιιιιο.πι οιιιιι.

ιΤοειιε απο ποιο εοκ απο

ιιιιιιο!ιο.ο ι·οπιι Βοιιιιιιιιιιπι. πιο

ι“ιιοειιι Ι.ιιιιιειιο πιοειιιιιε. ιμιοιιι

ειιιιοιιιινιι Ιοοιιε. * (με ω Βοοει

ειιπι ιιιιιοεπ οι οοπιιιπ Μ. οι

Μιιειιιιι ιπιιιικιειιιιιιι.. Ι.ιιε.ιιειιε

πιο ιιπιιε οειιι οκ ιιιιιοιιιποοιιιι

Με οιιιιι οι». ° Μιιεἱιι απο πο

οορἰι Πιιειιπι ιιιιιιοπιι ιιιιειιι

'απο ρι·οιιοειἰ. ιιιιιιιι ποδια

[ειπα οι ο:‹ιοεοὶι οιηιιΠιιι ειπε

Ροδου οι”. οι ι1οιιιιιι ιιιιριοιιι

Βιετ.ΗοΙ. Μοειιιιιι. ΤΙιοο. | Οοιιιειι, θεια. 2. εποιηοαν ουν (νιιΙο. “ιιιιιοιιι"). _εῖ

Βορεμ Ι... νιιΙ8. ο.ο.ο,/. Μπορει. Ιε·ειι.

Ι4?.

- καιει] και εκει 13. 83. 89. θεια. Η.

897”. .398°.

-- εμεινεν ΒΕ. Βιι·.ΠοΙ.ειιο. Αεπι. θείο.

”.897".8980.4000. | $διετριβιν 9. Δ

ΒΙΕ το!. μια. Βγε.Ρει.

- μετα οι! ίιπ. νοε. θεείο. ιν. 897». 4004.

_ | μετ' αυτων και εβαπτιοεν 88.

_ μαθητων] μου. αυτου επ. ΑΧ. το!.

ποιοι “Μια εε!. ' οιπ. ΒΙ)ΙΙΙ.Δ.

1. Λεει. ΑΠΕ. 0ε·ι9. ιν. 807! 898€. 400”.

55. ην δε εγγυς Ο» 8γι·.Πι:Ι. θείο. 401.. !

ι εγγυς δε ην Β. νιι!ις. ο.ο.(ε.)(1]ῖ)(9.)

Ι. (Βιετ.Ρει.) ιιι ιΙΙο ι.οιειροεο Γιαυτο

εποι ο.

- πασχα] πιο. ὶορτη 88. 1 οοιιιειι, θείο.

ιν.

- και ανεβηιταν θεῷ. ιι'. ' ανεβ. ουν

Β. ο.ο#

- πολλοι] ροει ει;; 'Ιερ. Β. ' Οοπιειι,

θτἰυ.ἱν.

- προ του πασχα θείο. Η. 40Ι..(402.

προς τ. π.). Ι οιο. 88. σο. | πριν το

παο. 1). | μου” ὶαυτους Ο.

_ εαυτους θεία”. ' αυτους Μ.

56. ουν] ...οι και 1). ¦ (παπι-ιι, απο”.

400.

- ελεγον] -γαν 1).

-- μετ' θείο. ινε. ' μετα Η.

- ὶιττηιεοτες] ιιπιο εν τ. οι.. ΣΧ. 69.

 

ιν. "έστωτες Β. ¦ οιπ. Βιεε.Ρει.

56. δοκει υμιν θε·ἰο.ἰιε.402". ¦ δοκει” Ι).

| υμ. δικ. θείο. Η. 401.. (υμιν] ἡμιν

οι. αν.)

Βγε.ΠοΙ. Οοι.ιι. ' και εποιηιεαν Β. α.ο.

ο. 8ι·ε.Γει. ΣΕΦ. [θεἰο.ἱν. 407€]

- δειπνον] ιιοει εκει 69. ' Οοπιειι. θείο.

ιν. απο (οιπ. εκει ιι.ο.)

57. ιἙειἙωεειοαν θτἰο.ἰιε.408-. ¦ δεδοιεηοαν 1 - Μαρθα (οιπ. ἡ)] μπι ιιιηιεουει 1). |

88.

-- δε] μια. και 3. 1)”. 33ε.εοι. Τιιοι:ι.

Ι οιπ. ΑΒΒΧΔ. Ι. 69. ΚΜΠΑ. Μα.

Βγεε.Ρει.8ιΙΙοΙ. Μοιιιριι. Λεια. θείο.

ιν.

- οι να] οιπ. Δ.

- εντολαι; ΒΙΙ. Ι. Μ. Βγε.Ποι.ειιο. θείο.

ιι·.'1εντολειν (3. Α1)ΒΧ. το!. Μπι.

8ι·ε.Πο!.ι.ι·ι. ΜοιπρΙι. 'Νιου. [8]·ε.Γει.]

- ινα] ιν Χ.7:|:

- εαν θεια. ιν. ' αν 1).

- γνῳ θείου'. ' γνοι 1)".

-- μηνυοει 88. . (:οιιιειι, θείο. Ν.

Ι. ο ουν Ιηο.] οιο. 69 Με. (επε.ειιαιι.ειο.)

-- ηλθεν] πιω. ο Μιτου; 59. Η.

 

- :. τεθνηιεως ΑΒΠΔ. Ι. 88. σο. εοΙ.

νιιΙ8. Μπι. Βγε.ΒοΙ. Μοπηιπ. Ποιο. Ξ

Λεεπ. ¦ οιπ. ΒΙ.Χ. α.ο.ε. 5)·ε.].'ει. Βγε.

Πιοε. '.ΠιοΒ. που.

' - ει: νειερων] οεει. που ο! (ι·ἰιΙ. Ποπ.

147.) πιοειιιιιεπ ι·.ε.

- ο Ιιεσους οι! απ. Λ(Β)ΠΙΠ.Δ. 88. ΕΟ

Α'. ναι. (_/ῖ)_βο. Βγεε.1°ει.&ΒοΙ. ι

Νοεπιιιι. 'Ηιου. Ποιο. (ΣΕΦ.) (απο 1

 

Β.) ] Μπι. <ε. Χ. 1. 69. ΠΚΜΒ.εΠΔ..

α.ἰι.ο.ι:. Λεια. (οι. ι·οε. ο.)

οοιιιειι. θείο. ιν. 182.. 4070. θεἰο.!ειι.

οι. 89%.

- ην] πιω. ιι: ΒΕ.. 8)·τε.Ρει 8ιΠοΙ. θείο.

ιν. 407.. (θείο. ΙΜ. πι. 892€.) | οιπ. .Δ

ΒΧ!. το!.

-αναιι·ειμενων ουν ΑΒ.2"αι.Ι)ΙΠ.Δ. Ι.

09. Ε(ΗΠἱΜ8ΠΛ. θεἰο.ἱν. (συνανα

ιεειμενων ουν (Η.) ¦ τουναναιεειμενων

τ. (ανακ. οιπ. συν αυτῳ Χ.)

3. Μαριαμ Β. Ι. 38. | :Μαρια €. ΔΙΠ!

Β εοΙ.

- λαβουοα] λαμβανι Βθε·. (Μι.)

--μυρου ναριῖου πιστιιεεις νιιιΕ. [ο.

θεια. Ια!. πι. Με. 892... | πιοτιιεης μυ

ρου Β. (α.ἰι.ε:. )ε.(17.)

-πολυτιμου θεἰυ.Ιιιι.ιἰἱ.υιἰε. ι οπι.ιι.ο.

1]ξ

|λειψιν] αιψιν Η Πι οι!. Τι: ' ρειιοπι.

και 1). πωσ!. α.ἰι.ε:.ι:ώ (οπι. απο)

- του Μο. ΛΙ.)Πο. εεε!. ι οιπ. του 13.'

αυτου λ.

 

οι. οποιο. ειπε οι. ¦ 5.7. ΠιοεοοοΙτιπιιιιι οι. ι

50. ιοπιι ιι.

1. Μπιτ” [ποιοι. οι. ' οι. ιιιιιιι οι. ι 3. Μάο:

οι”. ι:.·ιριΠιο οιιιιι οι.

440





ΣΗ. 12. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

φαι+~'.η)Μήι Η"..Ψ..Ψδ'ὅΜΗ··

”*.ς,

4.. Ίούδ. Σίμωνος

ο. [.ιὶ"]ιἴχλοςΉ ἔχετε.

3

Τα

Ήωρ."Μ“. το μύρον ουκ ἐπριἱθη τριακοσίων δηναρίων, καὶ εδόθη

Η;" μα· πτωχοῖτ; Ο εἶπεν δε τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν

ἔιι.ελεν αὐτῷ, αλλ. ὅτι κλέπτητ ι)ν καὶ το γλωσσο

κομον * ἔχα›ν|| τα βαλλόμενα ἐβιἱο·τα(Ἑν. 7 εἶπεν ουν

ὁ Ί·οοουτ, “Ατρα- αυτήν, . ἶνοι|| εἱι` τὴν ἡμέραν τοῦ

ἐνταιριασμοῦ μου 3τηρήτη)|| αυτό· 8 τουτ πττοχους

γαρ πάντοτε ἔχετε μεθ, ἑαυτῶν, εμε δε οὐ πάντοτε

9.Ή·)ινω ουν ὅχλοι` πολιὶτ ἐκ τῶν ,Ιουδαίων

ὅτι ἐκεῖ ἔστιν, καὶ τἶλθον ού δια. του Ίησουν μόνον,

αλλ, 'ίνα καὶ τὸν Λάζαρου] ἶδωο·ιν ον ·ή|γειρεν εκ

νεκρῶν. 10 εβουλεύο·αντο δε οἱ άρχιερεῖτ ἴνα καὶ

τὸν Λάζαρου αποκτείνωσιν, ” ὅτι πολλοὶ δι7 αυτον

. του. α. ι.. . - |~ ι ι › ε . - -
Ξ, 8,."- 1. Ι; 'Η' οικιαθεπλ3)ρωθη. εξ της οο·μης του μύρου. 4 λέγει @τα οιΙοτο οπἐοπιἱ. Η @οι

''3 Ποια ο” ο. ”¦ τ · ' ι τ ι ο .. απο ππιιιι οκ καμια οιιιο

Ξ [Μα-ρω. ΒΕ. ουν · ||Ιουδατ ο Ισκαριωτητ ' εκ· των μαθητων τω... Μπήκα' Φ] ...Η 0."...

α · ' ” ' ο ` Ι τ ιτιιιΠιιιτιιε. 5 Ωιιοτο Μο ππτοπ
αν.. 8ἀπλη°θη αυτου, ο μέλλω” αυτου παραδιδομαι, Δια Τι Του-το Μπι ποπ ΜΜΜ. ιτοοοπτὶο @πιο

Με οι ι!ιιιιππ οτα οδοπἱε?

" 1)ἰκἱι. :πικαπ Ποτ: ποπ τυπο. οι)

ΜΜΜ Ι›οτιἱποΜτ. ΜΙ οιιτο, ατο

φπα (οτ οταν.. οι. ΙοοιιΙοο ΜΜΜ

υπ ουαι: τπἰιιοΜΜιιτ ροτιοΜι.

7 ΠΜ” τοπιο Κουτι. 8ἰπο Μοτο,

οι το στο οορυΙιπτοο ιποιιο .οτ

τοι ἰΗιιι1: . μπαμπα οπἱπι εικο

ποτ ΜΜΜ τοΜιιι:οπι. πιο οιι

ιοπι ποπ ιοτπροτ ΙπιΜιἱο. " Μι

"Μ Οο;πονπ. απο ι.ιιτΜ πιω”.

οκ Ιιιι1ιιοἱε φπα ΗΜ αν οι νο·

ποτιιπι ποπ ρτοριοτ Ιοιιοτπ τοπ

ιιιιπ. οιπ.! Μ Ι.ιιτ.ιιτοτπ νωοτοΜ

ιμιοτπ οιιει:ἱυιτιι ιι τποτιιιιο.

'" Οοι;ἰπινοτιιΜ πικαπ ρτἱπι:ἱ

Με επα:τι!οιοπι Μ οι. Ι.οιιιιτιππ

ἱπιοτποοτοπι. " απτο ιπιιιιι ρωπ

ιοτ Μοτο :ΜΜΜ οκ ΙιιιΙο.οἰο οι

οτοι1οΜΜ πι Ιοειιιο.

Χ . : - . . Ι- να

υπη·νον των ,Ιουδαίων καὶ επίο·τευον εἱο τον ,Ιη

μ.ιιο. “μπα”. σοῦ”.

ρ ο (Μ. Ο Ια οτοοι.ἱπ11Π1 Μια!!

Η. [.ιὶ"] ιῖχλ. α

ιο ·- - · ι ·
40 "' Τρ επαύριον ὅχλοιτ πολιὶτ ο ελθο›ν εις τὴν τα"... Μι... η"... γω·κπαι .οι

 

3. ιξηιαξιν] Ρο” τ. 0ριξιν αυτης Ι.)

Ρο” τ. θριξιν Ο!).

-· ταις] οτπ. Δ.

- αυτης] ρτοοιπ. της κεφαλης ΠΧ·

.Μοπηπι. 'Για. 0τἱ9.Ιιι!.ὶ".ῦ5-. (για.

Συο.νἱἱ. 38.) ¦ οπισω. τας 69. (ἰαυτης

60 δα. πιο? Μ.) " ποπ ΜΜΜ ΔΙΠ) 5.

Ω. το!. τν.

- τους ποδας αυτου] οπι. Ι. (ποπ 69.)

ΓιιΙιἰ. ΜοπηιΙι. ΑΜΒ. Οτίο.ΙΜ.ϋί. 65-.

(οπιο τοις θρ. Μ. νοΙα.ε'Ι. 'που. απο.)

- ή δε οικια 1. 8)·τ.Πο|. Οτίο.!πι.ϋἰ.

ΠΠΩ. 1. το!. Με. 8)·τ.ΠοΙ. Μοπιππ.

οω.. Λττπ.

4. τις] οτπ. Η. ΜΜΜ. οι π. ΑΠ”. το!.

Μια. 8ττ.Ρει. ' οτπ. Β.ι"αἰ.()Ι.. 33.

- ὁ μιλλων αυτον παραιῖιιῖοναι] ος ομιλ

λεν παραδουναι αυτον 1). να”

ι·ιτραθη] Μι!. επανω Χ. Ι (ΜΜΜ. Οτἰο.

ΙΜ. οι. 8336.

- τριακοοιιον Οτἰο.Ϊπι. ἱἰἰ. Ι διακ. 13. Ο!).

-·ιττωχοις] Νασαι. τοις 1). 33. (ΜΙ.

Μοτ.:ιἰν.5.) -οχλος] 'πικαπ. ο ΤΙΜΩΝ.. (ι·ἱι!.νοτ.

6. απο οι τουτο νον.. ο. 87τ.ΠοΙ. των. 18.) ' οπι. ΛΒ'ΠΙΙΩ. το!. (οποιο. οτι

05.. | και ή οιπ. 1). νυ!ε. α.ο.ο.ο. (8”. [ τουτο δι ειπεν 1). ο.ο.εώ 8ντ.Ι.Μ. 60.)

ΡΜ.) ΜΜΜ. ολη 1. 69. Μο. ΙΜ. ἱἱἱ. Μοιπρὶ1. θα”. -ηλοον] -αν 1).

65.. -ιριλιιιΕΑΒΠΩΕΔ. 1. το. ' ιριλλιν -μονον νους. α.ο.|ζας. ' οιπ. 1). (ια.
- επληρωθη ΛΙ)ΠΟΕ. το. ] ε·ιτληοθη Β. ΤΒ.ΜαἐξΧ. ο!). ΕΕ(ΠΠΠ.ἴ7]ἶ | ημελλιυ - ἱνα και _|. ] οτπ. και Ι). (ΗΜ.)

ο. λιγα ουν @ΠΩΣ το!. νιιΙε. 00ο. 33. -ιδωοιν....Λαζαρον να. Ι0] οτπ. Λ..

εχτ.Πο!. ' λιγα οι Β. ΜοιπρΙι. Οοιπ. -ιχων ΒΠΟΕ. (Ι.) 33. νους. ΜιπππΙι. -εκ παρων] 1ηοους ει: των νιιτρων 1).

οι ιΙἱοἰτ. 6. | λεγα 1.. 33. τα. ΤΙΜ.» ΤΙΜ» 0τἰο. το. 490€ ἱν. 4199 (πιω. Παω!. ὁ Ιηαους Α. 33. (ι·ἱιΙ.τοτ. Ι.)

Απο. ' οι ιΠαἱι απ $)·τ.Ρει. απο. και ι. Οτο). ἱἱἰ. απο.. Οτἰο.ἱν.) | :τιιχιν ΙΟ. οι] ουν ΜΗ. ΠοιΙι.Ι. και Β. ' (ΜΜΜ,

- Ιουδας :. Ιοιταριωτης ΒΕ. Ι. 33. νιιὶε. και τ. ΛΗΧ. το!. (ΗΜ.) ΟυΙ.Π. Δττπ. ΜΟΒ. το!.

7. αυτο] -τω Χ. 33. Ι -τον Α.

8. οιπ. τα. 1).

-γαρ] οιπ. Ι.. ΑΜ. .

- παντοτε Η] πιο" εχιτε Ρ. 33.

- ...ο εαυτ.....εχετε] οιπ. Δ..

9. ιγνω....·ιτολυς πως. _|ῖο. εγτ.Βο1.

Μοπη›π. Ποιο. | οχλος δε πολυς Ι).

α.(ο.)(ο.)ι·.ω.) ΤΜ!» Ι οι οσοι Ιουδ.

ΜΜΜ ηιτουιταν 1). α.|ι.ο.ε.#: (8”.

Ρετ.) ΤΜΙ›.

ο. 8)·τ.Ρει. 5)·τ.Ηἱοτ. Μοπηιιι.8. ΤΙΜΜ απο..) Π.αοτον] αὐτῶν 33.

Λττπ. /ΕΠι.οιΙ.Μ Μ88. (στο. !ουδας Β. 7. ουν] οω. αυτοις Ο!). .ΖΕΙ.ὶ1. [ πιο. οἱ &. - των !ουδαιων Ρο” πολλοι .0. α.ο.ο#

Βαν.Βο!ι.εοι1ΜΜωναι.) | :Ιουδας Σι- ΠΠ ο. 8)·τ.Ι.'ει. Ατιπ.

_αφες Αντ. ΜΜΜ | εἱπἰιο νοτια.

Ατιπ.οι!. απο. ιΗππιιἱιο ο.

- ἱνα.. ..τηρηοπ ΒΙ)()[.Χ. 33. Κ. (Σπα.)

Β)·τ.Πι:Ι.πη;. Μαη”. τω.. Δττπ.

(ΑΜΡΑ.) (τηρηοει Β.Β(ο.) ¦ 'οιπ. ἱνα.

ο:Μοοπτ.1τιτηρηιαν ετ. ΛΗ. το). Ά

8νττ.Ρπ.&ΠοΙ.ιΜ. Ποιο.

-ιων] θα 1). 88 "Μάι-Μάι) Με.) ι. απο. οι. ' πιο-ισα. οι. 7. Μια οι.

- επιοττυον] -οαν 60.

Η. οχλος] ΜΜΜ. ο ΠΕ. (το). νοτ. 18.) ]

Οοπιτιι, ΔΗΩ. τοι. στο). πι. 748€ ἱν.

182€.

- πολυς στο. ἱἰἰ. ἱν. ' οτπ. 33.

- ο ελθ.] στο. ο Δ.

μονος Ιοκαριωτης 93. ΔΗΩ. το!.8ττ.ΠοΙ. Ποιο. ΣΕι.ο.3. .Μάικ 8ἰιποπ

8οιιτἱοιΜ ο. ΜοτπρΙι.Ψ. ' Ιουιδας απο

Καρυωτοο Π. διπιοπ .Ποιοι 5ι:οτἰοιο

α.(ο.)(ε.) "(Σιμωνος] Σιμων ύ Σ'ω

..οι ΡΟΠΠ. (-ος ἱπ Ε ευρω τινι.) | οιπ.

8_γτ.Ηἰοτ. "Ιιοοοπι. πιο ΒΧ.. :38. 5".

1,82. 'Νιου. απο. | Σρι»! αυτου 3. Δ

 

.3 τ. . ινα





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΙΙ. 13.

ΑΒ Β (8).

ΕΣ Δ.

1. 88· 69.

ΜΜΠΔ.

-Ροο.ιιΒ(ιι7):α8.

18. [καὶ] ὁ βαο.

ια Ξ

ξ

Ί ιι

°Ζοο.9:9.

..

17 ο |

Η. ὅτι του Λαξ.

Η. τουτο [καὶ]

σημεῖον. 19

Ι9. κόσμος . [ὅ

λο9]"

ΙΕ'

ευλογημένος 6 ἐρχόμευος ἐυ ονοματι κυριου,

βασιλεὐο τοῦ 'Ισραήλ.

ρων, ἐκάθισευ έτι·9 αὐτό, καθώο]Τ

15 ο Μὴ Φοβου, *θιιγουι··›7ο| Σιών· Μου ο βασιλευς σου

ταυτα

εγνωσ‹ίν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ το πρῶτον, άλλ° ὅτε

ἐδοξοἱσ·θη * Ίηιτοῦο, τότε ἐμυήσθησαυ ὅτι ταῦτα ·ιἶυ

ἐ·ιι·, αὐτῷ γεγραμ.μένα καὶ ταῦτα ἔ·ιτοίησαυ αὐτῷ.

ΡΒ ἔρχεται καθήμευος ἐπὶ πῶλου ὅυου. 16
·

εμαρτυρει οιἶν

Λάζαρου ἔφώνησευ

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·

θεωρείτε ὅτι οὐκ ὡΦελεῖτε οὐδέν; ἴδε ο

οπίσω αὐτοῦ ιὶιτῆλθεν.

41. 209Ησαυ δὲ 2σΕλληνέο τιυει·'| ἐκ τῶν οὶυαβαι

Ο | ' ' Ο" ,| Φ ' Α ο ( Ι

εορτηυ, ακουσαντεο οτι ερχεται Ιηο·ουο εκ: Ιεροσο

λυμ.α, 13 ἔλαβον τα βαΐα τῶν Φοιυίκων καὶ ἐξῆλθον

εἱο υπάντησιν αὐτῷ, καὶ Σέκραυγαζου”, '1 'Ωο-α.νυά,

- κ|| ο!

14. ο`

ο ο ο ι α σ `

ο οχλοο ο ων μετ αυτου, οτε τον

μυημείου, καὶ τ77ειρευ

` ο 0 το υ ο

ευρων δε ο Ιηο·ουι` ουα

εο·τιν γεγραμ.μενου,
Ι

ὐπήντησεν αὐτῷ ο

ὅχλοο, οτι *·ι7κουσαν|| τοῦτο αὐτου στειτοι·οκέναι το

οἱ οιἶν Φαριο·αϊοι * όπου'| ·ιτροο ἔαυτού9,

κόσμοο

ιιιοπι ίοειιιιιι. οιιιιι ιιιιιΠεεοιιι.

ηιιιιι. που. Με” Πιοτοοοιιιιιιι,

" ιιοοοικ:ι·ιιιιι ιιιιιιοε μιιιιιιιι·ιιιιι

οι ριοοοοοοτιιιιι οιιιιιιιιι οι. οι

οιιιιιιιιοιιιιι. Οιιο.ιιιιιι. οοιιοι!ιοιιιε

ιιιιι που ιιι ιιοιιιιιιο ι1οιιιιιιι,

τοκ Ιοι·ιι|ιοι. Η θα” Η: Μινι:

ιιιι Ιοειιιι ο.οοΗιιιιι οι. οοιιιι ιιιροι·

ι οιιιιι. ειοιιι. οοι·ιμιιιιιι οει. Η Νο"

Ποιοι-ο, ΗΜ. διοιι: οοοο τοκ

:ιιοιι νοιιιι οοιΙοιιιι ευρω· ριιΠιιιιι

οιιιιιιο. "(Μ·"'·) Πιιι:ο ιιοιι

οοι;ιιονοτιιιιι. Μαιου” οιιιιι ριά

ιιιιιιιι. ιιοιι ηιιιιιιιΙο ι:Ιοι·ιιιοο.ιιιο

οιπ. “οι”, :απο ι·οοοιι.ιιιι.ι και".

"Πιο ιιιιοο οι·ιιιιι κτιρια ιιι: οο,

οι !ιο.οο Ιοοοι·ιιιιι οι. '7 'Ποιο

ιιιοιιιιιιιι οι·ι:;ο ροι·ιιιι›ουοι “ιιοιι

ηιιιιο οι·ιιι οιιιιι οο ηιιιιιιιΙο Σει

Μια νοοιινιι οι: ιιιοιιι.ιιιιοιιτο

οι οιιοοιιονιι. οιιιιι ο ιιιοι·ιιιιι:

” ρι·ορι.οι·οο. οι οιινιιιιιι νοιιιι οι

· "που, (μου ιιιιι|ιοι·ιιιιι οιιιιι ιο

οιεοο ιιοο ειι;ιιιιιιι. Η ιιιιωιωι

απο ακουω οι! οοιιιοι. ιριοι,

καιω ιιιιιιι. "πιο ιιτοιιοιιιιιι:ι:

ι:οοο ιιιιιι.ιιιιιο και” ιιοιι οιιιιι

Μαιο.

και. Ο

* οὐκ

ω Ει·ο.ιιι ιιιιιοιιι ι;οιιιἰΙοε ιιοι

οοο: οκ οι. ιιιιι ιιοοοιιι1οιιιιιι ιιι.

 

12.1ηα.] *οποια ο €. Β.Μαἰ. 69.ι. δι.

Οι·ἰς. ιν. | οπι. @οπι. 1. 88. Με:

Β.ΚΜΠΔ. | (αυτο ιρχιται ΛΕΣ. 88.

α.ο.ο. 8)·ι·.1.,οι. ΜοιιιρΙι. ΤΙιοο.)

-- Ίιροοολυιια Οτἰς. ιν. | 'Ιερουσαλημ.

1).

18. ὐτταντηοιν ΒΩΔ. 1. 88. ΕΓΠΜ5:Λ. ι

απαντησα ΑΚΠ. Οτἰς. ιιι. 188.. 1988.

[ ουναντηοιν ΒΒ. 69. Ο.

- αυτοι στα”. ¦ αυτου 1).

- οκραυγαζον ΒΠΟΙ.. | *εκροών 5.

ΔΣ. το!. Οτἰς. ιν. Ιω.. Ποιο. λιγου

τις Λ.ΒοΧ. Ι. Κ. α# 8_γιτ.Ρει.8:ΠοΙ.

ιιιΕ.Μ8. Μοαιριι. Απο. (ΕΦ.) ' οιπ.

ΒΙΑ. 88. 69. το!. 87τ.Ι.ίοΙ.ιοιι. 'Ηπα

οσοι. Οτίο. Η. 188.. 198!

-- ιἱιααννα Οτἰο. ιν. Ι88.. ' ωοανα Ια.

ιυοοανα 1)'. οαοανα 1).. (σοι. 0τίο.

πιω..)

- ευλογημενος @του Ι88-.198·,. ' ιυ

λογητος Ι). (ιν ονομ. κυρ. οιπ. ο.)

- και 6 βαο. ΒΩΕ. Μοιι:ριι. ΣΕΦ. Οτίο.

ιν.198·. ι "οιπ. και 9. Α!). το!. Μια.

'.ΠιοΙ:. το!. Οτἰ9.ὶν. 188.. "οιιι.ὁ ΔΔ.

69. ΒΡ(ΠΙΜΠΔ. ! Ιιιιοοιπ ΒΙ)ΩΙ.Χ.

Η. :οι 0,49. πιο.. Οι. 88.)

Μ.ικαθηοιν ΕΕ`Η.

- αυτο] αυτοι ΧΔ.ΚΜ. Οτἰο.ἱν.Ι88-οοιἰ.

(-του αι.)

' ν

ο Α

εκ του

18 δια. τοῦτο *

15. θυγατηρ ΑΒΒΩΣΣΔΚΔ. ' Ριτσα ή

Β('ΙἱΙ.Μαἰ.) [ 1-τερ €. 1. 88. 69. Ε.

ι·οΙ. Οτἱο.ὶν. Ι88-. 108€.

- σου Οτἰς. ἰν.οἰ.ι. (ιιιοκ. ιιιο.ιιειιοιιιιι

οοιιοιιο α. ΠΜ ιιιἱιοο εοιΙοιιε ο. :Μ

οοιιοοε ο.) ' οπι. Α. Τιωυ.ιιω.

- "τι ποιλον Οτἰο.ἰν.ίιἰ.ι. ' "τι πολου

ιιίο 69.

16.ταυτα] μια. οι ο.. ΔΙ)Χ. το!. ακα:

Μοιιιριι. το!. Οι·ἰς. οι. 788.. ¦ οπι. ΕΚΠ..

νιιΙε. ἰι.ο.Ι. του». μου]

- ιγνωοαν οι·ίο. ιιι. ¦ ινοηοαν Β.

-- αυτου] οιιιο οι μαθ. Β. | Οοιιιι·ιι, Α1)

(8). τοι. ως. (στο. οι Β.]..ιο|ι.) ¦

(οπι. Κ.)

- το ·ιτροτιρον ο. Οτίο.ἰἱἱ.

- Ιηο.] τιιτο.οιιι. ὁ 9. 1). 88ο. 69ο. Π

Λ. | οιπ. Δ1ι.Δω.οι.ΧΔ. 1. ΕΟΚΜ

Π.

- ιμνησθηοαν] Μιά. οἱ μαθηται αυτου

Ι.. 8_γι·.Ρετ.

- επ' αυτοι] περι αυτου 1.). (Μια.) οπι.

Ιι.ο. Μοιιιμιι.ΜΒ.

17. ουν 8)·ι·.Πο!. ΜΜΜ. | οι Ε. ΤΙΜ»

Ένοίαο.(οοι.ορ.Μίας.) θα” Βιιι·.Ροι.

βιο.)

- ότι δι. 8. ΑΒ.Μιι.οΧΔ. Η. 88. Η:

οιιΗΜΒυΛο. νωΒ. _|ζ Βχι·.ΗοΙ. Ποιο.

@το (88 Ματ.) | οτι ΒΒ. ΠΕ.Ι.Κ.

α.υ.ο.ο._β Βιιι·.1'ει.

Απο.

18. τουτο] τῶι!. και 03. ΛΒ'Ποο.φαι.

Ι.. το!. να. 1: 8)·ι·.Πο!. ικα. ' οπι.

Β.ΠΙ.ΒΙαι.ΔΕΠΑ. α.!ι.ο.ο.ῇζἰ. $χι·.Ι.)οτ.

Μοιιηι|ι. ΤΙιου. ΟοιΙι.

- υπηντηοιν αυτῳ ο οχλος] υ·ιτηντησαν

αυτῳ οχλοι 1). ο. 87ι.Γει. "ς?απηντ.

69..) ¦ (0πι.ιὶ ΜΗ: οχλος ο!).

οχλος ΒΠΙ.)

- ότι] οι· Ια.

- ηκουοαν Λιι.ιιω.ι:οπι.Χ. 1. 88.

69. ΚΜ8Λ. Μα. 8_τι·.Γοι. Μοιιηιιι.

ΤΙιοι:. ' @αν 27. ΩΚιιιΕ.ΔΕΟΠυσ.

Β_γι·.Πο!.

- τουτο] μου: οηιιιιον 09(?-τον ο).

19. ουν να; οοο. 8)·τ.Ποι. ι·οΙ. Ι 43: Η.

ο.|ῖ!ζΙ. @ταυτ. (ΕΦ.)

“τον Β. | @στον '3. ΔΗΩ. τοι.

ἱαυτους] αυτους 1). ιι.ο.ο.

ωφιλιιτι] ωφιλιι 8. ¦ οφιλ. 69.

ιδι] ιδου ΑΟΤ/ζ).

κοσμος] του!. ὁλος 1)Ω7:|:ΙαΧ. 88

(Βοπ.) 5χιτ.Γει.&Πο!.. 8·νι·.Ηιοι.

Μι:ιιιριι. Απο. .ι'Ει.Ιι. @σει απηλθυΙ

69.) · οπι. ΔΒΔ. 1. το!. 8)·ι·.Πο1.ω·

'ΠιοΙ›. Ποιο.

____-|

Η. Ιοι·οοοΙγιιιαα·ι οι. | 20. φαω θοιιωοο Οι·

Μοιιιριι. ΤΙΜ).

και ο

442





.ή..ΡΗ".Μ
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ΧΙΙ. 28.

ΥπΙ8. α. ο. ο. ο.

8ττι·. Ρ. 1!.

Ποιο”. 'Πιερ.

απο. Ατιπ. απο.

.ΙΙΙ

κ. Φ. λέγουσιν ,

28.ἀ·ιτικρἰνατο_ργ λιγουσιν πρ

ο

Ρ Μπιτ. το: ή!). με

Μιας). γ χ .. κ κ . .. 9 τ -. ι τ

έ.ιι2"3Ρω και ο μ.ισοτιι τήν ψυχήν αυτου εν τα: κοσμιρ τουτῳ

Η; “Μ ειι· ζωήν αιωνιον φυλαξει αυτήν.

τ? 42 26 .Βαν έμοί *τικ διακονῇ||, ἐμοὶ ακολουθείται,
` Ο' ' ` . | ' η ` ( | 2 , ` ' +

και οπου ειμι εγω, εκει και ο διακονοι· ο εμοι· εσται·

ια: έαν τιι· ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αυτον ο πατήρ.

ο
. Ι | χ τ ο' κ Α

ή ψυχή μου τεταρακται, και τι απο; Πατερ, σω

Ή σου με έκ τῆι· ιΙΙραι· ταύτήι·; αλλα δια τοῦτο ήλθον

ι

εἱι· το ο] αν ταύ ν. 2.! Παπ δο ασόν σου το
72 τ

.ο ,

Ιήσοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

νόντων ἶνα θττροσκυνήσουσιν|| ἐν τῇ ἑορ·ι·ῇ·]Τ

ουν προσήλθαν Φιλίιτττῳ τῷ ἀπὸ Βήθσαϊδαι τῆι· Γαλι

λαίαι·, και ήρώτων αυτον λέγοντει, Κύριε, θέλομεν

τον Ίήσοῦν ἰδεῖν.

Μ-Μπάω”Μδ· γει πρ 'Ανδρέα, 2 ἔρχεται .Ανδρέαι· και Φίλιιτττοι· καὶ||

28 ὁ δὲ Ίήσοῦι· Ι αιτοκρίνεται||

αὐτοῖι· λέγων, Έλήλυθενή εδρα ἶνα δοξασθῇ 6 υὶοι·

Ϊ τοῦ ανθρώπου.

22 ἔρχεται ' ό"

Ο ` ,

αμήν αμήν λέγω ὑμῖν, έαν μή ο

κόκκοι· τοῦ σίτου ττεσιΙ›ν εὶι· τήν γῆν οΙιτοθιἱνή, αυτοι·

μόνοι· μένει· έαν δὲ αποθανή, ττολυν καρτών φέρει.

Ι' ὁ Φιλῶν τήν ψυχήν αυτου τοιτι·ολλιΙει|| αὐτήν,

2 Α

1 οὑτοι
οιΙοτατοπι πι Με ίοειο: Μ Μ

οτεο ιια:οοιοτιιπτ ιι.ιΙ ΡΙιΙΙἱρριιιπ

ιιιιι οτι”. ιι ΒοιΙιειι.ἱιΙο. Οιι.ΙΙΙι.ιοπο,

οι τοΒοοιιοτ οιιιπ ιΙὶι:οπιοο. Βο

πιὶπο. νοΙιιπιιιο Ιοειιτπ και”.

(Ρίλιπ..π05. καὶ λέ__ *2 να." ΡΙιΙΙιρριιιι οι ιΙΙι:ἱι Απ

ιΙται.ο. Λπι1τοο.ιι τιιτουπι οι. ΡΙΠ·

Προπο ιΙΙοιιπι Ιοειι. Η (ΜΜΜ Ιο

ειιε οπισω τοιιροπιΙΙι κια. ιΙἱι:οπο.

νοπἱι Ιιοτιι οι ι;Ιοτιι·ιοοιιιτ απο:

Βοιωτια. " ('°°ιΙ°·) Διαιτα κοπο

ιΙΙοο ποιο. πιει ι;το.πιιιπ Ιτα

πιοπιἰ ι:οιΙοπο ἱιι ι.οττιιιπ πιστω

ιιιπ ίιιοτἰι. Μ ιρειιιπ οποιο πιο

πι:ι: κι “απο πιοτιιιιιτπ Μετα,

πιιιΙιιιιπ "πομπο ΜΒΜ.. (Μι

Μ @οι ποιοι απἱιπιππ οποιο.

πετάω Μπι; οι ηιπ οιΙΙι επι

ιπππι οποιο ἱπ που ιπιτπιΙο. ίπ

ιτιιοπι ποιοτιιιιιπ ι:ι.ιιιοιΙΙτ. αυτι.

Ο

'6 Πω· "Η ει ήπιο πιἰΙιἰ αὐτή

ειτο.ι. πιο οοιμιο.ιιιτ, οι πιο ειπα

οπο. ΙΙΙΙο οι ιπιπἱιιιοτ πισω απ:

οι οιιἰιι ποια Βοιωτια. Ιιοιιο

Ματια οπιπ μποτ πιο”. *Ι

(ΙΜ-ω Νιιπο οπἱιπιι πιω πιτ

ρικα κει. οι: αυτά Διαιτα? Ρο.

ιοτ. οιιΙτιποπ πιο οκ Ιιοτο που.

(ΜΜΜ δω ρτοριοτοπ νοπΙ Ια

Ιιοτιιτπ Ιατροι ΙΙ μποτ, ι:Ιιιτιποο

27 νῦν

 

Η. οπισω αυτου] Ροει α·ιτήλθ. όλοι; 69.

80. ήσαν οι] πιω. και Ι). 8)·τ.Ρει.. .2ΙΞι.Ιτ.

- Έλληνα· απτο τινι; ΒΠαΙ.Χ. Ι. 88.

ΙΙΙ. Λικ. Ιι.ο.2./:1): 5_γτ.`Γετ.. ] :μια 9.

ΛΔ(Ι.ιιι.·. το!. νιιΙε.(.'Ι. α.ο. 8_ντ.ΙΙι:Ι.

σουτ. Λτπι. (στο. 'Ελλ. ικ 69.)

- ·ιτροοκυνήσουοιν τηΚω.1.ω1-ωω

9. ΛΒ.Μαι.ΩΤ_βΧ. τοΙ.

8Ι.ουν] οπι.Ι.. 69. α.ο. εχτ.Ρετ. Ποιο.

Ατπι.

- ττροαήλθου] -θαν 1). ¦ ττροαιιχου 69.

- Φιλιιτιτιρ] ρτο.οπι. τῳ Ι).

- Βήθοαιδιι] ΒήιΙααιιδα Ι). α. Βοοου.ιιΙο.

ο.

- ήρωτιυν] -τήοιιν Χ. Ι. Μ. εγτ.Ροι.

- ήριιιτ. αυτον] “που αυτιρ 69.

- κυριι] οιπ. Η..

- θιλιιιμιν ΙΙΙ).

22.ἰι Φιλ. ΒΙ.Χ. 88. ] ι'οιπ. .1 9. Α1).

τοΙ.

- ιρχεται Δυο. και Φιλ. και λιγουαιν Λ

ΒΕ. α.(κ.) Ι5ττ.ΙΙΙι:τ. ΛΕΝΕ-:ΜΜΜ το·

τα ΑπιΙτοτιιι οι ΓΙιΙΙιρριιο ΙΙιπι. ο. Απ

ιΙτι:οκ ιιοτιιιπ οι ΓΙιἱΙ. νοπἰοπιοκ ιΙἰοιιπι

.Ισια ΜοπτρΙτ. ΛιπΙτοοο οπισω οι ΡΙιἰΙ.

ιΙἱοιιπι .Μου 'Νιου. ] :και παλιν Δυο.

κ. Φιλ. λιγουσι·ν 9. (1))ΧΔ. Ι. (88.)

69. (Υ"ιιΙ8. μή.) διττ.(ΙΜ.)&ΗοΙ. (Ιοι.Ιι.

Διώ. οπισω οι 1'ΙιΙΙ. Ιιιιτυπι ιΙΙι:ιιπι &.

17: (το: οιπ. “ ἰιοτιιπι" ο.) " και] οιπ. Ι).

νιιΙε. (οιπ. και τταλιν Απο.) ] ·ιταλιν]

οιπ. 8_γτ.Ρει. ] που. και Η. ' Ανιδ.]

τιποτα. ὁ Ι). (ποιο τταλιν νιιΙι;. _|Σ) ]

λιγουιτιν] τιποτα. και 88. (λέγων

Α.)

28. αιτοκρινιται ΒΙαΧ- 88. | ῖαττικρινατο

9. ΑΙ). τι:Ι. Πι". Βυττ.1)ει.δι:Ηι:Ι. αττι

κριθή 89.

- αυτοις] Μι λιγων 68.

ΜοπτρΙι. ΤΙΜ).

Μ.μινιι Οτίο. Ι. "84. Ιἰἱ. ΙΜ.. ] -νή

Μ.

25.α·ιτολλυιι ΒΕ. 88. ] :απολυτα 9. Δ

Π.τοΙ. τιν. (Ποια. 575. Ουρτ.Ι64. .Ευ

ι.·Μ 242. (συ 69 δισ.) νιιΙ.Μιια.π.89.

Ματ. του. 8.5. μια. ΙΧ. 24. :ινΙΙ. 88.

26. ιμοι τις διακονή ΔΒ(Ια)Χ.ΙἱΜΠ. @τι

Ρει.8ιΠι:Ι. ΜοιπρΙι. ΟοιΙτ. (μοι Ι..)

τις ιμοι διακ. Ι)(μοι). Ι. 88. 89. Σα".

Λτι11. ] ξιμοι διακ. τις 9. Δ. Η". (Νιου.

“ἱεἰι.ιιτ"). (διακονιι ΓΗυἰ.τ. Η 69"

δισ.)

·- ακολουθήτω Χ. 69. Β'.Α.

- όπου] πιω. αν Ι). ] @Μπα ιν.

29..

- ιιρι] ροκ: εγω Ι). α.6.ι:.(ι.) Β)·τ.Ροι.

ιΟοπιτιι. ΥπΙε. ρ 8)·τ.Ηι:Ι. οταυ.

@τα ΙΜ. ΙΙ. 4018. ΙΙΙ. 91'.

Β”. Ρετ.

28.ικιι Οτἰή.ἱν. Οτια.Ιτιι.ΙΙΙ. ] οιπ. .0.

(οιπ. και πιο. τι.)

- ιοται Οτἰο.ἱν. ] στο. Β. οι.

- τον 2°.] τρτιιοιπ. και 9. Μοτο. τοΙ.

Ά 8_γτ.ΠοΙ. ΜοπτρΙ1. οταυ. .ΖΕ.ιΙι. | οιπ.

ΒΒΙ.Χ. 1. 88. 69. νιιΙι;. α.ο. 87τ.Ροι.

'Που. Απο. (“ οιιιοπι" ΜΜΜ μια ο.

αἱ.)

- τις] Ρο" ιιι. διακ. Δ.

- τιμήσει] -οή Χ. 69.

- πατήρ] ιιιΙιΙ. μου 69. Π. νιιΙιι;. α.ο.κ.

ή. ΜοτπρΙι. 'Πιερ. Απο. ] στο. ΙΜΣ

ΑΜ.

27. την] στο. ΙΙ.

28. σου ΔΙΠ.. το!. ντ. ] μου Β.

- το ουομα ΛΒΙ)Δ. 69. τοΙ. (πιο.)

8_γττ.ΙΙοι.8ι Παω. ΤΙΜ). ΟοιΙι. Απο.

ΜΒΒ.(πιιιΙιἰ). Το". των. Γτιυι. 28.

(“ ποτποπ ιιιιιιπι ιπ απο ετα: ΒΙΙιιιι”). ]

τον υΙον ΣΧ. 1. 88. ο. εγτ.ΠοΙ.πιε;.

ΜοιπρΙτ. Λτιπ.οιΙ. ΖΕι.Ιι.ΡΙοι.ι.(Μ88.Ι.

8. ο.. ο.) οτι.. ΙΜ. ιιι. 77% πιτ. ο. ΣΕΦ.

ΙΙοπι. ποιοι:τι ιιιιιτπ οι ΙΙΙΙιππ ιιιιιιπ.

||ειιΙιΙ. ιν τή δοξυ "χου παρα σου προ

του τον κοσμου γενιοθαι Β. μια σου.

και. 5.)

 

22. ι1ὶκοτιιτιι που οι. ' 23. ι:ΙιιτΙΒοοι.πτ οι. '

80. ποια-Μπακ (Η. ] ΒΤ. Ιι:ιι: Ικα-τι οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΙΙ. 29.

έἔΕ: ὅνομα. ΐΗλθεν ουν Φωνὴ ἐκ τοῦ ουρανου, Καὶ ἐδό

@ΜΒΑ ξασα και πάλιν δοξιίσω. 29 'Ο [ουν] ὅχλοο ὁ έσω..

Ο. και ιῖ·ιτεν Ίων.

τούτου· νῦν

' | ` ) |

ελκυσω προ: εμαυτον.

Ι | Σ' ' |

νων ττοιῳ θανατο: ημελλευ αποθνησκειν.

κρίθη αὐτῷ ὁ ὅχλοι·, (Ημεῖο ήκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου

ὅτι ο Χριστά- μένει εἱο τον αἰῶνα, και στον 8 λέγειν
`|| ΕΥ σε 0 #- ` .Χ Α ,

συ οτι δει υψωθηναι τον υιον του αν

ἔστιν οιἶτοο 6 οι» τοῦ ανθρώπου;

Η.. απεκρ..[ουν]”

- συ λε ?εις

ο Ο

και. ακούσω· ἔλε·νεν βροντ·ιἄν γεγονέναι.

νου, ·Άγγελοο αὐτῷ λελιἱληκεν. Μ 'Απεκρίθη * 'Ιη

σε ι #; ο Ο ε κ 3 ε ι εν μ ν

σουο και ειπεν, Ου δι εμε η φωνη αυτη γεγονεν,

άλλα δι, ὑμιῖο.
# σε

ο αρχων του

31 Α ι : ` Α

νυν κρισιο εστιν του κοσμου

Ι | ο |

κοσμου τουτου εκβληθη·
ο! 82 ο ι ι` ε .η , η ο ν

σεται εξω, κανω εαν υψωθω εκ τιμ· γην, παντα;
Φ ο! ι κι ι

*3 Τουτο δε ελεγεν σημαι

34·

85

ἄλλοι ἔλε

θρώ·που; τἰ9

εἰπεν ουν
ο 'ο να # ` ι κ Α 3 ι

αυτοιο ο Ιησουο, Ετι μικρον χρονου το Φο” εν

ιιιιιιιι ιιοπιοιι. των «παο νοκ

ιΙο οποιο. Η: οΙιιτιποιινἰ οι: ὶιο

τιιπι οποιοι»... "9 'ΓιιτΒιι εται)

‹ιιιιιο "Μπι οι οιιαἰοι·ιιι οι..

Μπι τοπιπ·ιιιιπι Γιιοιιιπι οοεο:

..κι ‹1ἰοοΙ›απι. Δποο!ιιε οἱ Ισοπ

[115 οιιι. ” ΒοεροπιΙἰι Ιοειιε οι.

Με.. Ναι μωρα:: πιο νοκ Ιιιιοο

τ νοτια εοιΙ μπορει:: νοε. 3' Νιιπο

ἱιιι.Ποἰιιπι οοι. πιιιιιιιἱ. ιιιιιιο ρω.

οοριι ποιοι ιιιιιπιΙἰ οἱοἱοιιιτ Με”.

π Ετ οπο εἰ οιιιιιιιιιιιιι Μοτο ο

ιοι·ι·ιι, οπιιιιιι ιτιιιιιιτπ ιιιΙ πιο η.

ειιπι. " Ποιο ιιι.ιιοπι ιΠοοιιιιι

εἰεπἱποιιπο απο. πιστα: οει›οι

πιοι·ἱι.ιιι·ιιε. " Ποεροποιε οἱ

"ποπ, Νοε ειιιιΙἱνἰπιιιο οκ Κιμ

φαι ΟΙιι·ιετ.ιιε πιιιποι ἰπ ιιοιοι·

παπι. οι ιιιιοπιοιΙο ιιι απο,

Οροι·ιοι ο:ειι.Ιιιιι·ι ιὶΙἰιιπι |ιοπιι

Με? αιοι οει Μο “Νοε ¦ιοπιι

Με? ι'. Βἰ:εἱι οι·εο [οια] Ιονιο,

ΛιΠιιιο πιοι!ιοιιπι ιιιπιοπ ι.. νο

Ι›ἱε οοιι ο.πιοιι!ιιι.ο ιὶιιιιι Ιιιοοπι

ιιιιι.ιοι.ἱε. οι ποπ ιοιιοιιι·ιιο πιο

οοιιιρι·ο!ιοιιι1ιιιιι: οι ηιιὶ αιωνι

απε

ὑμῖν|¦ εστίν. ττεριττατεῖτε *ὡ9|| τι. Φο. ἔχετε, ΐνα μὴ Μι πι τοποοτιο, ποιο” απο να.

ε ε εκ ι ε ε ε- . .- Δω. συ Βιιαι Ιιιοοπι ιιιι.οοιιιι.

σκοτια υμαι· καταλαβα και ο ·περι·πατων ευ η, σκο·· α-ωπο .Η Μα"... Η. ΜΗ Μ...
ι ι 38 ε·- ε # ιι κ .. ν

'Πε ουκ οι ΕΡ που υπαγει. (05' το Φω5' εχετε,

86;· ο". Πιιοο Ιοοιιιιιε ω: οιιι Ιο

ειιε. οι. ΜΗΝ, οι ιψιιοοιιιιιι. 5ο οι:

! ο Κ Α ..Ι ο ` ` Ι .

πιστευετε ει: το Φωο, ινα υιοι Φωτο; ·νενησθε. Μ

Ταῦτα ελάλησεν + Ίησοῦο, καὶ ἀπελθα›ν ἐκρύβη ..Μ

αὐτῶν.

 

28. ηλθεν ουν (οιιι. ουν Σ'ω. μου”.

:ιι-πι.) ' και εγενετο 1).

- ουρανου] ναι!. λιγουαα Β. α.ι:.ο. 8".

Πο!. Μοπιριι. 2Ει!ι. ' Οοιιιι·ιι, νυΙε. ι.

[πο. Βιιι·.Ρει. ΤΙιοο.

- παλιν] πιο και Δ. ¦ Οοπετιι. Οτἰο. Η.

818.. Επι. Ο. Μο!. 48!. δω. Σά. 1.31'. 225.

Το". ' οιιι. επι. 508..

29. ουν ΑΒΒ. το!. (Μια.) 8_ι·ι·.ΠοΙ. | οιιι.

Β. α. "αιωνα" '.ΓΙιοο. Ποιο. “ οι"

8_γτ.Ρει. Μια. (ο ουν ὁ 69 δα.)

- έστω; ΒΒΔ. 1. το!. ¦ ἰατηκως ΔΪ)Χ.

88. 69. (ΠΠΣ.

- και] 0111. 1). 1. 69. Ι. Μωβ!. που.

ΟοιΙι.

- ακουσεις] ακουιιιν Χ. Ι.

- ελεγεν] -γον ΕΠ. νιιΙΕ. Ιι.(ο.)(ο.)

- βροντην γεγονευαι νιιι€. [ο. 8".

Πα. ' οτι βροντη γεγονεν Β. (α.ο.ο.ε.

ΕΞΙ.) 8)·ι·.ΠοΙ.

·- αγγελος] μπαι. ι... Β. 69. Μοπιριι.

πιο.

80.1ησ.] τρτιιοπι. ο 9. ΔΒΔ. Ιε. Με...

το!. ¦ οιιι. ΒΒΧ. 83. 09. ΟΚ.

- και ειπεν] Μπι: Σπα. 1.41). ¦ σπιτια Α

ΒΧ. το!. ντ.

- ή φωνη ιιιιι.ει αυτη ΑΒΒΕΧ. 1. 33.

ΜΡ. Αντι. ιι.Ιι.ο.ο./. ΙΜ.10:ι1ε.108ι··.

444

' :οσοι 9. Δ. 89. θεἰοΠ.. ι·οΙ. το...

Ο!. εντι·.Γει.8ιΗο!. Τσι. πάν. Η”. 28.

(οιιι. η Δ..)

80. γεγονεν] ηλθιν Β.

81. νυν κρισις....τοντου Ι°.] οιιι. Α.. (ή

κια. Λ..) εντ.ΙΠοτ.

- τουτου Ι°.] 0111. 1.). νι118. δ.9.Ι. που.

ΠΑ".

- νυν ὁ αρχ.....τουτου Οτἰ9.ἱϋ.587·.

Η. Με.. ι οιιι. 6ο.

- εκβληθηαιται οτί!. Η. 628». ἰἰἱ. 537!

] βληθηο°. Β.

82. κανω] και εγω .0. ο!).

-- εαν ΑΒΕ.. το!. Οτἰο.ἱ.8094. ἰἱ.788'=.

ἰἰἱ. 537.. ιν. 440. | αν Β.

- εκ ΑΒ. το!. Οτἰα.ἱ.ἱἰἱ. | απο ΙΧ...

νιι!8. @ικα/#9. Θάσο" ο.)

- παντα; Οτίο. ι. 309... ἱἱ. 581'. 040!

7380. πι. Η. Ι παντα ρου: θα. Β. Μοπιριι.

των. ΣΕΦ. ' Η ιιπιο Ειπε. Οτἰο.Ιιιε.

Η.:15οε.

- ὶλκυσι.ι Οι·ἰ9. ἰ. ἱἱ.!ετ. ἱἰἰ. Η. ι ἱλκυ

σωσι 60. (εκλυαω Δ.)

- εμαι.ιτιῖι Ρ.

83. ημελλεν] εμελλεν Χ. Ι. ΠΚΠ. (ειμελ.

ιι.)

84.απεκριθη] πιω. ουν ΒΕΣ. 5_γι'.Πο].

πιο. ΤΙΜΜ Οοιιιι·ιι, ΔΒΔ. 1. 83. 89. τοι.

Μι. 8)·π.Ρει.8:ΠοΙ.ιΜ. Μοπιριι. το!.

84. αυτῳ] οιιι. 88. Η.

- ὁ οχλ.] οιιι. .ι Δ.

- μενα] ρω: εις τον αιωνα 60. Οτίο.

ΙΜ. ιν. 688€. ι Οοπιι·ιι, (.Ήυ·.850.

- πως] προς Δ..

- αν οσοι λεγει; ΒἙ.Χ. ε_γττ.Ρει.8ιΗοΙ.

ΜοπιρΙι. ' τοπιο ισ. ΔΒΔ. 1. 88. 69.

τοι. Βια. ΤΙΜ» Λι·πι. αν”.

- οτι 2°. (Βια.) το!. @μια | οιιι. ΔΕΙ?

Ο”. νεα. ο. αΕι.Ιι.

- τις εεττ. οιΙ πο. ι·οι·.] οιιι. 69. ΙΕΡΟ. |

τις εστιν ο λογος οὐτος Ια.

-- εστιν] ΜΗ. ουν Ι).

οἰιτος] οιιι. 88. Η. !ι.ο. Μοιιιριι.

5. μικρον] μια χρονου 89.

- το φως] οιιι. Λ.

- ευ υμιν ΒΠΙ.ιΧ. 1. 33. 89. ΚΜ. Η”.

5)·ι·.ΠοΙ. Μοπιριι. Ποιο. ' 1μεθ'υμων

9. ΑΔ. το!. 8)·τ.Γει.ιιι υπ!. 'των. Απο.

απο.

- περιπατειτι] πιω. ουν 1). ο. Μοπιριι.

- ὡς ΑΒΒΕΧ. 1. 38 8ο!ιο!:. Κ. ο".

Ηοι.πιο. ] :έως 9. Δ. 69. τοι. μια.

Ο' ιιιιπι"). 8ιτι·.1°ει.&.ΠοΙ.ι:ει. (Μοπιριι.

'1'Ιιου.ιιι νέα.) (Μπι. Απο. @μια 851. 1

πως. Μάι. (“ «ποιοι οι.. οι ι!ιιπι").

(Ο

---______.-

28. ιιοπιοιι "απο οι. | 29. απών”. οι] “να

Ιιιοιιιπι οι | 30. Μαιο νοκ οι. 35. οιιι. οια Αν!.

ι νοε Μπουτικ οι. ' 80. οιιι. οια Οι.





Ι ΣΗ. 47. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

 

ε ι να ` ι 4 ` ι απ

δοξαν αυτου, και ελαλησεν περι αυτου.1

1
ε

Κ

πι

'ίνα μη οιποσυνάγωγοι γενωνται.

τοῦ θεοί).

α ο λ

στεύων εἱο εμε ἐν τῇ σκοτία μη μείνη. 47

 

 

ἰ- ·. 33. ακοτια] Ιιτιιοπι. η ΕΥΑ. 1. Κυ. 40. ιπιιιριιιιτεν ιιιι·1ιΙ.Μπ.Ι..ῖ. (33. 1111.)

- δμας] ιιιιιο σκοτ. 1). νιι!ε.(.'Ι. α.ιιι. ! Κ. Βια. 1).Β. 45-13. (ιπορ. 33. 89.) |

οοιιιτιι. Δια. Ιι.ο.εω @μια 3.51. $πιπωριιικιν κ. Β1ΒΙ.21Ιαι.οι1.1.Δ. το!.

- καταβη Λ. Βια. 1).Β. 312... (ἱπιιιριιικιν Βη!Ιαἰ.οι!.

ΕΣ που. Μπι. :ι:ι. πιο.. ¦1ἱιιις'τ. κι. 2.)

1οίο. 63. το!. Σπα. ξνιτ.Ρ.οι..δι1ίο!. - οφθαλμοις] πιο. και τοις ιιιαιν ακου

ο (Μοιιιιι!ι. Τ!ιο1ι.ιιι νία.) (Μπι. Μπι. οιιιοιν 69. 1 (.ἶοπιτπ. Βια. 1).Ε.!ιἰ.ι.

- 1ησ.] ι1ρι·ιιοπι. ο κ. ΑΧ. ι·ο1. 1 οιπ. -- νοηαιιιαιν Βια. 1).Ε..ἰιἰι. 1 ·οουοιν 1).

ΒΒ1:ι. 69. | “ιι-80111. μη 1). νιι!8.04. α.

- απελθιιιν] απηλθιν και 1). Τα”. Μοπιιι!ι.ι.)!ιιι.) | συνιιιαιν (ποπ καρδ.)

- αριιβιι1 Η<πνβιιθιι Χ. Κ

3?. τοααυτα] τοιαυτα Β.

- δι Βια. 1).Β. 31211. 454!). | οιιι. Ο.

- υτραριιιαιν 1117. 33. ¦ :ιπιστραιριιιιτιν

9. Α1)'. το!. | επιιιτρεψιιιαιν 1.ΧΚΒι1.

001.11. Βια. Π.Ε.!ια. ! επιιττρεψουαι 69.

- αυτου] ποιοι σημεια 1 Οοπιτιι. Βια. - ιαιτομαι ΑΒ.!!!αἰ.1)ΚΔ. 33. 69. 1ῖ1:`(1

1).Β.ἰια. ΠΚΜΒ(11.7)11)Λ. ο. Βια. .11111111211

(Μάσι :·471ι1,4ι14 9. Ι.. 14'. ΠΟΤ-β).

νιι!ε. α.ο.ε,/1 Βια. 1).Β. 312°(οιἰ.).454°.

41. ταυτα] παι!. δε 1). Μι. 8731!. | 0011

- επιατευον εντ.Πο!. ! επιστιυααν 119.

Ο. α.ε,|ἱ 8γι·.Ροι. Βιι.ι.1).Β.δἰ.ι.

88. του προοιητου Βια. 1113. 31211. 454€. 1

0111. 611. "11. Βια. 1113. 1.110!. 3124. 4341!.

- κυριε οτἰρ. [οι. 62”. Βια. 1).Β.(ιἰιι. 1 - οτι Α1.1.Βι|ι|.Βολ.1.Χ. 1. 33. 31. ε.

οιιι. 1.1. Μοιππ1ι. Τ1ιο1ι. Απο. στο. Ιω. ιν.

39. ηδυναντο ΛΒΧ. το!. Βια. 1).Β. 31211.

45411. (ηδυνατο 1.) 1 ιιἱυναντο 1)Τ.Κ. '

- οτι παλιν Βια. !).1.Σ.312.!. 1 και γαρ

1). Μοιπρ!ι.Μ8. (ιιπι γαρ παλιν Βια.

13.15. αν.)

- ειπεν Βιι.ι.1).Β.ἰια. ! οπι. 1.

40. τους στα). και επ. αυτων] οιιι. 1).

5774(οοαι!.) 1 το" ς. Β.!!ίαἰ.1)Δ. το!.

πιο. α.ο.ο,/1Ε $νττ.Ρει..8ι11ο!. οοπ.

α'!511ι. 0τίο. [ιιι. ιν. 517°(Βο 111 Και».

Βια. 13.15. 1οι·. που.

- αυτου μ. Α111.Κ. 1. 33. το!. επιπλα.

&11ο!.πιπ. (Μπι. Απο. ΖΕι.!ι.οι1. απο.

Ιιιι.!ν. Βια. 1).1::.ιοτ. Η". | του θιου

Η (Μπι ιιιιιοπι τοπιο παπα

ε Γοοιιικοι οοτιιιπ ο1ο. ποπ οι·οι1ο

παπι. 1π οιιπι. “οι οοι·πιο που

ιιι·ορ1ιοιιιο ιπιιι1οτοιιιι· ιιι.ιοπι

‹11κ1ι, 1)οιπιπο. ...οι οποιοι:

:111ι.!!1111 ποει.το? οι. 1ιι·πο!ιιιιπι

ι!οιπιπι οι! ιονο1ιιιιιιπ οε.ι.?

" “ανω Ριοριοι·οιι ποπ ποιο

ι·ιιπι οι·οι1οτο. πιο.. 1ιοτιιπι ι1ικ1ι

Καππα, '0 Βκοιιοοιινιι οοιι1οε

πι ποπ ν1ι1οιιπι. οοιι!ιο οι 1πιο11ο

μπι. οπιπο οι οοπνοι·ιππιπι· οι

ιιιι.ιιοιπ οοπ. 4' (ΜΜΜ 1Ιποο

.ιπο Ειπα. ιιιιιιπι1ο που 81ο

τιππι οἱιιο, οι !ι.υ.:ι.11.1ι8 οιιι. ι1ο οο.

4. νοτιιπι πιιποιι οι οκ παπι!

ἔ Σ:ξι:."1.6έ'· 43 87 Τοσαῦτα δε αυτώ σημεῖα περτοιηκοττοτ ἔμ

! -.111Ρ!1· 111.13· προσθεν αυτων ουκ επιστευον έκ αυτον, ἴνα ο
1· Μπι-οποιοι. . . _. - . . ιι ι

Ξ λογω· Ησαιου του προ‹ρητου πληρωθη, ον ειπεν,
ς - Ι Ι. ο ι . Ο· '. αν · ... . . ι 0

Ε πΒα.68.ι. 3 Κυριε, τι, επιστευσεν τη ακοη ημων,κ κανο βρα

αι χιιον κυριου τινι αποκαλυψθη; ° Δια τουτο ουκ
,_ α ο ! Ι τι τ τ; ε .Α 40 Γ

ε πΒ_6:$ιο_ ηδυναντο πιστευειν, οτι παλιν ειπεν Ησαιατ, Τε

ι ' ' ··· 1 ' ` ) ° ' 4 “ οοιιιιπ οι ιπι1ιιτιιν1ι.οοτιπποοτ._ τυώλ.ωκεν αυτων τους ο‹ρθοι.λμ.ους και ι εταιρεια-εν ·

ζ αὐτῶν την καρδίαν, Ϊνα. ροη ἴδωαιν τοῖς όὡθαλμοῖς ...ο
·- ν .- πι κ : .. ιι κ ο ι ιι

1' - νο:ησα›σιν 11η καμια. ΐκαι ·στρα.ιρειναι: ιΣαι ?πομπο

!- :ΣΕ-82:18., οι αυτους. ταυτα ειπεν Ησαιαο ι οτι '1 ειδεν την

Η ὅμω5. απο ιπιι!1.ιοτοι1ιι!οι·ππιιιιοιιιπ,

εοι1 ρι·οριοτ 1°!ιιιτιιιιιοοε ιιοπ

μέντοι και ἐκ τῶν ο!ρχόντων πολλοι. επίστευσαν εἱι· ωιιω1>οποπ.πι “0 'τοπικα

Ώ | Ι ` λ Χ | Ο Π |

αυτον, αλλα δια του: Φαρισαιουι· ουχ αιμολογουν,

43 ηγιἰπησαν γαρ

την δόξαν τῶν ανθρώπων μᾶλλον ηπερ την δόξαν

ποπ οιοοι·οπι.ιιτ: *3 ι111οιιοιιιπο

οπιιπ 81οτιιιπι 1ιοπι1πιιπι πιιιΒιιι

οποιο ι;1οι·ἰιι.πι οιιι.

“(1114) 1οιιιιι ιιιιι.οιπ ο1ιιπιιι
μια 44 Η Ίησοῦο δὲ ἔκραξεν και εἶπεν, .Ο πιστεύουν πιο απο, Ωω οι·οι!!ι. πι ιπο,

ποιι οι·οι11ι ιπ ιπο που ιπ οιιπιο ο ν ο 2 ο ο ι ο ιλλ`ΙΙ τ κ -

επι εμε, ου πιστευει εκ εμε α α ειο τον πεμψαντα .10, Με" Με. ..οι (Μ Μο,

Α ι ` ι·- ` ν τ ·

με, 45 καὶ ὁ θεαιρων εμε θεωρει τον πεμψαντα με.

ιιιιβ 46 ἐγι!ι Φῶο επι τον κόσμον ἔλήλυθα, .ίνα παι· ὁ πι

1· κ

πιο. νιι1οι οιιιπ πιο ιιιιιιι πιο.

4111114· "Μ Βου 1ιικ ιιι ιπιιιιι!ο

νοιι!, ιιι. οιπιιιο απ! οι·οι1ιι 1π

. , πιο ιπ ιοπο1›ι·ιε ιιοπ ιπιιιιοιιι.'

και εαν " 1:: οι οοπ ιιιιι1ιοι·ιι νοι·1ιιι πιοα

 

αυτου 1). 1 του θεου 1111. Β_ντ.1.1ο!.1:τι.

8γτ.11ιοι·. Μοπιρ1ι. Τ1ιο1ι. 21$ι1ι. 1. 5.

42. ι1ιμολ.] ομολ. 1111. δια. Β.0ΠΑ.(ο01°τ.

ι.)

·- γινονται] -νονται 311110.

43. γαρ] μαλλον 89(1ια1ιοι οι ροει ανθρ.).

- ηπερ] υπερ ΣΧ. 1. 33. 119. (ιιπερ Δ.)

44. ο Μα. 1.19.

-- δι] ουν .1).

-ιιιραξιν και ειπεν νιι!;. _ρ (?'ετι.ιιι1ν.

Τ'τιικ.33.) ! εκραξιν κ. ιλιγιν Β. 69.

(α.)!ι.ο# Βια. ιιι 1.15. 362”. ο!πιιιιιι ι11

οοπε ο. "(ικραζιν Λ.οοτι·.'.)

- αλλα Β1)1.Δ. 1 ;αλλ' ετ. Ακουω.

τοΙ. Βια.1π Ρο.

45. οιιι. νοι·. Π. ο. 1 Οοιιιι·ιι, στα. ιν. 4321..

ιπο.

- και απο. Βιι.ι.ιπ Γι. 3139!). Το”. 1

οιιι. 1).

·- πιμψαντιι Οτἰη. ιν. 3311.. 245'. 4323.

451.. Βια. 111 15.303!). 1 αποοτιιλαντα

πο.

46. πας ΑΠΕ. το!. νν. Βια. ιπ Γε. 309!).

1 οπι. Β.

41. εαν] αν 1).

  

40. απ οοι·πιπ οι. 1 ποπ 1πιο111ι.τοιιι1. 4.3. 1 42. ο

ιιγποποεπ οι. 146. 1ο πιιιιιι.1ιιι.π 01.

445





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΙΙ. 48.

.ι ιι τοι ο.

1. ου Δ.

1. 88. 89.

υποακιιιοπι.

Π | Ο |

Η79019427 ημερε

τ απο.

ΠΠ. Η'

9 πιο..

τ
'23

:τι

.

ο , οι ο Ι χ ` : | !| 9 Χ

τις μου ακουση των ρηματων και μη φυλαξη , εγω
να κ |

ου κρίνω αυτόν· ου γαρ ηλθον ἶνα κρίνω τον κοσμον,
› Ι αν | Χ # 48 ( ο α ν ! κ ϊ

αλλ ινα σωσω τον κοσμον. ο οιθετων εμε και μη

0 Ι ι Ι

λαμβοινων τα ρήματα μου, ἔχει τον κρίνοντα αυτον·

6 λόγοι· ον ἐλιίλησα, εκεινοι· κρινεῖ αυτον ἐν τῇ

4.9 ο! , ` , ο ε ι τ ν

οτι εγω εξ εμαυτου ουκ ελαλησα,

ιΐιλλ, ὁ πέμψας με πατηρ αυτοι· μοι ἐντολην 2δέδω

||Ί ν ο! ` Ι Ι 5ο κ ο ιν ι

κεν τι ειπω και τι λαλησω. και οιδα οτι η

› ` ι .- ` ι κ ι ι Α ο 8 ο κ Α τι

εντολη αυτου ζωη αιωνια· εστιν. οι ουν εγω λαλω,

καθωτ εἴρηκέν μοι ὁ πατηρ, ουτως πιο.

45 1 Προ δε τα ἐορτηι· τοῦ πασχα πιο. ὁ 'Ιη
··= Η 8 9 Ι| ο Η τ ο! " α ι ..ο

σουο οτι ηλθεν αυτου η ωρα ινα μεταβη εκ του

`

κόσμου τούτου προ: τον πατέρα. αγαπήσω τουτ
'Η |

ιδίου;` τσιπ· ἐν τω κόσμοι] εἰς τέλος ηγοίπησεν αυτους.

2 και δείπνου ° ·νινομένου,'| τοῦ διαβόλου ηδη βεβλη

#- Ι ,

κάτω` εὶο την καρδίαν : ἴνα παραδοι αυτον Ιούδαι`

3 άδεια· 9 ὅτι παντα 2εδωκεν||Σίμωνοι` Ίσκαριώτη5"'|
Α ε

οι ποπ οιιιιιοιὶἱοτἱτ. οοο ποπ

ποιου οιιιπι ποπ οπιιπ τοπι οι

ιιιιιιοοπι ιπιιπιὶιιπι, κι! οι. Μπή

ιὶοοιι·ι ιιιιιπιιιιιπ. 9. @πι αροτ

ιιιι ιπο οι ποπ ποοἱριι τοπια

πιοιι.. |ιιι.Ιιοι. "οι πωπω οιιιπ:

εοι·ι·πο ηιιοπι Ιοοιιιιιε παπι, πιο

ὶιιιΠοιιΜι οπο: ἱιι ποι·ιεοιπιο πιο.

4” @πιο οοο οκ ιπο ἱρεο ποπ

ειιπι Ιοοιιιιιιι. οοο ιιιιι πιο πιο

μποτ. πιω ιπιΙιἱ πιιιπιΙαιιιπι αο

Μι ποιο ιΙἱοιιπι οι ηπα! Ιοοιιιιτ.

Μ Ε: εοἱο ποια πιιιπιὶπι.ιιιπ οιιιιι

νιιιι ποιοι·πα οιιι. Ωιιτιο απο

οοο Μποστ, πιω: απο απο

μποτ, οιι: Μπιουτ.

'Αυτο ιΙἱοπι πιιιοιπ ίοειιιιπ

τιιιεοιιιιο εοἱοπο “που ηιιιιι νοπιι

ιιοι·ιι [ο]ιιο] ιι: ιτπποοιιι οκ ιιοο

πιιιπιιο οι! μπιι·οπι. οιιπι Μοκ

ἰειοι εποε ιιιιι οποια ιιι "Μπάτη

ἱιι πιιοπι Μπας" οσε. ' (Μια)

Ετ. οοιιιι @οιιι. οιιιπ ιΠιιΙ›οΙιιε

ιιιιπ υπήκοοι ἱιι οοι·ιιο οι Μιαο

ι·οι οιιιιι Μπακ Βιιποπιε Βοιιι·ἱο

τἰε. " (ΜΗΝ εοιοπο φπα οιιιπἱιι

απο οἱ ποιοι· ἱιι ιιιιιιιιιιι, ο".

“Μ οι ιιιιια α ιΙοο απο οι πο

ριο αυτω

` ' ` Α χ αν , ` οκ , Α

ο πατηρ εκ ται· χειρατ, και οτι απο θεου εξηλ

,

ιΙοιιιιι τω”, ^ ειιτεἰι. ιι οοπα οι:

8 κ κ κ κ ο ν 4. ο ι ·

εν και προο τον θεον υπα·νει, εγειρεται εκ του

 

47. ακουση] -σει Η. | ακουει Π.

·- των ρηματων] της φωνης 69.

- μη νιιΙ.2. ' οιπ. 1). α.ο.ο.[$!.[ο.]

- φυλαξη ΑΒΒ.Τ.Κ. Ι. 88. 89. Κ. νιι!;;.

α.ἰι.ο#Ι. 8_γττ.Ρει.8ι:Ηο!.ικι. 8)·ι·.Βιοι·.

Μοπιριι. 'Πιοιι. Απο. :αυτή ' :ιτι

οτιυοη ε. Δ. το!. 1: 8γι·.ΒοΙ.ιπς. Οοι!ι.

(-οιι Η.)

- αλλ. ινα] αλλα 1).στ.

48. κρινοντα] -ναντα ΔΒ.

49. εγω] ποπ εμαυτου 1). | οιπ. Ο.

- ιη αφ' 1.. | απ' Ι. 69. 41.21.

·- αυτος] οντος Ο. '

- μοι] ρου: ιντολην Ι. ' Οοπιτιι, Το".

"17. ΡταΧ.28. | (εμοι ΧΤ!)

- διδωκεν ΜΧ. Ι. 88. 69. Μ. | @εδωκεν

9. ΒΒΔ. το!.

50. ζωη αιωνιος εστιν] αιων. εαπ. ζωη 1).

Ι ζωη ιι". αιων. 69.

- εγω 111188 λαλω ΑΒΙαΧ. 1. 88. 69. Μ.

'ως. Δια/47.9. Μοπιριι. Αι·πι. Το".

οι". Ηπα. 28. | :ποπ ε. Δ. τοΙ. 'ΠιοΙι.

το!. ' οπι. Π. α.[ο.]

- πρωτα] ενετειλατο 69.

- ουτως] ούτος 69.

Ι. ειδως που. Οτίο. ι. 288'. Τοτι.Διἰν.

Ραπ. 28. ¦ ιιιῖων απο. Μοιπρ!ι.

-ηλθιν ΛΒΙ.Χ. 1. 38. 139. ΚΜ. Οτίο.ἱ.

' :ὡηλυθιν π. ΔΕ. το!. | παρην 1).

Ι. τουτου] του 89.

2. γινομινου ΒΙ.Χ. απο. Οτἰο.ἱτ.404°.

405-. 4079.419':. ¦ :γινομ. 5. ΑΏΟ'.

Δ. 1. 88. 69. το!. Σπα. τοι. ιιι υπ!. ()τἰη.

ἱ. 89”.

-του διαβ. 0,49. ιν. ΣΗ.. 40”. 406".

4079. 409'. ἱιι οιιι. αρ. οιπιπ. (Βρ¦ι. Ι88).

_ὶαπι Οτίη. Ιω. ἱ. Η”. ' του τι διαβ. Λ.

-ἱνα παραδ. αυτον Ιουδα;; Σιμωνος

Μπαρ. ΒΙ.Χ(Μ). νιιΙΒ·. Ιι.ο. (Μοιπριι.)

Λι·πι. οπο. (ιι 1289.) ιν. 40-Νοοιἰ. 40".

409.. 416.. 4Ημ. 4859. ἱιι Οιιι. αρ. ΟΙ"ΠΠΙ.

¦ (παραδοι Β1).. ¦ .τ·δω €. ΑΒ'. το!.

οκια.) | (!ουδας] Ιουδα Μ. οιι". Οι·ἰς.

ἱιι οι!. ατι. Οτω.) | (Σιμωνος Μάο. ποπ

-μων. ' Σιμων ο Οτίο. ιι.) ":Ιουδα

Σιμωνος Ισκαριωτου ινα αυτον παραδω

€. Λα». το!. α.(ι.·.)(ο.)_/. (1,.)(πι.)

8τττ.Ρει.&ΠοΙ. ΠΣΕΠ. Οτιη. ιν. 404°οιἰ.

4889. στις. ΙΜ. ι. Η”. ἰἱ. ιοι·. ἱἱἱ. 82".

929. (οιπ. Ιουδα 69 οι.) ' (οπι. Σιμ. πι.

Οτἰ9. Ια!. ἰ. ἱἱ. ἱἱἱ.) Η Ιοκαριωτης ΒΧ.

6. ΟΙ'ἰ9. Η. 1268. ιι'. 40-μ00ιί. 40". 409..

ι16-.ιιο=.ιοπ·. ι :αυτου ο. ΜΙ. το!.

νιιΙ8. α.ο].(-#.)ο. Λτιπ. Οτἰο. ἱτ. 4046:

ειἰ. ἱιι Οιιι..αρ.0ι·ιι.πι. ' απο Καρυωτου

1). ο. | παραιῖ.απιο αυτον Β.

8. "δως Οτίο. ι. 283'. Η. 40”. 4079. 4094'.

Πω.. ΉιοΒ.Μαι. "<¦ιιιιΜ. ο Ιηοους 3..

Α. το!. ἰιωιπ. Τποι›.Μπι. το!. Οιἰη.ἱν.

407'. 4099. ' οπι. ΙΠ)Ι.Χ. ΥΜΕ. α.ο.ο.

Β 2451.”. Οι·ἰη. ι. "240".

3. ιιῖωκιν ΒΕ. Ι. Κ. Οι·ἰη.ἱ. ιν. 40”.

40ΒΜ)·Ε·"·409-·Φ ' 1:διδωκιν 9. Α1).

το!. Οτἰη. ιν. 404€.

- θιου] ρι·αοπι. του Ι. Οι·ἰη.ἰν.4094(9°).

ι Οοπιτα, (Μη. ι. πισω. απο. ων.

-και προς Οι·ίη. ι. ιν.ηιιαιοτ. Τοτι.αι1τ.

:ίπ-ΩΧ. 98. | και ότι προς 1).

- τον ()ι·ἰο. ιν.ηιιαιετ. ¦ οπι. Δ.

-θιον στη. ἰν.ηιιιιιοτ. | πατιρα Η..

4. Ματια] πιω. αυτον Ι). κι". α.ο!ο.

$χι·ι·.Γιιι.&ΠοΙ. ΖΕι.ιι. | Οοπιτ:ι.. Ιω!

ΠΒΙ. 0Γἰ9. Η. 404'. Νικ. 4 Η”. Πα. 5089.

- ιδιιζωοιν] περιιζ. Δ.

5. βαλλει] τιι·ιιοπι. λαβων υδωρ 1). 69.

Λιππ. (οιιι. ἰιιῖωρ Ρυακια). Ι (Σοιιιι·π. στη.

πι. οοο'. ιν. «και ωτα-ων. “που ο.)

- ηρΞαντο Λ".

-μαθητων] πιω. αυτου Ι). ιν: 8ΧΕΡω

Μοπηιιι. ΔΗΜ. | Οι.ιιιι.ι·ιι. ενη. ἰἰἱ.328ί.

Η. θα”. “Χ”. 411'. 443.. 4 45".

- ιιιμαιτοιιν ()ι·ίο. ιν. 4049. 412”. 4159. ¦

-οοιι 69.

- τω λιντιω] οιιι. τη, Δ.

_________.

1. οιιι. πιιι.οι·ιι οι. ' οιιι.0]ω Δια. ' 2. ἱιι οιπ.

|ιδων 88. Ι πιω. οι 69. ι. 8·ι°ττ.Ρει.& οι. ι ι.οοιιαιω οι.
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ΧΙΙΙ. 12. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

ν . . ~ .. ~ .8:1ξ$&ΐξ δείπνου και. τίθησιν τα ἱμοίτια, και λαβει» λἔντιον των "ΜΜΜεω. 0 011111

0 5 ο , .. οοι:ερἰειοι Γοιο πι ταοι:ἰοκ1ιπω11Β·ωω·) διέζωσεν εαυτόν, ειτα βάλλει ῦδωρ ειι· τον νιπτηρα, 8ο, ;·ι1οἰικ1οιπιἱΐι1ι Εοιιοπι ω

(0οι:11.1Δται. 801. ` ,, , . , ` _ ... τ τ ρο1ιοπι. οι σοφια Παοκ μου:

και |ηρξατο νιπτ ειν το” ιι οδα; των μαθητων και Μπψωο"Μ οι οΧω|Ἐαο ΗΠ

· ετ ι Φ · · . .

ΊΧ εκμασιτειν τω λεντιω ω ιἶν διεζωο·μένοι..·' “ ἔρχεται 190 (1110 σε: φωνα”. °νο·
' .Ρ . 5 ι ;· + , ' __ , Α υπ παο 1161 8ποοποπι Ραταπι:

6. αν· “ειναι ουν "για` Σιμωνα Πετρον· λεγει αντιο [εκεινα] οι Με" οι Ραπ”. Βοιωτια. Μι
_ - Κ ν ι ν Χ | 7 . ι τ ο πιἱ1ιἰ “πιο μακ" '' Βοεροικ1ἱι

υριε, αν μου νιπτειο τουρ ττοδαι·; απεκριθη Ιη· το”, ιι (Μω'0Πω "Η, τι..

- ο .- Δ με .' ' '

Β· σου: και εἶπεν αυτου Ο @ιν ·ποιω, συ ουκ οἶδα. .οι τ .- ο Α . ~ . ~ '

;8, Η: αρτι, γκουπ, δε μετα ταυτα. 8 9 λέγει αυτοι Πέρσα Ξ"ο ` Χ 2 η · -

αν. Ου μη νίψτμ· 2 μου τουρ ττοδαι·'| ει; τον αιωνα. απε- νοτο ιο. ποπ Μουσε ροποπι πιο·
'ι

ο .- ν ο απο. " Ι)ἱοἰι οι Μαιου Γειτιυι,'θ Ι Α Β` ` τ ο .ν

κρι η φτου: αυτερ, αν μη νιψιο σε, ουκ εχειι` ΜΜΜ' "ο" ΜΜΜ Ραμ”

αι ; ιι ,

τιμ

ἔ- 11- Πι1τι>°ε Ξενων μέρα μετ, ἐμοῦ. Ο λέγει αυτο) Σίμων Πέτρα, Κύριε, πω Μ (11 "1111111111 Μ ΜΜΕ·

`

..

` | | , ` ` ` '- ` '0 Μαι .οἱ “μια (ΙΜ Ιου” αει,

. ·1 αι· υ ονον α α και τω' ει αι· αι Η ·Τα” ποδ ο , χ κ που 1 1 Μια πιει ιι: Ρώσο Μινι::

% . ` ι 10 | ο ε- ι ο .. α “τα ο" οικου” ποιοι.: οι νικ

την κεΦαλην. Λε)ιει αυτερ [ο] Μου", Ο λελου·· πιατα” 08218, ια! "ω σπιτια.
τ 8 ο οι ι ιι ι ο κ ιι ` ιδ ι 0 Η 8ι:ἱι:1ιι11. οποιο @Μαιο σε"

μενω' ' ουκ εχει χρειαι: ει μη του: πο α9 νιψαιτ αι, πω "ΜΒΜ “Η” Νομοπ

, ` ο να | . .. . .

αλλ εστιν καθαρο; ολοι" και υμειι· καθαρα εστε, ΔΑΠ· Η” 1381” ΜΜ1°ΜΜ·

αλλ, ούχι πάντα. 11·13δει γαρ τον παραδιδόντα

 

  

5 ι ι κ συ 9 3 6. κι ιι › ` | Ι

@τι αυτον· δια τουτο ειπεν οτι Ουχι παντα· καθαρα

ἐστε.
ιο τ τ ` ι ·- ι '48 Οτε ουν ἔνιψεν του; ατοδαι· αυτων, και Μπιο83"Πέ$ο` .

111.-αι] ἔλαβε” ἔλαβεν τα ἱμοἴτια αὐτοῦ 2και οινἔτι·ειτεν|| πάλιν, εἶπεν 5118. απο κοινωνια πινω.

8. διιαζωαμινοι; Ι). 1 απατα. τοι. Οτἰρ. 8. 1ηαους] τρτοοιιι. ὁ ετ. Δ. το!. | 0111. "ο, Οναρ”. ' (ποπ Μωβ:: ιιι1ονοι ο.

Ο. ουν Οτἰυ. Η. 411.. | οιο. Π. μια. ΛΒ.Μοι.οι.1.1.ΟΒΕΕ.ιἰοΟΚ. Οτἰ9. ο. οπι.ι·ο1.)

Απο. ιιιιιοπι ο. Βιιτ.Γιιι. (οι απο ο.) (στο. ο Ιησ. Β.Βιιυ.Βι:|ι.ιναί.οιΙ 2.) 10. αλλ. εστιν Οτίρ. Η. 41111. ΜΒΜ· 41%

-Σιμωνα Πιτρ. Οι·ἰρ. ἰν. 1 μπιν. τον _αυτιρ μια Ιηα. ΛΒ.ΔΙοἰ.οι1.1.Ο.Β. ὐἰι. | εστιν γαρ 1). (8_γτ.Ρει.) ' στο.

69. 1 τον11ιτρ. Σιιι. 1). α. τα. Οτἰο.ἱν. (11.38.) 1 :ποιο ς. Δ. αλλ' 69.

-λιγιι] *Ριτσα και 3.. Α. το!. Βιι18. το!. αφ!. 8νττ.Ρει..&ΠοΙ. 1 οιο. αυτιρ 11.γαρ] πιω. Μπους 1). 8)·ι·.Ρει. Απο.

α.ιι.ι:. 8_γτ.Ηι:1. Απο. 21111. | στο. Β!) οι). Μινι. Μοπη›1ι. Απο. ιΟοοιι·ο. Οτι-9. ἱν.411°.

Β. ..Οι 8)·τ.Βιιι. Μι:πηι11. Οτἰρ.ἱτ. -εχιις] εχει Λ. - ιταραιῖιιῖουντα Μ.

-ειιεινος ΑΒΕ. το!. 1).υι. δ)·11.Ηι:1. Ο. Σιμων] μια Πετρος Β. | 001121111- ΛΟΒ. - δια τουτο....ιστε (Βία. Η. | οι”. 1).

(Απο.) | οιπ. Β. ι. αυτια. Οτ·ἰρ.ἱν. το!. νν. Οτἰιι. ἰν.411·1. | οιο. 1). - “την οτι να.. :18. ιι.υ.ι:$$Ι. ερτ.

|Βατιιο νιι|8. α.ι:.ε:/. Μοπιρ11. δἱ- _μου τουρ. 1.9. Οι·ἰι·ι.ὶν. | στο. Β. 69. Γει.8ιΠε1. 1 'στα. οτι Θ. Α. το!. νιι18.

111011 81'11-ΡΩ· Εί.ῖΗ. α.ὐ.ι:.ο,ῇζΙ.πι. ε.9.ιιι. (10111. Απο. ΣΕΦ. Οτίτι. Η.

7. Μια] ρτοοπ1.ὸ Δ. 88. ΚΜ. | Οοαιτο, _μονον] ροει μη 1). να; α.ιι.ι:,|.1|19. - ουχι Οτί9. ἱν. 1 ου 83. 1 ουχ οι

Οτἰρ. ὶν.411°. οι. Μοπιρ1ι. 1 Ουιιιτο. ο. Οτίρ. ἱν. 69.

_και ειπεν αυτιρ Οτἰ9.1ν. 411€. 4151,. 1 -χειρας] ιιι1ι1. μου Γ.. 8)·π.Ι,ιπ.8ιΠι:1. 12. τους πως] μια αυτων 69. 1 Οοοιτα,

στα. 88. Μακη”. | Ποιιιτο. Οτἰρ.1ν. 1 οι! 6". Οτἰιι.1ν.419·1.

_ου Οτἰρ. 1ἱἰ. 828'. Η. Η”. 4181,. 415.'. πιω. οι αποτο οοτρυο α. -και ιλαβ. ΜΜΜ. 1. 69. τω. Μπι. ο.

410.41". Οτἰρ. Ζω. 111. 117'. ' οιο. Δ. 10. ὁ Μα] στο. ο Β. Οι·ἰ9.ἱν. 41111. 8ντ.Ηι:1. σου.. Οταν ιν. 41011. 1 οιο.

-γνιναρ Οτἰ9. Μ. 11251". ¦ -σεις ΒΚ!. 1 - λιλουμενος Οτἰ9. ιν. 4111'. ΗΟΜΕ'. και ΔΟΝ! ναι.. 88. α.υ.ι:.ιιι. δ)ιτ.1.'ει.

-οιι 89. ΚΗ. 418°ὐίο. 1 λελουσμενος 69. Β. Μοπιρ1ι. Απο. «Έιρ.

8. Πιτροι;] Ραπτη. ὁ ΒΔ. 69. Οτίο.ἰν. - αν: εχει χρειαν Λ.Βο.. α.ι·. Οτίρ.ἰν. ·- αυτου Οτἰρ.ἰν. 1 οιο. 1). να”.

Η”. "Μιλ κυριε Β. . απατα, Οι·ἰ9. 6.2.. Ή”. ι1ο Βαρι. 12. ¦ του χρ. εχ. ς. - και....αυτοις] οιο. Δ..

ἱν- (ΡΙΠ). 1,01. "ιιι1ι.1. την κεφαλι” νιψαα- - και ανεπισιν 130.. α.ε. 8)ιτ.Ρει.

-'1“ψ,19 0τίρ. Η. 4181.. 41611. 417ω· | θαι 1)(οιο.νιψ. ροειι:ο). 1 Οοιπτιι, το!. Μι:πιρ1ι. Βιμ. ωρών. ' και αναστε

·ψεις Β. 1. Οτἰ9. 11:41”. Οτἰρ. σων ΑΠ.. 38. Ιι.ο.ιιι. Απο. | Ξαναπι

_μου11πω τ. ποθ. να.. (νυ1ι.1;. αερα. - ιι μη Βο.(1))Β. 88. 69. (Κ η μη). ιτων ('οιο. και) €. Ο!). το!. ΥΜΕ.

οι.) οτε!. ιν.41811.416°.417-Μ· 423°.| Οτία.1ν.411ά. | :η 13. ΔΟΜΕΣ το!. 5γι·.Ηι:Ι. (301.11.

2ροει. €. ΑΔ. 88. το!. α. Οτἰρ.ἰν.411°. 1 στο. ΠΕΠ.

; .πιο νιψ. 1). 1. ου. - ποδας] Μια μονον 13. $_γτ.Βιιι. 1 Οου- τ. Μι οι ιι. ιι .Ισοπ- α. ι ΜΜΜ. οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΙΙΙ. 13.

Α Β Ο Β Π'Ι'.Πἱ!]· , ”
1· [Σ] Α· ριτ (Νη-ΟΙ!)

1. 83. 89.

ΠθωΒΠΑ.

π

· απο. ι5 :·ιο.

Μιιιι.ιοιιι.ι.

Μο· 2228· έδωκα ὑμῖν, ῖνα καθά· έγω έ·ποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖιι

. .
.- ` .- "

52.!... ριη πουμε. 16 ' άμην άμὴν λέγω υμιν, ουκ έστιν 9 δου

Α σε |

? λοι· εἰ ων του κυ ίου αὐτου ουδε αποστολοι· εἰ ων

, 7 , |
Α | ' Α # ,

του ·πεμψαντοτ αυτον. 1 εἰ ταυτα οιδατε. μακαριοι

_ ..- Ι .ΊἙ'τ.Πϋπ. Μ) έιττε έαν ποιητε αυτουΤ Η οὐ περὶ παντων υμων

ι. '- Ι

18.016.. ους λέγω· έγω οἱδα Στίναιι'| έξέλεξάμην· αλλ, 'ίνα η

- Ρειι.4ι (.ιο):0.

ἱ8.μιτ.ἱμοῦτ.ιὶρτ.

5' η. Με.

19. οταν γεν. πι

οτιὐοητε

5' ιι

' Με". ιο : .ιο.

Ευα. 9:48.

'ι' οι. πιο.

ἶ>ἶ=

 

Η!. με] οπι. 69.'.

- ο δώρα. και ο κυριος ΔΒο.ΒΒΔ. 1.

“Η Μαι. κι. Οι·ἰρ. ἰἰἱ. 725€ ιν. 23-.

88.-ιι· 419". 420". 421". ΟΙ'ἰ9. Ιπι.ϋ. 4750.

πι. ΗΘΗ 880! 8789 ¦ ὁ κυρ. π. ὁ διο. Ο..

83. 69. ΒΡΟΠΗΛ. (πα. τα. πιο.)

Η. ἰιμων 6$ δ_γιι.Ρει.. (.ιοιΙι. Οι·ἰρ. ἱν.

4.19.. 420». 0,49. Μι. ιιι. 87%. | ροει

τους ποδας ΒΚ. ΗΜ. α.ι:.ι#πι. 8".

Πο!. οπο. ἱν. 4288. θείο. [κι. ιι. 478..

(“νοοιι" πωσ οτε... ΙΜ. ΠΕ. 119.) |

80180 ιινιψα Λ. (α.)

- και υμ.] ρι·ιι.οπι. ποσοι μαλλον Β. ιι.

που. (Βγι·.Ρει.) ' οπι. οπο. ιν.ιιτ.

αν.. ο". ιι. πι.

15. "Μια 0π9.ιν.ιοιε.ιιοι.ιω. ' δι

ιϊωπα Α. 88. 69. ΚΜ.

-- ιγω Οτἰ9. ἱν. 405°.4%··"· ¦ οπι. 88. Π.

Οτίο. ἱν. 419.'. οτι... [οι. πι. Β78°. ἱν.

620.

- ιποιησα Οτίο. ἰν.ιΙιιιιια·. | ·πιποιηκιι

69.

- ·ποιητι ΑΒ0.ιιι·.Νιι.1.. κι. οτι... ἱν.

ουαι". ¦ ποια" Β. 1. ΒΒοΗΜ.ι.

17. ιιιν Οτίο. ἱν. 4282. 424"· | οταν Ι'.

Επι. ἰπ Ρε. 16%. «κι ιι... νει. οπι. ο).

-- ·ιτοιητι 0τιο. ἰν.ιετ. ' ·ποιιιτι 1ιι8.

Επι. πι Ρε.

18. ιγω] ..οι γαρ Α. 69. Κ. σ.Ι. 8γι'.1.)8ι.

Μεπιριι. Απρ. | Οοιιιτιι.. το!. Οι·ἰρ.ἱιι.

αν. “Με «να. Επι. 13.Ε. πιο.. πι

.ϊ'ε.169°.

| Ι | ·

Γινωάκετε τι πεποιηκα υμ

τ νεῖτέ ε .0 διδάσκαλοτ και

|

,

|9 `

λεγετε· ειμι γαρ.

ο κυριοι, και

ιι

γραφὴ πληρωθῇ, " 'Ο τρώιγων * μου|| τον οΐρτον, ἐτῶ

ρεν έτι: ἐμὲ τὴν πτέρνοιν αὐτοῦ.

ὑμῖν προ τοῦ γενέσθαι, ῖνα 2πιιττεύητε 9

ται|| ὅτι ἐγώ εἱμι.

Η

18.τινιιι· 1301). 83. Μ. οτι... ἱν.οιιαιετ. '

Σουι· 9. ΔΒΔ. 1. 69. το!. Ειι.ι.Β..Β.

πι Ρο.

- ἡ γραφη] ρω!. πληρωθυ Β. νιιι8.

οι. ΟοιΙι. (Οτἰρ.ἰν.425°.) ' (Τοπιιιι.

Οι·ἱρ. ἱν. 428€. 425.. Επι. Β.Ε. ἱιι Ρο.

- μου 1301.. Τά. ΕΠΙ. Οτἰ9.ἱν.423°.

422”. Η”. Ευ.. ἱπ Ριι. (για. Ι.ΧΧ..

"οι ιιπποπ απο” ι1ἱιεοπιἱιιιιι.) ' ζμ".

ιμου 9. ΑΒ. το!. νιι!8. ...6. ε)·π.υ.ι.

&.ΙΙι:Ι. Μεπιιι!ι. ΟοιΙι. Απο. οω.”.

426€ Ειιι.Β.Β.

- τον ορτον οπο.ιι·.φωω·. Ευ.ι·.Β.Β.

| οπι. Ι. μια. μου Η..

- ιιτηριν οπι. ιιι. 422”. Ωω. Ωω”.

Η". .Ειισ.Β.Ε. ιι: 1).. | "ημιν Λ.

Ι. Η.

- κι' Οι·ἰ9.ἱν. θα. Επι. Β.Ε. πι Ρε. |

οπι. Β.

- την οτι... ἱν. αν. Ωω'. Ωω. αν. '

Ειιο.Β.Ε. ' οπι. 88. 69. 0,ῳ.ιν.ιεει.

Επι. πι Ρο.

Η.πιοτ. Μια όταν γιν. Β.ΐι.Νἱιι·.Β.

Απ. ιι.Ι›.ι.π. Μοπιριι. (ΕΦ.) οπι.”.

πιο.. αν. πιο! ' :μια 9. ΔΟ!). το!. ¦

πηρα. εφ 8_ι·τι.Ρει.&ΠοΙ. σου.. !

ΑΜ. Οι·ἰρ. ἱν. 427.. "πιστιυητι Β

ΠΙΝΩ. Οτἰπ.ἰν.427°·°·480°. ¦ 1:·σητι

Θ. ΑΒΕ. το!. αν.. ἰι·.42ῦή.427·. [ιι. ι

Ἑ`ι·.Νπι·.] ἱ

20. αμην οι. οτι... ιν. 480.. | απο! ΡΗ. ι

- αν (Λ)ΒΟ.Ἑτ.Νἱι.ι.Ι.Χ. 88. ΚΜ. (α

ῖν; 18 ὑμεῖο Φω
|

9 =- 8 κ Μ . .! `

ει ουν εγω ενιψα υμων το”

πόδαιι ο κύριοι· και ο διδάσκαλοιι. και ὑμεῖο οφείλετε

ἀλλήλων νίπτειν τσιπ πιω”. 15 υπόδειγμα γαρ

19 .Η ἄρτι λέγω

οταν γένη

20 93 αμτιν αμι)ν λέγω ὑμῖν. ''Ο

'' λαμβάνων * ἄν|| τινα πέμψω, ἐμέ λαμβάνει· ο δε ἐμέ

λαμβάνων. λαμβάνει ΤΙΜ πέμψαντα με.

ιΙἱκἱι υπ. Βοἰιἱε .μια πιω...

Μπι? Η (ΜΑ) νο: νοο.·ιιιι

πιο. Μιιπὶειοι· οι ιΙοπιἱπο. οι Μπι

ι.Πι:ἱιἱει ειιπι «πωπω. " ο".

"Η Βι απο οαο Μινι Ρώσο νοε

ιι·οι ιΙοπιιιιιιε οι πιιιαιειοι·, οι

τοι ιΙοΙ›οιἰε ο." ιιΙιοι·ιιιε Ιπνιιι·ο

μπαι: '5 οιιοπιρ|ιιπι οπἰπι @οι

ι·‹›Με. πι. ηιιοπιιιι1πιοι1ιιπι σἐο

ίσοι ι·οΜι ιιιι οι νω πωπω.

'6 (ΜΑ) Λιποπ ιπποπ πιω νο

Βιι. ποπ απ πανι” πιιιὶοι· Μπή

πο ιιιο. παμε ιιροειο!ιιε πιιι.ἱοι·

σο ηιιι πιἱεἰι ιΠιιπι. Η ει πινει:

ε‹:ἰιιε. ροπή "πει οι πωπω. οι.

" ΟΠ· "ω Ναι οι: οπιπιοιιι ινο

Με πιω: οπο πιο ιιιιοιι επιπε

ι·ἰπι. πιο πι ιπιρΙοιιι.ιιι· ιοτιιιιιιι·:ι..

Ωιιι πιιιιιιιιιαιι πιοοιιπι ιιιιιιοπι.

ΜΜΜ οοιιιι·ιι πιο οιι!ι:ιπιιιιιπι

ειιιιπι. " Α Μαιο ι.Ποο του”

μπω ηιιιιπι πια. ι.ιι ι:ι·ικιιιιιο

οιιπι ίιιοιιιπι Μαι: ιιιιιιι. ιι;ο

ειιπι. πωπω Λιιιοπ ιιπιοιι

Μου νοι›ἰιι. ιιιιἱ Μαρκ ει φωτο

πιιει:ι·ο. πιο ιιι:ι:ἱμἱι: ιιιιι ιιιιιι:πι

πιο ιι.οι:ιριι, ποιου. οιιιιι ιιιιι πιο

Μπι.

καλιῖκ

Λ.) | :ων ε... ΒΔ. τοι. Οι·ἰρ. ἱν. 481.'.

4.82». ον Οιἰρ.ἱι°.480°.

20.ὁ δι :με λαμβ. ΛΒο.Ει.:Νιιτ.Β. (38

οπι. δι Με.) το!. οτι... ἱν. 4804. 48%.. '

και 6 λαμβ. ιμι Β. ιι πι: νἰι1. [ι.]

·- ·πιμψαντα Οι·ἰ9. πιο. ¦ αποστιιλαντιι

Χ. 1.

21. Μια] +ρτιιοπι. ι σ. ΛΟΒ. το!. οπο.

ἱν. ΜΒΜ· ' οπι. ΒΕ.

- λιγιυ] ροει υμιν Β. ' Οοπιι·ιι. Οι·ίο.ἱιι.

482". “Η”. 48".

22. ουν ΛΒΙ.Χ. ι·οΙ. | οπι. ΒΟ. ε. Μπι.

| δι α. Β_γι·.1,ει. (Βάι.) Οιἰπ. ἱν.

·δ85-.

-- μαθηται] Μι!. αυτου 69. ο. Μοιιιριι.

ι οοιιιτιι.. Οτίπ. Η. 485.. Η”.

- απορουμενοι Οι·ἰρ. ἱν. 4858. 48”. |

·ρουντες Β. Η.

28. ην] μια. δι σ. ΛσΒΧ. κι. αει/.β

8γι·ι·.Ρει.8ιΠι:Ι.. Μοπιριι. (Μπι. Απο.

(οπο να... Ιι.9.Ι.)[2.] ' οπι. Β.Πιιί.

(ΡΒ. Βγι·.Πι:Ι.ιιει.. Οτιπ. ἱν. “Η”. 488€

- ιι: των ΛΒοΒ.Ει.Νιιτ.Ι.ΧΔ. 83. 69.

ΚΜ. Μα. 8)·τι·.1'ει.8ε Πο!. Μοπιριι.

ΤΙιου.ΖΗΜ. οπ9.ιν.ιι... | .οπι.ιιι 2.

Η. Ε. το!. Οοι!ι. (Οτἰπ.ἱν.487°.)

- ον] πιω. και Β. (α.) ¦ (ΜΜΜ. Οτἰ9.

ἱν. 487°~°·

Η·

ΠΟ. πιιι_ιοτ οι". σο (Η. ' 18. ωιωμιωιω- Ο!. |

10. απο πωπω πιστα. “πωπω Ο!.

448





Χ11ι. οι). ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

να. α. 6. °οφῖ

8,ι·ι·. Β. Η. 6

Ποια”.

απο. Απο. και.

τι Βιιιιι.οϋ:οι.ριῷ υμιν ὅτι εἶ9 ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.

οι". ι.ιιιΒ. α

[πιο α.ι:οι.

έ Ματια. του τίνοι: λέγει.

ο σε ι λ ..ο ε47 Α " Ταυτα ειπων * Ίησουο ἐταράχθη του πνεύ

` ο | Α ο ` κ

ματι και εμαρτυρησεν καὶ είπω, Αμην άμην λέγω ρι·οιοει.·ιιιιο ιιι οι οικιι.λοιω

22 'Εβλεπομ ιιιιιοιι ιΙἰοο απο! οι

ι
ανακείμενοο 9 εἶο . ἐκ|| τῶν μα- τοι.

'Η ("'ιωθιιιιι λαοι: τυχαιο.

Ιοειιο. ιιιι·οιιιιιιι οει απο" οι.

ιιιι ιιοιι: οκ

«πιο. ιι·ιιιΙοι πιο. Ω (Μ ω Λε

[οῦμ] εὶ9 οἱ μαθηταί,- άπορούμενοι ΡὶώθὶΜΠΕ απο οι! ἰΠΥ'ἱΕ0ΠΙ απο

ήν
οι › .- ο το Ι Α ο .ο λ ο Ι ε

θητων αυτον εν τω κολπερ του Ιησου, ον ηγαπα ο ..Μπι ο". 10% απο... απο.

οιριιιι. |ιοειι.ιιιιιοει ιιι: οοο Μειο

” (ΜΜΜ Επι απο το·

οιιιιιοοιιε ιιιιιιο οι: ιΠεοιριιΙἱο

- οι ο . · ~ .. ·
Ίησουο· νεύει ουν τούτῳ Σίμων Πέτρου ; καὶ λέγει

Ί ει·.ιιιιο-._ αὐτοὶ, Βὶπε τίο ἔστιν|| περὶ οὐ λέγει.Ή 25 2οὶναπεσιὶιν'| ο" “ο (οι). ΗΜ." '° “πιο”

25.ανα·ιι·εσων * , ,. ο ., γρ , ` . ι. __ . _ , οιιιιι ι·οοιιιιιιιεοοι ιΠο Μοτο. ρα:

[ουν] εκεινοι: [ουτωο] επι το στηθοι· του Ιησου, λεγει ..σε Ιοοιι,ι!ιοιιοι..ι)οιιιιιιο.ιιιιιο
· . ο ο! ε ι › . 26 ε ε ε › .- οιιι? του ι·οεροιιιΠι Και:

2ῦ.α:τἑι:ἔ:ΡΤαι αυτου. Κυριε, τα· εστιν, αποκρινεται [ο] Ιησουο, Η!. ο.. ...ι απο πωπω..." Ι...:

, Λ Ι ι

- Εκανα· εστιν

εἴ . αὐτῷ”.

%·ίλονβάι·ΜΜ δίδωσιν 9 'Ιουδα. Σίμωνοο :Ίσκαριώτου .

5 Ετ. πιο.

εεε

τουτο

εἶπεν αὐτῷ.

` Ι | ο το ο ο Α

το ψωμιον, τοτε εισηλθεν ει: εκεινον 0
..Τ - λ Ι .'- . η * Ί ” ΔΟ Α 'Ι
πιο”. οι" εγει ουν αυτο: ησουο, ποιειο,

λ λ .ν να ο `

δε ουδειι: εγνω των ανακειμενιον προο τί

29 τινεο γαρ ἐδόκουν, έπεὶ το γλωσσο

ἐ7τὶι *βάψω το ψωμίου καὶ δώσω|| "ω" Ρο"α"ο° “"'.”Μ'""

ΙΙ 27

(

ιιιιιιικιειοι ιιιιιιοιιι, «Μια Ιιιιιιιο

*βάψω οιἶν|| τὸ ψωμί". . λαμβάνει καὶ|| δωσει!! Μαιο” "Ποιον

ΒιιοοοΠιιιιι. ιιιιιο "Μονο ιιι Η·

καὶ μετά |ιιιιι οικου”. ("”.",·) :Μάι οι

Ιοοιιιι. @ιιοιι ΐοοιιι πιο οιιιιιο.

σ·ατανας. οι Ποο ιιιιιοιιι ι·ιοιιιο οοινιι πιο

ποίησ.ου ...άχιου. οιιιιιοοιιιιιιιιι οι! ιιοιι! ι1ἰκοι·ἱι οι:

Ι

'8 οιιιιιιιιιι οιιιιιι ριιιιιιιοιιι :μια

 

28. ι Ιεισους οσο. πιο. ' οπι. 69. "οπι.

ο Β.

24.. ουν ΛΒ(.ἶ'Π.Ἑι·.1ςἱιι·.Ε. το!. ομοια.

Μοιιηοιι. Ποιο. Οτιο. ιιι. 48". | στο. Ο..

69. Λεια. ο.ῇζΒιιΙ.ιο.ι.). Βγι·.Γει. Απο.

[ο. ΖΕιιι.]

- Πιτρους 1)..

- και λιγα αυτοι, Ειπε τις εστιν Βο.1·'ι·.

Νἰιτ.Ι.Χ. 88. (νιιιι.:.) (α.)ο.(_|Σ)(1):)(ς.)Ι.

(απο.) ως. ιιι. (4879) (480,.) (ΜΟΝΟ

| $τιευθεσθαι τις αν ιιι, (Ξ. Δ(ειῆ)

Ι). το!. 8γιτ.Ρει.8ιΠο!. (Μοιιηιιι.) (Ισια.

Απο. ιιιι οοιιιιιοεοοι·οι ο. .ιιοιι ιιι: οοο

ιὶἰιιἰΜοι ο. ΜΜΜ. οὐτος .1). | 00ιΙΒΜ.

0τἰο.ἰν.οιιαεοτ. "(περι οὐ λεγει οιπ.

οπι.)

25.αναπεσων Βο.Ι.Χ. 88. Κ. στο). ιν.

48". (4400.) ¦ Σεπιπεσων €. Λου)

Μείο. τοι. ΜΜΜ. δε ς. ΛΕΕ0Π5.ι

ΠΔ. #2 8γι·.ΠοΙ.ιιιι.. Μοαιριι.Μ8. απο.

(Απο.) (που.) (“οι" οιο. 8γι·.Ρει.) |

ΜΗ. ουν ΗΠΑ· 1. 88. 09. Μ. (νιιι8.)

α.(υ.)ο.1”. ενι·.ΠοΙ.ιιιις. Μοιιηιιι.οιΙ.

ποιου". ι οπι. 130. ο. Οτἰς. Η. 487€

- ούτως (ιιοιι εκεινος) ΒΟΙ.ΧΔ. 88. ΕΕ

ΟΠΜ. απο. ' ούτος ΙἰΒΙ.Μ. | .οπι.

ο.. ΑΙ). Ι. 60. τν. Οτῇσ. ιιι.

- του Η”. 0ι·ίο. ιν. | το Η”. Ι.

26. αποκρινεται] πιω. αυτιρ 1). 69. απο,

οτι.. ιν. 4874.) οιιι τα;» Λικ. Ποσο.

ουν Β(ΐ.[.Χ. α. 5)·ι·.ΠοΙ.ιιις. Οτίς.ἰι·.

Μ". Ι οπι. Α(:.ΠΔ. 1. 88. 69. το!. ιν.

"(οιιι. αποκρ. ύ Η”. εκ. εστιν Γ.)

26. ὁ Ιησους σου. Η. ' οπι. ὁ Β.2"αἰ.Μ.

'μια. και λεγιι Π. 88(ιιιω. αυτοι).

8)·ι·.Ρει. (Μοιιη:Ιι.) Λεια. που.

- ..η οδό. αν 1). Ι. | οπι. Οτἰο. Η. 487".

4· ΙΜΟ.

-- βαψω το ψωμιον και δωσω πιο).

(8γι·.Γει.) Μοιιιι·ιιι. Λι·ιιι. πιο. @τα

ιν. (απο.) ΜΙΒ-"Μετα οὐ γἑγραπται.

ὶκεῖνός έστιν ..3 έγω δωσω το ψωμἱον,

άλλα μετά προσθήκης τοῦ βάψω κτλ.

(ιιοιι ψωμου Ο.) ¦ δωσω] δω 1.. ¦ :Σβα

ψας το ψωμιον επιδωσω 9. (Λ)([))Χ

Δ. (Ι.) 88. το!. (νιιιιζ. α.υ.ο.)ο.(Δ/:!.)

8]°τ.Ποὶ. Οοιὶι. "βαψας] εμβαψας

ΑΠ. Ι. Κ. (ιιοιι 69.) καιω". “ο

28. Μιιτ.ιιιιι.20. ||επιδωσω] δωσω Χ

Μ.

- αυτοι ιιοιι 88. Μ. Βγι·.Ροι. Μοιιιριι.

θεια. ιιι. 44”. ¦ .οπι. 9. Α1). το!.

Απο.

- βαψας ουν ΒΟΙ.Χ. 88. (ο.) Οτίο.ἱν.

-887°.44·μ. | :και εμβαψας επ. Δ. τοι.

(νους.) (υ.ο.)ο.(_|:) το!. | και βαψας 1).

09. θεῷ. ιν. “μου

- το ψωμ. 2". θεῷ. ιι·.οιιαιετ. Ι οπι. το

Β

- λαμβανει και ιιοι.Χ. 88. Μ. ενι-.Πολ

πιο. ΣΕΦ. Οι·ἰο.ιν.ιμι‹ιιοτ (444ἱιἰἰ.ι.) '

.οπι. π. Α1). το!. Μπι. Βιιτι·.Ρει.8ι

ΠοΙ.ικι. το!.

-- Σιμωνος] οπι. α.ο. Απο. Ι τρωω.

Σιμωνι οπο. ιν. οι!.

ε- ισκαριωτου Βο.1α.Νιο.1.(Χ). 88.ιἰο.

- ποιησον

Μ. Δια. ο. Οτιο.ιν.487°οοιι. 441-οοιι.

“Νιου (Σκορ. Χ.) ' 1Ισκαριωτυ σ.

ΑΔ. 1. σο. το!. Μοιιιριι. -ιιιο νιιιι;.α.

ιι.ο. (Μιλ. Λιιιι. θείο. ἱν.426°.487°εά.

.ιιιωι°.ιιιιω.ιιυ. ' απο Καρυω

του 1). @που α.ο@ Βοιιι·ιοιὶιο

_[

27. μετα το ψωμιον 0,59. Η. Νοε. ιιι. 881.'.

ιν. 2ὶ 2". 419". 426.. 487". 44 Η. 444". Ϊ".

Οια. αρ. Οι·ιιιιι.(Βρὶι. 188.) Οι·ἰς. Λι. ιιι.

401'. ' οπι. 1). ο.

- τοτε Δια. Ά Οι·ἰο. ιιι. 487°οἰε. 441..

440. (ειτα ()τίο.ἱἰ.126°.) ' οπι. ΒΒ.

νι.ι!ις.(:'Ι. α.ἰι.ο$ Μοιιηιιι. Οτίο. ιιι.

581... ποιοι. ιιι Οιιι. Οι·ἰο.Ιιιι.ϋἱ. ιν.

Με. ειιιιιιιι ο.

- ι σατ. Οτίο.ϋἱ. ιν. θα. ιιι (Μι. | οιιι.

ὁ ΈΡΑ.

- λιγα ουν ιιοιι: 8γι·.Ποι. το!. Θου. ιν.

48". ¦ και λεγει 1). νιιιο.()Ι. ο. δια.

Ρ". που. ιΙἰοἰι (ιιιιιιιιιιι) Δια. α$!.

- !ησ.] τρι·οοιιι. ι α. ΛΟΒ.Γι.Νιιι·.

το!. οντα. ιν. ι οιπ. ΒΒ.

Οοο. ἰν. απο. Μενου).

448··ω· 4-8”. Ι ποιης Η.. ποιει θείο.

Η. 442000).

- ταχιον ουρανο. | ιν ταχει Χ.

28. τουτο θεια. ἰιι.487". ¦ τοτε Λ.

- δε σου. ιν. ' οιπ. Β.

28. επιι Οτίο. ἱν.487°. ' οτι 1).

 

ιι. ιΠκιι οι. ι 26. ουι. οιιι οι ι Ιοο.·ιτιοι..·ιο Ο!.

21'. οπι. ιιιιιο οι. ' ιιι οιιιιι οι. ι οι. ακα. οι οι.

Βια Μέ)





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΙΙΙ. 30.

9 ή 9 Ι το τ 9 .- τ 8 οι

κομον ειχεν Ιουδαι·, οτι λεγει αυτω [ο] Ιήσουι·,

.Αγόρασον ών χρείαν έχομεν είι· τήν εορτήν· τοιι·

·πτωχοίι· ίνα τι δω. "0 λαβων ουν το ψωμίον έκεϊνι.·ι·,

" ἐξῆλθευ› λέγει Ι Ίήσοῦι·, Νυν ἐδο

τ ' ο` υπ ι κ ` , ` ' | '

ξασθή ο υιοι· του ανθρωπου, και ο θεοι· εδοξασθή εν

ο ιι ο υ τυποι

υπο.

1.33. 69.

1:οποπ1ιιιιεπλ.

ι

ι έξῆλι9εν ευθύι··|| ήν δὲ νιίξ.

48 "1 ὅτε οι]

αὐτῷ.

88. ὶν ὶαυτι,ῖ

88

82 [ει ὁ θεια· έδοξοἱσθή έν αὐτῷ,] και. ὁ θεοι·

| 8 ` Ι = 8 .- || ` 8 ` | 8 |

δοξασει αυτον εν αυτοι, και ευθυι· δοξασει αυτον.
` Α '

τεκνία, έτι μικρον μεθ' υμων ειμι. ζητήσετέ με,

ΙοοιιΙοε ΙιιιιιοΙιιιι ΙπιΙιι.ι ήπια οι.

ι·ιι. οι Ιοκιιο. Ειπα οτι ιιιιιιο οριικ

επι". ποΙ›ιιι οι! πιω. ιοιιιιτπ. οι",

ι·ιτοπιε πι ιιΙιιιιιιιΙ πατα. Μ Οπττι

οταυ ιιι:οοιιιοιιοι ΙΙΙιι Ιιιιι·οοΙΙιιι·ιι.

ιικιι·ιι ι:οπι.ιιιιιο: οτιιι ιιιιιοπι

ποπ.

Η (ῖππι ιιτιιιο οικἰειιοι. Μπιτ.

Μπιτ, Νιιπι: οΙιιτἱΙΙοιιιιιε πει ιι

Επι Ιιοτιιιπιιι, οι “απο οΙιιτιιιαι

ιπτι σοι ιο πο. Μ' οι παπι οΙιιτἰ

Μαιου σει ιτι πο. οι παπι :Επιπ

οιιΙιιι παπι ιπ ιιιιιποι υπο. οι

οοιιιιππο ι:Ιιιτιιιιιιι.ΙιΙι ιιππι. Ν Η.

και, ιιιΙΙιπο πιοιΙιοπιπ ι·οΙιἰεοπιπ

κ τι· .. ο .ι ι . . ι' . ι ' ι.
'απι- καΙ.| καρωι· ει·ιτον τοιι· Ιουδαίοιι· Χ οτι ὅπου 2έγω Ι"Β::Π,τοΐέοδω:22,

' ' ' ' " ' ' " ` ' " ' '| ιιοπ ποιοιιιιο τοπικ. οι τοπικ
' 1' υ·ιταγω, υμειι· ου δυνασθε ελθειν,| και υμιν λεγω αρτι. @ο 'Μ(10. ,, ΜΜΜ” Πο·

αλλήλουι·.

τι·
κρίθή

ακολουθήσω· Α οικολουθήσειι· δε υστερον .

Ι

 

29. Ιουδας] ·ιι·ιτιιοπι. .ι 9. ΟΙ). τοΙ. | οιπ.

ΑΒΒΧ. Ι. 88. (38. ΕΜΠ. (Βια. ιιι.

- ο Ιήιιους] οπι. Ι. Βιιτ.Ι?ει. ] οτιι. ο Β.

οτιο.ιν.

- την ὅορτήν 0τἰή. ιτ. ] οπι.ἱορτήν 88

οιο. (ΙιιιΙιοι την.)

- δω (Βία. ιιι. ' δοι 1).

80. ικανος Οτἰιι. παπι. ] Μια το ψωμ.

88. νιιΙα. α.ι.·,/,πή. ] οιπ. 09. Ιι. .Μάικ

ο. 8υτ.Γει.

-- ιιξήλθιν ππιο ιυθ. ΠΟΙ)Ι.Χ. 88. 89.

Μ. που. Ιι.ο. ΒΙοπιιιΙι. ΖΙἰιΙι. ()τίτι.ἰν.

“οτι-ιι”. :που 9. ΔΔ. τω. αφ

το!. (οπι. ιυ0. ο.)

- ευθυς ΒΟΙ)Ι.Χ. Οι·ἱή. Ιιτ.ιετ. ] @Φως

ετ. ΛΑ. ι. :κι οι. τα.

- ήν δι νυΕ....ιξήλθιν (τοτ.8Ι)] οπι.

Ο.

8Ι. ουν 8!. 4. ΕΕ. Β.ΙΙΙαἰ.ΟΓ)ΒΧ. Ι. 88.

69. Η”. ΜοπηιΙι. Απο. οτα. ιν. 445..

[του] ι οιπ. .818. ΑΔΕΠΠἰΜ8ΠΛ.

8ιττ.Ρει.&Ηι:Ι. 00ιΙι. ΑΜ. (λεγει ουν

Ι.].)

- λιγα 0τήι.ἰτ. ] τιτποιπ. και Α. 8:.·τ.

Ρα. ] ιι‹ΙιΙ. ουν Η. Ποιο.

- ιήο.] ]·ρτιιοπι. ο 9. ΛΟΙ)Χ. τι:Ι. οιο.

ιν. | οιπ. ΒΒΔ. ] (ππιιι λεγει Χ. στο.

Η.)

88. ιι ο θιος ιδοΣαοθή ιν αυτ‹ρ ΔΟ. τοΙ.

νους. ι:,£ 8ττ.Βιι. ΜοπιιιΙι. ΤΙΜ».

Αίτια (ΙοιΙι. Λττπ. /ΕιΙι.Ιἰοτπ. Οτιιι. ιν.

ιατροι» «αν. Πτι. Μπεν. Μια. που!.

8.5,

6

Ι

:Η έντολήν καινήν δίδωμι ὑμῖν, ινα·ΙΙ οΙγαττᾶτε ἀλλή

λουι·, καθως ήγαττήσα ὑμᾶς ίνα και ὑμεῖι· αγαπα"
Ι .

ν τουτω γνώσονται ιτάντει· ὅτι ἐμοὶ

να μαθήταί έστε, έαν οίγιίττήν έχήτε έν άλλήλοιι·. 86 Λέ

γει αὐτῷ Σίμων Πέτροι·, κύριε, που υττάγειι·; ουτε·
- Ο' απ

υ . α ου ιίνασαί οι νυνΙ σο ι·, οπου υπ ω δ

"ή

ΙΙ05-. ] οιπ. Β(.Ἑ.ΒΙ.Χ. Ι. α.ο.ι.·#ο.Ι.

Βγι·.ΠοΙ. απο. 1. 2. 8. ο. (οι. Το". παν.

Γιαπ. 28.)

82. αυτια 8”. Β.Μαἰ.ΠΑ. Οι·ἰή. Ιν. 4-55°.

-ι-Ι7··ΙΙ· ] :ὶαυτιρ 9. ΔΟΕ. τι:Ι. Το".

- και ιυθυς δοξαιτιι οι·ἱή.ἰν.ιοτ. ] και

ιυθυς και ιυιδοξαοιι Β.

88.μικρον] πιω. χρονου ΒΧ. ι:,|ῖΙ. Βου.

Πι:Ι.Ι'τ. Ιω. ] Οοπιτιι, στο... Ι05. 072.

Οτω. ΙΙ. Ι26'·Ι. Ιν. “Η”. 4.ΐι2'ω·"· 45:ιευι.ι.·Ι.

()τἰή. ΙΜ. ΙΙΙ. στο: ΙΙ”. 480".

- ιιμι] πιω. και υιταγω προς· τον κιμ

ψανττι μι 88. ] Οοπιτιι. ()ι·ιή. ιν. Η”.

- ζήτήοιτε Οτἰή. ιν. ] -οατι Ι.]. ] ζήτιιτι .

08.

- ότι αφ Οτἰή.Ιν. ] οπι. 1). που. Με.

οι:

- τγω Μπι: υπαγω ΛΒοΙ)Ι.Χ. Ι. 88. οι.

Ι(ΜΠ. νιιΙι;. ο.(σ.ΜΒ.Ι. ΟοιΙι. Λτπι.

Οτιο. ιι·.4.54···Ι·455··°· ] :που 9. ΑΒ

Β.ιθΗΒ.ι·Λ. (α.)υ. διττ.Γει.&Πι·Ι.

84. ιιΙι ιπιι.] ρτιιοπι. πλην 1.

1 - καθινς.... αλλήλους] οπι. Χ. 69.

(πιιι.π.)

- καθως] πιΙιΙ. καγιν ΙΙ). πιΙιΙ. απο των.

!

σοφια. δι·τ.Βοι. πιο.. παπι-ι. (ινα

και....αλήλ. οπι. ο.ι·Μ)

85. τουτιρ] πιω. γαρ 1). ο.

- στιν] ινα Λ.

- ιχήτι] απο ΗΜ. (αγαττήν εχετε ιν

αλλήλοιι·] αγαττατι αλλήλους Ο!). 8".

ΙΙι·Ι.ιιιι;. Ατιπ.)

ι·ιιπι πο νοΙιιο πι ιΙΙΙΙΒΜΙ8 υπή

ι·οιπ. Μουτ. «που τοι πι οι νου.

.πωπω ιιιι·ιοοιπ. Μ Ιπ Ιιοο

επαιιοικοπι οιπποιι ήπια πια

ιΙιιιι:ιρπΙἱ απο. οι ιΙΙΙι:οιιοποιπ

ΙιαΙιιιιιτιιιο ιπΙ ιπτιοεπι. Η ο''

'·λ Μάι οι ΒΙιποπ 1'οι.τπιι. Βο

τπιπιι. οπο "πιο Ιιουροπιιιι

“κι”. @πο οπο νιιιΙο που ποιοι

πιο ιποι.Ιο κήπι.εοήποτιο ιιιιιοπι

πωπω. Ι" που οι Ι'οιτπε.

87 λέγει

85.αλλήλοις] αλλοις ο( Τ_|:ΙποιΙ.οοιΙἱ

απ).

88.αττικριθή] λιτιι 1). Μια. "·¦·ιι.‹ΙιΙ.

αυτιρ 9. Α(Ρ.ΠΧ. τιιΙ. ΗΜ.. 8γτ.ΙΙοΙ.

2ΙἰιΙι. ιυΙιΙ. οι πιω οι δι·τ.Βιιι. | οιπ.

που. ΜοτπρΙι. (ΙοιΙι. Λτιπ.

- Μπους] ·τιιτιιοτπ. ὁ 9. (Η). τοΙ. ] οιπ.

ΛΙΙ(Ι.Β.

- όπου] ΜΙιΙ.εγιιι ])Χ. 88. (Η). Βιιιρ.Π.

Ι.ιιιι. ΤΙιοΙι.ΙΙΙιιι. Οοι.Ιι. Λτπι. Οτιιι.

Η. 20.5". 409”. στή. ΙΜ. ιιι. 85". (τω.

να. 88.) ] Οοιιιτιι. ΔΙΚΗ.. Ι. 88.”.

τοΙ.

- νυν Οτἰή.ἱν.ω.ι. (Μαρτιου. ] οπι.

ΔΗ.. ] αν ΙΙ.. σας. συν- Ι)'. (ου νυν

υιαιι.τει.·.)

- ακολουθήσω σκοπια. ] -θτιν Ο.

"ιπ.ΙιΙ. αρτι Ι). (ο.)ε. (ιιἰιΙ.νοτ.87.)

- ακολουθήιιιις δι ἱιοτιρον ΒΟ""Ι.Χ. Ι.

ή οι. πιο. οιο. Η. (να. ΙΜ. ιιι. ι

ι

 

βαττ. δι ακολ. 9. Λ(:='(Ι)). ΜΙ. τν.

"μια μοι 9. Ο. τοΙ. ιι.) (ποιο ακολ.

Π.) ] οιπ. ΛΒΟ.Ι.Χ. Ι. 88. νιιΙα. α.ι:.

ι·,|',π. 8ι·ττ.Ι'ει.8:ΙΙι:Ι. ΜοπηιΙι. ΟοιΙι.

()ι·ἱρ. ιν. Μι.

87. Πετρος] τρωω. ο 9. ΤΠ... Η. 88κ.

09. ΙΙΙ. ] οπι. ΛΟΒ'ΧΔΕΟΙΙΚ8ΠΛ. ΙΙ

οιπ. Πετρ. Ι).

- κυρα] οιπ. 88. νπΙα.

 

______--

' 29. ηιιοιΙ .Μπιτ-ι ιιι.Ιι:.ιπιιι Η. ] 8!. πιω. Η.

› μια ιιιιι:ιμ.ιιιοι Η.

450





παν. Τ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

 

ΥΜΕ. α. ι. ο. ο.

8ντι·. Ρ. Ι!.

Καπου.

(80211. Δτιιι. πιο..

τ " Μπα. ΜΜΜ.

"Μι". ι.ι:8ο.

μπω. πο: 84.

088

: | || Ο ? 3 ' | 8 |

Φωνηση εωσ ου αρνηση με τριο.

πι

ι

πιτ.

5 ιι

λ ε Α

αν υμιν·

8. [και] ίτοιμ. ”

- υμῖυ τύπου

8 ο

8. ειμι [ὶγιἱι]

4. οῖδατε[κιιη την

.ιδου [οιδατε]

5. πῶς δυνάμεθα

την οι.» ει

δένω;
ὁδὅν;”

Ι , ` , π σε

πατερα, ει μη δι εμον.

. . . . τ 2 «ο 9' τι

?άπό Η πιο·. πατερα μου αν ηδειτε ·

49 1 Μη ταρασσεΙσθω ὑμῶν

εἱο τον θεον, και εἱσ εμε πιστεύετε.

τοῦ πατρόι· μου

' ὅτι

ε

*ι

7

τ

αὐτῷ * Πέτρα, κύριε, δια τί ου δύναμαί σοι :οικο

σε || αν ` τ ε ι σε Ι

λουθειν αρτι; την ψυχην μου υπερ σου θησω.

ιΪιποκρίνεται|| * * Ίησοῦο, ΪΤην ψυχην σου υπερ

εμοῦ θησειο; άμην αμην λέγω σοι, ου μη ἀλε|κτωρ

η καρδία· πιστεύετε

, ἐν τῇ οικία
5 κ ι ο - ο δι ι 9 ·

μοναι πο αι εισιν ει ε μη, ειπον
Ι ε 1 Ι ο ..ο

πορευομαι ετοιμασω. τοπον υμιν.
_) ` ν! .ο κ ε | ο Ι ε εε ιι #

και εαν πορευθω και ετοιμασω · τοπον υμιν, παλιν

ἔρχομαι και παραλήμψομαι 9 ὑμιῖιο προσ έμαυτόν·

ΐνα ὅπου ειμι. οι. και υμείο ήτε.
ε | Σ οι ` ε Ι ιι

υπα·νω οιδατε την οδον.
Ι ι ο! .ε ε ι

Κυριε, ουκ οιδαμεν που υπαγειο·

4 και ὅπου οι.

5 λέγει αὐτῷ θωμᾶο,

ποδι· 3 οἴδαμεν

6 Δένει αὐτῷ ὁ ,Ιησοῦι·, 'Ενώ ειμι η .586.

και αλήθεια και ούδειο ἔρχεται προσ τον

εἰ εγνώκειτέ με, και τον

ιὶπ9 άρτι γινώσκετε αυ

Ωπιιτο ποπ ροεσιιπι ιο ιιοιμιἰ

πιοιΙο? ιππιπιιιπ πιοιιπι ρι·ο :ο

ροπιιπι. 3." Ποιιροπιιιι. Ιοειιε.

Λπιπιιιπι ιιιιιιπ 'πο πιο ιιοιιιο?

Απιοπ ιιπιοπ ιποο πομπο" σοπ

ι.πιπι Βιι.Πιι8 ιιοποο πιο κι· πο

μου.

' (ΜΜΜ Νοπ ιιιι·Ι›οιιιι· σοι·

νοιπι·πιπ: "...πιο πι ιιοππι. οι

ἱπ πιο οτοιΠι.ο. 2 Ιιι πωπω ρα

ιι·ιο πιοι πιιιιιιποποε πιιι!ι.ι.ο παπι;

κι απο ιπιπιιο. πωπω. νοιπε:

φπα νιιιΙο αποτο πιο Ιοοπιπ.

: 13: οι ιι!ιἱοτο οι. ιππομπιπνοι·ο

νοιπιι !οοιιιπ. ἱιοι·πιπ τοπιο οι

παπι..." του ιιιΙ πιο ιριπιπι. πι.

πω ιιιιιπ οπο οι. πιο ειπε. ' Ετ

ιμιο πιο ι·πιΙο εοἰιπι. οι. νἰιιπι

οι·ἱι.ιε. 5 πιω οι Ήιοιπιπι. Βο

ιιιιπο. ποιιι:ιπιιι.ι ιμι0 ι·ιιι|ιε. οι.

. ..πωπω ροοεπιπιπι "που πιάτο?

την '5 υπο οι Ιοοιιιι. .Βιμ ιιιιιπ νἱπ

οι απο.. οι νἰιπι πωπω "Με

οι! ριιιι·οπι πιο μοι· πιο. '' οι

οοι..τπονιιιιοπο πιο. οι. ιπι.ιτοπι

πιοιιπι πιιιιιιο οοι:πονπιεοιπι: οι

ιι πιοι.Ιο οοι;ιιοοοιιιο οπιιι οι. τι·

 

8ὶ'.δυναμαι σοι] δυνασαι μοι Δ. Πολυ!.

νυν Ο.ΒΙ.Χ. (τω. τοπικ.) ' οιιι. ΑΒ

0. το!.

- ακολουθειν 140.. | :ακολουθησα 9.

ΛΒ(Ρ. το!. (οι. νοτ. 86.)

- αρτι ΛΒΟ.Β. το!. | οιπ. 0.1.Χ. πιο.

ιιοτ.86.)

-- μου υπερ σου] σου υπερ εμου Ο.

-- υπερ σου απτο την ψυχην μου Χ.

88. απεκρ. .. .. Ι.ησους] οιπ. Λ..

- αποκρινεται Α¦.30..ΒΧ. Ι. 88. 88.

8ντ.Πο!. πιο. ΒΒιι·.Ρει.. ' 1απεκριθη

ε... (.ἶ='ΒΛ°.τοΙ. "πιο αυτιρ τ. Ο'.

1. το!. νιιια.Ο!. Μ 8)·ι·.Ροι. ΜιππρΙι.

πιο.. ¦ οιπ. πανια. 88. 69. ΚΜ.

Λικ. σε!). 5)·ι·.Πο!. (Σουι. Λι·πι.

Μισο: !ησους ...ιι και ιιπεν αυτοι Β.

αφ)

- Ιησους] τρι·ποιπ. ὁ Ξ'. 03. το!. | οιπ.

ΛΒο.ΒΙ..ΧΧ.

- ου μη] ρτιιοιπ.οτι Β. ο. 5)·ττ.Ρει.&

Βο1. (Μπι.

- μονιμη ΑΒΧΔ. 88. απο. | Σ-σει επ.

ΟΒΙ.. το!. Οτι!). ΠΑΠΙ".

·- οὐ] οιιι. Χ. (αν απο»)

- αρνησυ ΒΒΙ.Χ. 1. ()τίρ. ιν. | :απαρ

νηση π. Λο. ι·οΙ. (τω. Μο". Μινι.

84. Μπι. Με. 80. .μια ...οι 84.) ] απαρ- '

νησει 69. Μ. (τρις απαρνησει με 69.

οι. Μπι. οι Ι.ιιο.)

Ι. πο ἰπἰι.] ρι·ιιοιπ. και ειπεν τοις μαθη

ταις αυτου Β. ιι.ο.

Ι. καρδια] πιω. μηιῖε δειλιατω Χ. ο. Πι!.

που. (νιιΙ.ι·οτ.27.)

2- #0] που 1

-αυ] πορτα Ιἱπ. Χ.

-.3ι·ι Μπι: ποριυομαι ΛΒο.ΒΙ.Χ. 88.

09. Κ. Υιος. ἰι.ι.·.||ἶρ. Β_γττ.Ρει.&Πο!.

Μοπιι.πι. Λεω. | "οιιι. π. 0"ΝΔ.1

οιο. ι·οΙ. α.ε.|. Οοι.ιι. Βιμ. Οτἰη.Ιιιι.

“8756. (πορευομ.....υμιν οιιι. Ι.)

8. και εαν....ιϊμιν τοπον] οιπ. 89. 8".

Ριπ.(ιιρ. ινι.ιΜ....ιω.) Λι·πι.:Μ88.

_και εαν] καν Β. (ροιιιιιιιιπ πιο..)

-κιιι ιιιιιο έτοιμ. 13.Μοι.0Μ.Χ. Ι. 88.

ΜΒΑ. (μια.) 8)·ι·.Πι:Ι. Δι·ιιι. ΣΕΦ. '

οιπ. .ιπ.υιι).υιι.υΔυοιικιι 1. δνε.

Για (ΠοιπρΙι.) (Μπι.

-ἱτοιμασιο ΛΒΟΝΙ... το!. απο.) εν".

1'ει.8ιΠοΙ. (Ποιο.) Απο. | ὶτοιμασιιι

ΒΔ!. _|ῖ Μοπιριι. ' ετοιμασας Η..εἰι:.

·-τοπον Μπι: υμιν ΒΒΝΒΧ. 1. 88. Κ.

Μοιπριι. | :ροκ 8. Α0. το!. ΎπΙι;.

ΜΜΜ. το!. (0111. ἰιμ. τοπ. ο. οιιι.

τοπον ο.)

-ερχομαι] ιιιιτο παλιν Β.

- παραλημψομαι] -ψοιμαι Αυ.

-ητε Οι·ἰη.ἱ. 6459 (ειτε 0.) | εσθαι Β.

4. ενω ΑΒΒΝΩΔ. 88. το!. νιι!ι;. ι·,|.ο.

Μοπιμ!ι. ' οιιι. ΒΙ.Χ. 1. 69. α.ο.ι·.#.

ιΧΠΒ. 1Ε!.ΙΙ.

--οιιΪατε την οδον ΗΡΩΕΣ. 88. ιι.

Μοπιι›Ιι. απο.) ' :οιδατε και την

π. .ιοουΣΔ. Ι. 89. το!.
ὑδου οιδατε

νπ|=. απο!. 8)·τι·.Ρει..8ι Πο!. απο.

Λεω. '

5. (.ιωμας;] πιω. ο λιγομενος διδυμος Β.

(νω.οπρ.πι. 16. πκ.24. Σκι. 2.)

-πως] Ήπιιοπι. και (3. ΛΟΦΝο. το!.

νιιΙς. ε:.ιι.|.πι. το!. Τοτε. πάν. Ι.'ιιι..ιε.24.

[ οιιι. ποπ.. ιι.υ. πιο..

-οιδαμεν την Μου Βο.(Β). α.(ἰι.)(ε.)

(οι.) πιο.. (Τετι. οι”. Για.) (τ. οι).

οιδ. Β. Ιω. Το". που. Σπα.) ¦ :δυνα

μεθα την Μου ειιἶεναι ετ. ΔΟΜΗ).

το!. Μπα. ι:$ το!. (δυνομιθα Ν.) ' τ.

δι.ΐ. δυν. ειδ. Κ. Λεω.

ο. .ι Μο. .ιιιο=υπο. το!. ' οιιι. ο ΠΊ..

Ϊ. ει] οιιι. Δ..

-εγνωκειτε] -κατε Β..

--με] εμε Β. ' οιπ. Λ. ι σου" Το”.

παν. Ριν.» 24. Πι!. Νεο-4·

-αν "δειτε ΒΟ.ΩΒ(Χ). Ι. 88. νιι!ε.

[Ειπε] ¦ ειδητε ΒΧ. “πιο αν Χ. |

:προκειτε αν τ. ποπ”. το!. ' γνω

σεσθιιι Β..

-απ' αρτι] τρτποπι. και τ. ποιου. το!.

νιιΙΒ. υ.ο.ο.ιω.πι. τι: Ιτοπ. 200. *288.

Το”. που. Γεια. 24(ΜΒ.). οι"... 210.

Πει. 989.. | οιπ. ποδια. Ι. 88. α.

Ποιοτιπ.(ιιρ.ΒιιΙππ.)

-γινιοσκετι Ή·τι. που. Γιαπ. ΙΙἰ!. ¦ οσε

ποι·ἱειὶε Ιι·οιι.'.280. ποειὶε Δρα".

-αυτον Η] ?οιιι. Ωζιιρ.Ιἰπἱι.)
  

88. ι·οοροιιι.ιιι οι 0!. ι ροι.ιοε ιι. ι ι.οι· πιο οι.

Τ. οιπ;ιιιι..οοι.ιο οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ιον. 8.

Δ 3 (Ο) Β (Π) ο.

1: Χ Δ.

1. 88. 89.

ΒθωΒΙΤΛ. 9 , , Α τ

ι ο λεγει αυτοι ο

ἔ 'Πιερ.

9. τοαούτιμ χρόνοι

ιπω

Η). ἐγώ λαλῶ

` ` ο ! › Ι Ή

του και εωρακοιτε [αυτου]

πω, Κύριε, δειξον ἡμῖν του πατερα, και αρκει ημιν.

έ Τοσοῦτον χρόνου μεθ9 ὑμῶν

! Ι ` , .ν , |

ειμι. και ουκ εγνωκατ με, Φιλιππε

ἑώρακεν του πατέρα·

ἡμῖν τον πατέρα;

”,

Ιησου9,

· Ή Ο '

10

Π Λε¦·μει αὐτῷ Φίλιπ

, ο εωρακοιτ εμε

[και] ποιο συ λέγει” Δεῖξον

ου πιστεύει: οτι έγιο ἐν τῷ

πατρι καὶ ὁ πατι)ρ ἐν έμοί ἐστιν; τα ρήματα

άμμο οιιιιι. ' 1)ἰοἱι οἱ Μωϋ

μου, .υοιιιἱιιο. οοιοιιιὶο ιιοιιιο

μιιιι·οιιι. οι οπιπο ιιοιιιε. Β ΙΕ

οἱι οι “οι”. '1'ιιιιιο ιοιιη›οιο

ι·οιιιοοιιιιι ιιιιιιι. οι ιιοιι οοι;ιιο

Μια πιο. Μπορω? Ωω οοπ

πιο. Μο οι ιιιιιι·οιιι: ιιιιοιιιοι:Ιο

ιιι Μια, ΟειοιιιΙο ποιοι ιιιιιτοιιι ?

Η Νου "αιμα :μια οπο ιιι ρο

ιτο οι μποτ ιιι πιο οι” και

ιιιιιιο οι;ο |οιιιιοι· ιιοιιιο ιι ιιιο

ἱιιιο που |οιμιοτι μποτ ιιιιιοιιι

6 ι `

αεγω

Ϊ | || ' "' 9 ' Ι ' Α ' “ο . ` ` ( ἱιι πιο ιιιιιιιοιιιι.ιρεο ίιιοἰι σπιτι

έ8Π'ω' ·λἶ7ω` υ|έ,"| βζ-τ εμ°:.υΤο`υ (3), (3υδε " Νου «Μου ιιιιιιι οι;) ιη

ΤΠ εν εμοι μενων ° ποιει τα εργα αυτου . πιστευ· μισο οι. μποτ ἱιι πιο οιιι.?
τ ο! ο ι ι - ` ` ε ι ο ι Ι. Η ΛΠοοιιιιι Ιιτοιιιοτ οιιοτο.ιρειι

ετε μοι ΟΤΙ. εγω εν Τει, πατρι και ο πατηρ εν εμοι @παπα

` Ι ` ` 8 ι Χ | |

ει δε μη, δια τα εργα αυτα πιστευετε [μου]
12 , ` › ` | 0 το 0 | ο , Ι . ι .

50 Αμην αμην λεγω υμιν, ο πιστευων ειτ εμε, ΔΕΝ" Με" @ο νου". οι"

ι .ν ο ι ι .. ι .. τ ` ι "οοπ ιιι πιο, ομοτιι ιμιιιο ουσ

τα εργα α εγω ποιοι κακεινοτ ποιησει, και μειζονα που οι φα Μιάου." ιιιιιιο

Ί 8 | ι οι ι ) ι ) ι ιι # τιι ιιοι·ιιιιι ιιιοιοι. ηιιιιι ουσ οι!

ποπ. τουτων ποιησει, οτι εγω προο του πατερα πορευο· ρωππινω10:ιυιιοιι,ι.)ωηυω_

Η. ' " 13 ` "' " ' | , " ' | ' Μαιου ιιι ιιοιιιιιιοαυτη" Ρ3,Ι μαι? και 0 τι αν αιτησι2τε. (ΙΙ Τς? οι:οματι. :Σμαρώ “ΜΜΜ”, Η" εισή

1·ι-αΐτήσοτέ τουτο ποιησω, ινα δοξασθη ο πατηρ εν τω υπο. “σου” που: ιο 'μια "Β

"Μο" 14. ο τ -- ο . '' ' ιιιιιιΙ μοιιοτιιιο πιο ιιι ιιοιιιιιιο

- 2 τοῦτο ' ·ιτοιἡοιο εαν τι αιτήσητε ευ τοι ονόματί μου, ἔγοι ποιήσιο.

 

8. αυτον ου. Α(ΡΠΝΩΪ.. το!. Σα". το.

Ιτοιι. Μα. 236. Το”. οι”. Ρτιιιι. ΗΣ!. Ι

οιιι. 130.'. Ιτοιι. 200. (οι οιἱιΙ. οι οιἰ. Μοτο.

286.) (οιιι. Και ὶωρ. αυτον 88. Απο.

Πω.)

9. λιγα ΙΙἰἰ.989-. ' απιι·ριθη Ν. (ο.)

---ο Πιο. Β(.Π)Νο. το!. ' οιιι. ο ΔΕ.

-τοοουτον χρονου ΜΝ. τοΙ. ΙΙἰρρ.ο.

Νοοι. 7 (ἱἰ. Η). Οτἰυ. ι. 725€ ¦ τοιτουτιμ

χρονιμ ])ΩΒ. Ιτοιι.200. στο. ΙΜ. ιιι.

988.. ι)!ατοοι οιιι. Σια. 89.. Το”. Μι:

...ήπιε-Ι. ΜΙ.υ:ιοι.οιοι.οιιι. (τουου·

τον 1.. κι! οοττ.'.)

_ηυιιιαας ΙΙἰρρ. Οτἰο. ι. ' οοΒιιονἱοιἱο

νιιιε. α.Ιι.ι:./. ΕΦ. Ιτοιι. οι.ιι!. Το”.

των. Ποια. 24. οοοιιονἰειἱ Ιτοιι.Μ58.

· οι οιΙ.Μιιεε. | ιιοοιιο ο. Πι!. ¦ ομονοια

Ινουαι.209.

·-ἱωραοιν] Μι!. και νιιιο. ιι.υ.ο.Ι. Ιτοιι.

Οτἰο. ΙΜ. ι. 56······ Με. Η. 57.. 2560. ιν.

528€. ΜΒΜ. Το". ιιι1ν. Ρτιιιι. που".

ΙΙἰΙ. Ωω... 941'. 989'. 9-Ω-·'Μ· ΚΟΠ..

που. ιο:ιο=. ιοοιι=. μου: που. 25.5. ι

οιιι. ο. ΙΙἰρρ. Οτίο. ι. '225.. Με. Η. 104€

288.. 287.'. 8Ι5". 450'. ΕΜ. 1501. 1,1'.

45.

_και πως ΛΒΝΙ..Τ.είο. το!. Ά 8)ιιτ.Ροι.

&ΗοΙ. σαι. Απο. ι οιιι. και ΒΩ. του!.

α.υ.ο.ο. Μοιιιιιιι. Ιτοιι. ΙΙἰΙ.989ι·.9-Η'.

(οιιοιιιοιΙο οι·οο Λέω.) | οι! 5ο. κι.

στο. (Ξ. ΙΙἰρρ.

_ου] σοι Η. 69.

10. πιστιυιις ΙΙἰρρ. ο. Νοοι. 7 (Η. 11).

Το". που. ?που 24 Με. Πι!. 520'. 989'.

Ι ήτοι;) Β.Μαι.οιΙ.Ι. | οτειιιιιιι νου!.

Η". 94”. 0424. 9489

- λιγω ΒΝΙ.Χ. ο. 5ι·ι·.ΒοΙ.ιιι8. Μοπιιιιι.

(οιιι. Β-ΙΠ.ι"αι.οιΙ.'.2.) ' 1λαλω 9. Δ

Ω. το!. (Μπι.) 8τττ.Γει.8ιΠο|.ικι. τοΙ.

71·ι·ι. οι”. Μια. 24. ΙΙἰΙ. 520'. 939.).

ουν. 1002". ΙΟΝ” πιο”. Ιουν. [ λιλα

ληιια 1).

- υμιν Το”. μου. Για. ΙΙἰΙ. 989". 8489

' οιιι. 09. 8_ντ.1)..ι. Μι. 10899

- αφ ιμαυτου Ν.

- ο ιν ιμοι Δ.Ι)ΩΧ. το!. ιι.οώ 8)·ττ.(3ττ.

καιω το!. ΙΜ. | οιιι. ο ΒΕ.. νιιΙις.

οι!! Οτἰο.ϋ.6Ι4". (μιυω Δ(ἱτ.)

- ποιοι τα εργα αυτου ΙΙΙ). (Γιιοἰι ΐιιοιιι

ο. Γιιοἱι οροτιι Το". οι”. Ποια. 24.) |

ποια τα ιργα αυτος Η. 88. | ἱροο

Μου οροτιι ειιιι ΜοιιηιΙι. του. ΙΙΙ!. 1884.

(απο.) 520'. απο. ουν-τ- ου”. 0.50).

Ι002°. 10189 Ιω”. | :αυτος ποιιι τα

ερ?α ετ. Δ(Ν)Ω. το!. νιιΙο. (_/Σ)(ο.)

εϊττ.(Στι.Γοι.8ιΠοΙ. απο. Απο. Οτι!).

ιι. οιιι. (οσοι αυτοι; Μπι Ν.) (που) Μ.)

¦ ἰιιτιο |ο‹ιι.ιιιιιτ, οι οροτιι οικω οεο ΐιιοἱο

ἰρεο που α.υ.ο.(!ῖ) μου. “ιιιιοο"

8)·ττ.οτι.1)ει.&Ποι. Ποιο.

Η. πιοτιυιτι] μι·ιιοιιι. ου Η. νιιΙε. |

Οοτιιτιι, Το". ιιι1ι·. Ήττα. 24. ΙΜ. ιοο

με.

· - μοι Η. ει·ττ.0τι.&ΠοΙ. ΙΙ”. Ι οιιι. ΥΜΕ.

 

[ο. 8)·τ.Γει. Β)·ι·.ΙΙἱοι·. Το". που.

Για.

ΙΙ.ιιτι εγω ιυ τιμ πατρι και 6 πατηρ ιυ

ομοι Ιτοπ. 815. ΙΙἰρρ. Ρ!ιΠο8. ιιι. Η

(289). Το". ουν. Για 9. 24. ΙΕ!. 520'.

7990. 807". 808". 939'. 944'. 1002".

1019". ΠΗΡΕ Ι080.:. ¦ ότι ο κατ. ιν ιμ.

ιιαγω ιν τιμ πατρι 1). Οτίο.ι.750. (ο

γαρ πατ.) Μι. 9.50". "και ο πατ. ιν

ιμοι] οιιι. Λ. (τα βηματα νοτ.10.ιιιι ιν

:μοι Μο 69.)

- ιμοι] ιοο. εστιν ΕΕ. 1. 69(2°). Μου.

ο.ο. Βιιτ.(.ῖτι. σου.. Ατιιι.Ποο. Ιτοιι. Πι!.

1002... (ι·ἱι1.ι·οι·.Ι0.) | οιιι. 8ι. 8. Λ(νἱιΙ.

ιιιιρ.)ΒΙ)()Ι.ΧΔ. 88. 0590.) ΕΟ Ποιο.Κ

Μ8Ι.ΤΛ. α.Ιι./.Β. 8)·ττ.1,ιιι..8ιΠοΙ. Μοιιι μυ.

Δτιιι.ΖοΙι. .ΙΙΒιιι. Ειιιι.Βο. Ρι·. 204. Το".

ια. ΜΙ. ΙΟΝ..

- μη] μυγε 1). ' οιιι. 69.. (ΕΕ οι πιω

ιιοιι οποια: 8)·τ.Οτι.)

- αυτα ΑΜΠ.. τοΙ. Μια. (οι ο Μο.)

8)·ττ.οτι.8ι Πο!. Οι.ιιιι. 11ιι.ο:ιιυ. 940.

950”. “302”. | αυτου Β. 2201. ' οιιι.

1)(ΒΙαιι.). 8)·ι·.1)ιιι. 8_γτ.Βιοτ. Μαιου.

Απο. Το". ΙΙἰΙ. 520'. "ΜΜΕ μη Ο.

- μοι 2°. ΔΙΠ). το!. α.Ιι@ Μαιο. το!.

| οιιι. ΒΕ. 88. ΥΜΕ. ο.οώ @κατά

Μι. 8ττ.Πἰοτ. Το". ΙΙι1. Ν”.

Ω. τουτων] τοῦτον τα· Π.

  

ο. πιο" οι.ιιω.ι ιι. Μαιου. ιιιιιτοιιι οι.
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Χιν. 22. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

"ΗΕΗ-.419 15 ἐὰν ἀ7απᾶΤέ με, ται· εντολιΞιτ ται· έμαι· 6 2τηρη- πιοο.Ιιοο ΐαοὶατπ. "οι πιο.

- ο ι Ε. ', 1.4 'ν ι. .°==ιοϋ-['1'12έ σετε.|| Η) 2 κανω'| ερωτήσω τον πατέρα, 2 και ἄλλον ιιΡΕΤζ=2Μ:.ιοέ:20ω;:"::μπ Σ,

.Δ.ται. . | ν τ .. στ ι αν ο ι ο ι · ιιιιιιπι ιιιιιιιοΙοιιιιιι ιὶιιὶιἰι νοοἱε.
ἔο€,:ηροι:ατι παρακληΤομ δωσει υμιν, "μα Ο Π μεθ ιίμ'ωμ εω- Του οι ιιιιιιιοπι ι·οοιοοιιιπ πι ποιοι·

. ο Α 17 Β Χ σκ ” ο , .κ Ι , Π Π . ι . .- .

.ωρ..5:10. αιωνα, Το πνευμα αληθεια9, ο ο κοσμος' ου ΠΕΠΗ, ηΗΠΠ.|Πιν0ΐπα"ΜηΗωΠ

. ω . Α __ , πιιιπιΙιιο ποπ μοιρα'. ιιοοιροι·ο.

-“Ρ 1 '7 δύναται λαβειν, ὅτι ου θεωρει αυτο ουδε γινώσκει ηιιιιι ποπ ποια οιιπι οοο επι
» ι ο -- δκ π » ι ο ι τ .- Ι οιιπι: το: πιιιοπι οοαποεοπ.ἰε

αυτο· υμειι·[ ε] ·)·ινωσκετε αυτο, οτι παρ υμιν μενει, ω",'.μ.ω ΜΜΜΗΜ"Μα
` 9 . Η ) Ι 1 , Ο | . Α 9 | - ι . ι ' . "4 γ ι .

και εν υμιν δ εστιν. 8 ουκ αφησω υματ οριρανουτ, νέ:$ΐι;Τ'::

.ιν ` .ο ο ι ' ~ 'Τωρα. ερχομαι προτ υμαι·. 19 ἔτι μικρο”Γ και ο κοσμο;` "ΜΜΜ ΜΜΜ οι ΜΜΜ

... .. .. .. ιπο ιιι.πι ποπ πω. Με ιιιιιοπι

με οὐκ ἔτι θεωρει, ὑμειι· δὲ θεωρειτέ με· οτι έγω ζω, ποιοι Μο. φπα οπο νινο οι.
` ' ·· 8ζ| # 6Ο , ι ι ·· · ι ; ·· ·· νικ νικώ. Η" Ιιι πιο πιο Με

και| υμει9|| θησεΤε: εμ εκει”, ΤΠ ημερ9 "πω οοι;ποιοοιἰε ποιο. οια) παπι ἱιι

› ι τ· 4 ` ' π ' . - - ι . .

·γνωσεσθε οτι εχω εν τω πατρι μου και υμειι· εν ··ξῇὅ:ὶ"Μἔ::"ῖϊ

ἐμοὶ ...οι εν ὑμῖν. 91 ο ἔχων ται· εντολιίτ μου και ι1οιιιΔηιοιι οι εοι·ὅι;ξ :απο οι

απ ο κ α τ .ο ο τ η!!! !”:Ι'ν πιο: . ° "ΙΙΙ 4!!!

58,ι-.οι·ι. πιο) τηρων 6 αυται·, εκεινοι· ἔστιν 6 οιγαπων με· ο δε ω... Μπι." ...ο οικω." π.

· ··· ' ι · ` ·· | _ ριπ.ι·ο πιω. οι οπο ιΙἰΙιι.πιπι οιιιιι

α7απω με! α7απηθησε'Γαι υπο Του παΤρο9 μου οι ιπαιιιίοιιια!ιο οι ιπο ιιιιιιιιι.

: 2 Ι '| 9 | 9 ` ` 9 | Σ Β 9

κανω α·ναπησω αυτον και εμψανισω αυτω εμαυ

|

τον.
2ο . 0- ο οποιο-πω. ο'Ιιιιιαιι.ιιοπ

.1ιι 51 Δένει αυτω Ίούδαι·, οὐχ ο Ίσκαριώτητ, πιο παππού.: π.:".πω, .πιο

Μ

  

ι Η.πατιρα] μια. μου ετ. Δ. το!. ο. 1709. ¦ τηρηιιητι 88. 69". ¦ ':_τηρηπατι οιοι·πιιιπ ο.) ' ματι" ·:. Λ1)'ΩΒ. 33.

Ε'- Β)·ττ.].)ει.&Βο!. (ιι. 8)·ι·.οι·τ.) Ι οιιι. ΑΒ οι ΔΗΩ. απο οοιι·.'.) το!. μια. 8)·ιτ. το!. ΥΜΕ. πωπω. 8)·ι·.Βιοι·. Μοιιηι|ι.

ποια 1. 83. 69. (μια.) Μοπηιιι. 0ι·ι..1'ιπ..8ιΠοΙ. Λι·ιιι. ΖΕι|ι. Οι·ἰη. ιι. Απο. ποπ. (οοο οιιι. πι 8ι·ι·.Βιοι·. ιιι

απο. Μπι. απο Ποια". 918. ΠΠ.799". 8014. οτιο.ιιιι.ιπ. ΜΗ. Επι. ἱιι Πι. 9519. ι·οοιε ιιιιιποιιἰι οι οιιιιιΙ τοι οιιι.)

· - ποριυομαι] ππιο προς τ. πατερα 83. Νοι.·αι. 218. Βιιο$15.5. 19.ιτι μικρον οιιιιι ιιιιιι. οοιι]. δ)·ι·τ.οι·ι..

' ο Πι!. Ι απο”. Μου. "καπνισμα Ιῦ.καγω Μια ι. ι 1:κιιιι·νω Δια. ι·.ι.ιιιιιι.

ΦΠ.. Μο111Ριι. τοι. Ευα. ο. Μο!. ιτο··. ἱιι Γε. '25”. - ουκ ιτι ΙΜ. 950”. | ου Δ. ιι.ο. εγινα.

“ΜΙ οπι- 1- - ο οποια. οι. α.“ι.)ο.ο$!μπι. οι". - με οι] οιιι. οι..

- “Πισω” Λυ- Ι'ω- ι 0.77”. ΒΩ- (πω οι·ι.Ρει.8ι ΒοΙ.ιιις. ΠοιπρΙι. απο. Επι. - ότι ιγω ζω Ιπι.] οιιι. ο.

Β) "Μω- '|'°, παπι” 88- νω1;-0|-¦ ο.ΜοΙ. 1709. ΠΙ'. ἱιι Γε. 25”. Ποια". - ζηοιτι ΒΙ.Χ. | Σζησισθε (Ξ. ΑΏΟ.

πιο. οιι οο ι. οιι πιο ο. (ποπ που. 219. ΠΕΙ. 80.54. Ι.τιιοι].155. (μπει αιωνα το!.

νωΒ· (ΜΜΜ Πως” Ο “Ωω-ω νο· Β. ο.) ειη Ειιο.ἱπ Σο. 500'. ' :μου 9. 9.0. ομως απο: γνωοιοθι ΒΟΕΣ. 88. Η...

  

 

Η." Βρακα.) Δι). τοι. κι". η. 8)·ι·.Ποι.ιο,·ι. Ακτη. νιι",:.1: | :μια σ. ΒΔ. Ι. Ν!. 8.6.8.

-- ινα δοξασθη....υ.ι1 Μ. νοι·.] οπι. Δ.. ιιιι·.η.ΙιαΙιοι. πιο.. (μινιι ου.) Β)·ι·.Βοι. Μοιιιμὶι. (Μπι. ΔΝ!» Ι Ο!"

(οοιιοαι οι. πω σ.) -- μια υμων] μια ιι;; τον αιωνα Η. Βια. ἰ-μιις Λ. ι. 8)·ι·.1'ει. απο.

14. 0111. να. Χ. Ι. Α.. 6. ε_γι°.Βἱοϊ. ἱιι Β'. | Οοιιιτιι, Ειισ.0. ποιου. ἱιι Ρο. ·- καγω] και ι·'ω Δ.Β"ΟΜΒ.

Δ.ται.ΖοΙι.οι Μ85. (πιο Λι·ιπ.υεο.) Η. θιωριι] -ριιτε Η. 21. ο δι ιιγιιπων μι] οιιι. Δ.

·- ιαν τι] και ιαν τι Η. 17: Μοπηιιι.Μ8. - αν" ιοι·.] αυτον υπ. (39. (ΡΤ|.) ι - ιιαγω ΒΒΩΒΧ. Ι. “πιο Λ. ' :και ιγω

ι αν τι 1). (οπι. τι 8)·ι·.1·..ι.) -τω. Ι° οι 2° οιι. μια 80 Μ. 80 Β. τ. ΑΔ. 88. που. το!.

Β - αιτηοητι] ΜΙΒ. ,Η ΒΔ. 88. - ουδε μια αυτο] οπι. Ε. - ινοωνηοω Β.(Ιτ.

νιιΙε. ο! δ'νττ.Βει.οιἰ.διΒοι. (90.11. - 7ινωσκ1ι]·ΞΗ'Ε Η. -- αυτη: ιιιαντον Ι.ιιοΜ 1.5.3. ' αυτον

. ο “1180. ¦ οπι. ΛΙ.)ΩΙ.. το!. απο. - αυτο 20.] οιιι. Β. ιι. .δικα ιμαυτιρ Μ.

;: 8γι·.Ριιι.ΜΒ. Μοιιηιιι. ' ο ραπ:: :οοο π - υιιιις οι ΔΙΠ. το!. Υιος. ...πω κι. 22. αυτοι] οιπ. και.

πιο. (οπι. ιν τω ον. μου ΔΠ11.υ50.) ι οπι. δι ΒΩ. α.ἰι. [πισω - ουχ ο Μπαρ] ΤΙΜΜ” @του | ο

τ·- |γω υ00(2")Μ- κι. οι!! @ΓΓ-1,84"- - μένα Ιιοο αοοοπι.ιι Χ. Ι. 88. 0.39. ΕΟΠ κανανιτης Ί.'ΙιοΙι.."ιιι.

4 841491- 0004· Ι 049· ΑΒΕ· 88- 0(1")Δ.- ΧΜΠΔ. ο.ιι.ο.ε$!. ε)°ττ.0π.Βοτ.8ιΠοΙ. - !οκαριωτης γιιιι.:.()!. ¦ απο Καρυωτου

9 νωΒ- 4499- ΜΜΒΡΒ- ΑΜΙ-υπ- (2ΕΔΜ) (Ξοιιι. Ι.ιιι·ω ' μινιῖ Υιος. 8)·ι·.Βιοι·. 1). ¦ Βοιι.ι·ιοι.ιι Ι.ιιι.·ω 155. 8οιιι·ιοιιε

"του", ΔΙΠ·- 88- 0(Ι")Μ.Λ". ΥΜΕ. Απο. πιο.. ' Μπι" ΜοπιμΙι. Λικ. πιο 8οιιι·ιοιιι ιι. πιο 8οιιι·ιοιοι ο.

ΐ αρ. Μοπιρ!ι. Δι·ιπ.Πεο. πιο. (Πο. να. - εν υμιν Υιος. α.ο,/. Σπα ' συν υμιν Ο.) 8)·ι·ι·.15ι.&ΠοΙ. πιο δι:ιιι·ιοι!ιο ο.

Η.) ' οοπιι·ιι, υο(.](20)Μ.2. το!. αποφ. 1. Ικα!). Λι·πι. ω.) Μάι!. κι! ιιιιιιε ναι:

Ε 8]°π.].'ει.διΙ.ΙοΙ. (ἔσω. - ιοτιν 13.0.. Ι. 09. Το!. α.ο.ο.ι·ώ0.

Ξη- Βι.τηρηοιτε ΙΙΙ.. Μπομπ. Βιισ.ο. ιιιιι. 5χι·ι·.Οιι.8ι1°ει. Ποιο. [νο] (πιω. πι ιι. οοι;ιιοεοοι.ιιι οιι οι. Βοαι·ιοι.ου ιι.

τη"

  
458





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χιν. 28.

Δἔἔ2)· Κύριε, τί γἔγονεν ότι ἡμῖν μέλλει· ερ.ιραι:ίΦιν σεαυ:

ι ι κ ο :· ι ..οι! οι τι “τι”- του* αν” οι
κι ο ειπεν αυτ‹ρ, Εαν τα αγατι·οι με, τον λογρν μου τηρη

σει, και ο πατηρ μου αγαπησα αυτον, και πρ”

αυτον ελευσόμεθα, και μονην *ποιο αὐτῷ ξτι·οιησό···

ΐ18πω· μεθα.η 2" ὁ μη αγαπαω με τουο λόγουι· μου ού

πε τηρει.: κα). ὁ λόγοι· ον οικούετε ουκ ἔστιν εμόο, αλλοι

1“πιο ιο: η. ρλβ

ι

δ Βια. οτι.

τοῦ ·ιτέμψαντόο με ·πατρόι·. 25 Ταῦτα λελοι:ληκα ὑμῖν

παρ' ὑμῖν μένων· 26 Β ὁ δὲ ·παροίκλητοο, το πνεῦμα

το αγιον δ ·ιτέμψειέ ὁ ττατηρ ἐν τῷ ὁνόματί μου,

εκεινα υμαι· διδάξει πάντα, και υπομνήσει ὑμιῖ9

πάντα τι εἶπον υμιν.

52 27 Ειρήνην αιρίημι ὑμῖν, ειρηνην την ἐμην

δίδωμι ὑμῖν· ου καθά· ο κόσμοι· δίδωσιν, έγω δίδωμι

1:ιοιιιιιι οοι: ηιιιο. ιιο1›ιε ιιιιιιιιίοε.

ιιιιιιι·ιιι οι ιο ιρειιιιι οι 1ιοι:ι

ιιιιιιιι.1ο? 1" 11οεροιιι11ι. Ιοειιο οι.

@οι οι. 81 :μια ι1ι11;:ἰι πιο, οι".

ιιιοιιοιιι ιιιοιιιιι οοινιι1ιιι, οι με

κι· ιιιοιιιι ι111ιι;οι. οιιιιι, οι οι!

οιιιιι νοιιιοιιιιιε οι ιιι:ι.ιιοιοιιοι

ορια! οιιιιι 11ιο1οιιιιι3; "φα που

ι1ι1ἰαιι πιο. εοι·ιιιοιιοιι ιιιοοο ιιοιι

οιιτται; ο". Μ οι. εοι·ιιιοιιοιιι

ηιιοπι οιιι1ιει.ιε, ιιοιι υπ ιιιοιιο,

και οιιιο "οι πιο ιιιιοιι ριιιιιιι.

Β Πιιοο1οοιιιιιε ιιιιιιι "Με ιιιιιιι1

του ιιιιιιιοιιιι: '1 ΜΜΜ νοια

ο1οιιιιι ιιιιιοιιι, ιιιιἰι·1ιιιιι ειιιιοιιιο

ιιιιοιιι ιιιιιι.οι ιιιιιοι· ιιι ιιοιιιιιιο

ιιιοο, 111ο να. ι1ιιοο1ιιι οιιιιιιιι οι

ιιιιιη;οι·οι νο1ιιι οιιιιιιιι ιιιιιιοοιιιιι

ιιιιο ι1ικοι·ο "οι...

'Η Βιιοοιιι ι·ι:1ιιιηιιο που... μι

οι:ιιι ιιιοιιιιι ι1ο νο1ιιο: ιιιιιι οπο

ιιιοι1ο ιιιιιιιι1ιιο ι1ιιι. οπο ι1ο νο1ι18.

υμιν.

λιιἱτω. 28 ,

` | Ο '- ' , `

μη ταρασσεσθω υμων η καρδια, μηδε δει·
ε 'ξ 'ο κ

ηκούσατε ότι εγω ειττον υμιν .Υπαγω και

λοιι ιιιτ1ιοιιιι· οιιι· ι°ι:εΕΠ11Π ιιο

ιιιιο 11ιτιιιιι1οι.. Η Λιιι11ειἱε ι.ιιιιιι

οριο Δω νο1ιιιι να. οι. τοπιο

 

22. κυριε] ...οι και ΦΑ. 1. 89.5ΗΚΜευ

Λ. Βιιι·.Βο1. (Μ οι: οι να!. κι Μι εοι·ιρ

:πιο ροει.οιι 5 "ο ι οιο. Μπακ. 88.

Β. Μα. Βιιττ.οι·ι.8ιΡει. Μοιιιρ1ι. 'Πιερ.

Μπι. (3001. Απο. Βάι. στο). [οι. 111.

7911. [να]

- γεγονιν 0τίο.Ιιιι. 111. Βιιοα 1 εστιν

31).

·- ημιν] τιοει μελλ. Β. (νιι1ι;.α.) ο.

Οτίο. ΙΜ. 111.

·- εμφανιζειν Οτίο. [οι. 111. 1 ·ξεις Λ.

Βιιοα 155.

-- αεαυτον] εαυτον 690.90).

28.1ηοουι;] ·ιιιι·ιιοιιι. ι 3. Χ. 69. ΝΑ.

Οτίο.1.21.1-8-. 1 οιπ. ΔΒ1)1..Δ. 1. 88. ΕΟ

Π1ί811.

- τηρηοει Οτία. 1. 234.. Εν.. ο. Μο!. 99.”.

170". 1 -ου Χ. 119. (111.

- αγαπησα Οτι!). ι. Ενα. ο. Μι:1. 17011. 1

-η ο· .

- ελενοομιθα Οτἰη. 1. 2301,. 284'. 238..

7584. 111. 1701. ιιι οιιΕ.ΒΡ.0ΠΠ11.ΜΜ.1..

78; Οιιι.οι·αιιι. Βιι1ι. 161. στο. ΙΜ. 1.

50.'. 11. 44-11'. 111. 211.. (35". Η”. 958". Η.

474.. Ενα. ο. 111ο1.170".1'1'18.ιιιΓο. 4011.

Μονο. 218. ΙΙ". 441”. θα”. .ιιιοα 155.

1 ελευοομαι 1). ε. 8ι·ι·.Οι·ι.. 1 ·ιι·οριυοο

μιθα 1111.

- μονην παρ' αυτοι οτιο.1.οιιιιιετ. 111.

στη. Μι. 1. ιιι.οιιιιιετ. ιν. (οιπ.. Μο".

78.) θα. 1Σιι1ι. 161. Ενα. ο. Μαιο.

28. ·ιι·οιηοομιθα Β(Β)Χ. 1. (18. (Ο. Οτἰη. 1.

280'. 28-11'. 288.. 756". 111. 111 οι11..11.ρ.

Οι”. Μο". 78. 1ιι Γεω. θα”. ούν. 5-1.

()τίο. Μι. 1. 11. 11ι.οιιαιετ. Η. .Βιιι.ο.

Μο1. 1700. 171.. 1ιι Ρε. Δρα". Πἰ!.Ιιἰιι.

[ικα. (-οωμαιθα Ι..) 1 :ιι·οιηοομιν €.

ΔΕ. ι·ο1. Οτι!). (Ζω. Οι·ιιιιι. Ειι1ι. 101.

(-αιιιμεν ΑΜΑ.) | ·ιτοιηαομαι 1). ο. 8".

Οτι.

24. τηριι (τηρη 0.” 1 τηρησει 1). Μοιιηι1ι.

- ὁ λογος] πιω. ι φος 1). ιι.ο. δια-.1101.

Λι·ιιι. ν1::ι1ι. 1 Οοιιιι·ιι. 21Ιατι·ο1.ιιιι.Ειιο.

8”. (1811. 11 (στο. αν ακουιτε ιι.ο.)

- τι·ατρος 11Ιοτει·Ι. αρ. Η”. Με. (ιτήρ :ιο

11.) | οιο. 159.

25. υμιν 211. Επι. ο. Μο1. 17011711.. οι”.

25”. ' υμιν Η.. | ἱιμιιιν Ι..Χ. (19'(ι)μ.

δισ.)

213. ο δι Επι. ο. ΜΔ. 1701. 17111. 1ιι Ρο.

2511'. ¦ ή δε 1.

- ο Ειιο.ο.111ο1.6ἰ.ι·. 1ιι 118. | ου ΒΧ.

- ·κιμψει ιδιοι. ιο Μαιο. ἱιι 1,8. 1 ·ψη

Β. 69. δισ. Λ.

- πατηρ] ιιι1ι.1. μου 31). η. διπ.οι°ι.&.Ρει.

111οιιιρ1ι.1ν. Ειι.ι. ο. Μο1.ω.ι. ιιι Γε. 1

Οοιιιι·ιι., Λουαι. 218.

- και υπομν. ἰιμ. παντα 0τἰ9. 111. 511”.

(να. |ιιι. 1. 6111. [Με. ο. 111ο1.!ιἰ.ιι. (ιιι

Γε.) Δ”ιιυιιι.218. 1 οιιι. Λ. 1ι.ιιι. @οι

Οτι. | οσοι υμιν (οιιι. παντα) Δι·ιιι.οι.1.

(απατα. οι1ι.1. οιιιι1ιιιιι.)

ι

1

.'16.ειιτον _/1 $γι·.11ο1.ιιια. Λι·ιιι. ΖΕι.1ι.

(Με). 111. Ειι.ιι.ι:. Νομού. 1 αν “πιο 1).

ν1118. α.υ.ο.ι:! 1 εγω “που Χ. (18.'

(1100 Βιτι·.0ι·ι.1.,ει.διΠο1.Δτι.

-- υμιν νιι1ε. _|ῖ Ευα. ο. Μο!. 170". 1

οιιι. ιι.ιι.ο.εα|. Ειι.ι. ο. Μο1. 1711,.

26.11". ιιοιι 27 ιι1ι ιιιιι.] ιιι1ι.1. :για ΒΕ.

1 οιιι. Α1). ι·ο1. Σκια. το!. στο.

111.

27. ιιρ. την εμ. δισ). υμιν (σου. 1. :5211. 11'.

ιοο=. οτιο.!ιιι.11.25.':ι.. οι”. .ι:ιι=. ιιι.

114139. Ενα. ιιι Ευ. 80411. 56”. ιιι Ρε.

1480. 17111. Τ1ιοορ1ι.(Μιιι. 1211.) αν".

20ο. σοι. Πιι.877ε.οοοι. 1.ιιου2ιοι.ι

οιιι. Χ.

28.ιρχομαι] μπαι". εγω 611. ' 00111”.

στη. ι. οιο. που". αν. απο.

- ηγαττατε ΑΒ. ι·ο1. Βνι·ι·.Οιι.1'ει.8:Ηο1.

ιο1. ()τίο. 1. 284.. £ιι.ι. ο. λ1ο1.11011.

Άρια". 214. σοι". 1119. 280.821. Μι.

101911. 1 αγαπα” 1)..1.. 1311. Η.

- ποριυομαι] 1ρι·ιιοιιι. ιιιτον ετ. ΔΕΚ..

το1. 1 οιιι. ΛΒ1)1.Χ. 1. 88. 09. Κ.. Βου..

8)·ι·ι·.οι·ι.Γ.ιι.8:11ο1. 5)·ι·.11ιοι·. Μοιιιρ1ι.

Οοι1ι. Απο. ΖΒι1ι. οτα 1. .Ειι.ι.ο.

111ο1. Μιοιιι.2ιι. Ουρι·.ιοιι. 280.321.

ιιιι. 101011. 185411. 1 (εγω ·ιτορ. 09.

Απο.)

- ττατιρα] πιω. μου (19. Ο. διττ.01'Β&

1ιι Ρε. Νουιιι. ΙΙΙ!. 1 προς αυτον μονην

1). 8_γι·.Ρει.

- ο ο. 1 ὑοα 1. νιι1α. ιι.ο.ο]17.ιιι. Οια).

111. Σκε. ο. Μαιο.

_________--

22. "πιο". οο ιιο1ιιο οι. 1 211. ιιιιιιιοιοιιοιιιι οι.

1 21. ιιιιιιιι πιο οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΙΠ. 80.

Α Β Ο Β Ποιοι

Ι. Σ Δ.

1. 33. 69.

Β(1')θΒ.ΚΧ8ΠΛ.

κομου εἶχευ * 'Μόδα, οτι λέγει αὐτῷ [6] Ίησουο,

_Αγόρασου ών χρείαν ἔχομεν εὶι` τὴν εορτήυ·

τττωχοῖτ ἶυα τι δώ. ''0 λο.βιου ουν το ψωμίου ἐκεἶυοο,

αθλιο... ..ΜΜΜ .3. οι ωξ.

οκ

αυτου.

82. ἔν ἱαυτιῇ

33

48 31 23" ουν ἐξῆλθευ, λέγει * 'Ιησοῦο, Νῦν εδο

ξοἱσθη ο υιοι· τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεοι ἐδοξοίο·θη ευ

:Η [ει 6 θεοι· ἐδοξοίο·θη ευ αὐτῶ,] καὶ ὁ θεοι

ν › ` : = › τι! ` ι ` ι | ο Ι

δοξοιο·ει αυτον ευ αυτοι, και ευθυτ δοξοιο·ει αυτου.
` πιο

τεκνία, ἔτι μικρον μεθ' υμων εὶμι. ζητήσετε με,

Μουσε ΙιαΜΜι ΙιιιΙιιε φιἱιι οι

ο .. ου. οι Με”, Ι·.ιιιο οιι ουαι: οριιο

η Τοι9 ουαι τυπου: οι! ι!ἰι:πι 'οποια, @Πι

οποπἱε οι :Φακοι ι!ατοι. που...

απο αοοοριοκοι Πιο ιιιιι·οοΝιιαι.

οκινἰι οοιιιιιιιιο : οται πομπο

Νοκ.

·“ ουαι απο οκἱειοι, ιΠοἰι

Ποια, Μαιο οωιικουα οτι ο

Και “Ματια οι Ποιοι Νιώθω

ιιιιι οιιι Πι οο. 3' Βἰ ιιι:ιι8 οΙαι·ἰ

Ηοιιιιιι οει ια αν οι Ποιοι ΜΜΜ

οιιΜι ουαι ἱιι οοπτοι ἰρεο. οι

οοιιιιιιιιο ωοαιωωι ουαι. Μ ΓΕ

ΠοΗ, ιιιΠιιιο πιοιιιοιπτι νοΜεοιιπι

ειπα. Ωιιιιοτοιἱε πιο. οι εἰοιιι-(Μ - ` θ` 9 ο ΟΙ 8 Ι Σ ιν ιν ; ο ι

και κα τυο “που τοκ· ου ιιιοιι` οτι οπου εγω .ΗΜΜΜΜΩ"ΜΧω.Μο..ω
. - ' Ι " ' Α ' | ' '“ ` ' " ' " "ο" ροιοιιιιε τούτο. οι "Με

' ΙΡ υτταγω, υμειι` ου δυναο·θε ελθειν, και υμιν λεγω οιρτι. @ο 'Μ.10. 3. ΜΜ‹ΜΜ Πο

ἀλλήλουτ.

Η,
κρίθη

 

29. 'ουδας] τρωω. ο ς. (Η). το!. ' οπι.

ΛΒΙ.Χ. Ι. 88. 69. ΡΜ”. Οτία. ἱν.

- ὁ Ιηιτους] οπι. 1. Βγτ.Ροι. | οι". 6 Β.

Οτἰα.ἰν.

- την ὶορτην 0τίο. ἱτ. | οπι.ἱορτην 83

.ιἰο. (ΜΒΜ την.)

- ιδιο Οτἰ9. ἱν. [ δοι Β.

80. ικανος Οτἰο. ΠΑΠ”. ' “πιο το ψωμ.

88. νιιιο. ακα-#9. ] οπι. 09. ο. σου”

ο. 8ττ.1'ει.

- ιξηλθιν ποιο ιοθ. πουι.κ. 88. Ο!).

Μ. του. Ιω. Μοιιηιιι. ΣΕΦ. ()τία.ἰτ.

448Μ·444:. . :οσοι σ. ΔΔ. το!. ο!

το!. (οπι. πιο. ο.)

-- ευθυς Β(.:ΠΪ.Χ. 0τἰα. Νά”. ¦ :θειος

ς. ΑΔ. 1. 88. σο. τοΙ.

-- ην οι νυξ....ιξηλθιν (τοτ.81)] οπι.

Ο.

8Ι.ουν 8!. 4. Ε!:. Β.λίαἰ.ΟΠΕΧ. Ι. 88.

69. 13ο". Μοτο”. Απο. στα. ἱν. 4450.

[που] ] οπι. δι.8. Μ1ιτιικΜευΛ.

8›°Π°.Ρει.&Ποι. απο. ΑΜ. (λιγα ουν

Η.)

- λιγα Οτἰο.ἰτ. ] ρτιιοπι.και Λ. @τι

ΙΜ. ' πιω. ουν Η. Οοι!ι.

- !ηιτ.] τρταοαι. ο ετ. ΛΟΒΧ. το!. Οι·ἰ9.

ἱν. . οιπ. ΒΒΔ. ] (ποιο λιγιι Χ. οτι...

ἱν.)

32.” ὁ θεος ιδοΣαοθη ιν αυτῳ λοι. το!.

ναι”. ιν. 8)·τ.1)ιιι. Μοαιριι. 'Νιου.

λίιιι. Ποια. Απο. ΖΕιιι.Βοπι. Οτἱυ.ἰτ.

·Η.5·(ι:“.) 447'. [Ια. ιοοευ. Μια. 110.34.

3.5ἐ

3. ἐντολῆυ κοιιυὴν δίδωμι ὑμῖν, μια.Η οἱγιιττᾶτε ἀλλή

λουο, καθά· ήγάττησα υμᾶο ἶνα και ὑμεῖι` ἀγαττᾶτε

ν τούτῳ γυώσουτοιι πάντα ὅτι ἐμοὶ

μοιθηταί εστε, εαν ἀγοίττην ἔχητε έν οιλλήλοιο. 86 Λέ

γει αὐτῷ Σίμων Πέτρα, Κύριε, που υπάγειο; άστε

Ιηο·οῦι·, "Οπου υπάγω ου δύναο·οιί μοι νῦν

ἀκολουθῆιται· 8 ακολουθήσει· δὲ υστερου" 9. 87 λέγει

 

Π06-. ' στο. Β(:'1)Ι.Χ. Ι. ιι.υ.ο$9.Ι.

@του πιο. Ι.2. 8. ο. (οι. Το”. οι”.

Ραπ. 23.) ι

δ2.αυτω οι. Βοιωτια. Οτο!. ἱν. “οι ]

-ι-ι7···.· | :ἱαυτιμ €. ΛΟΒ. τοΙ. Το". Ι

- και ιυθυς ιῖοΞαοιι Οτἰα.ἰν.Ιοτ. ] και .

ευθυς και ιυιδοξαιπι Π.

83.μικρον] πιω. χρονου ΣΧ. ι.·.|ῖΙ. Εν..

Πι!. Γι. 102. ' απατα, Οι”. Ι05. 072.

Οτο!. ἰἱ. ΜΒ". ἱν. ΔΗ". 452Μ·^'· 458^'ὐἰιι.".

υπο. Ιω. ἱἱἱ. 372". ΙΙἰΙ. 4200.

·- ιιμι] ..οι και υιταγω προς τον ,τιμ

ψαντα μι 88. | Οοιιιτιι. 0,49. ιν. 451.!.

- ζητηαιτε Οτία. ἱν. ¦ -σατε Η. ¦ ζητιιτι

09.

- ότι ο% 0τἰ9.ἰν. ¦ οι". 1). νου; οι.

Μι;

-- ιγω ποιο υτταγω ΛΒοΙ)Ϊ.Χ. Ι. 83. Β!). |

Μαι. πως. @αντι οσο.. Απο. Ι

Οτἰο.ἰν.454:·ἀ· 45.5··°· ' Πιο” ετ. ΔΕ *

Γι(3Π8.ιΛ. (ιι.)υ. 8)·ττ.Ρει.&.ΠοΙ.

84. ο!» ἱαἰι.] ρτιιοπι. πλην Ι.

- καθιυς.... αλληλους] οπι. Χ. 09.

(ΜΗ.)

- καθως] πιω. ιιαγω 1). ...οι ορο α.ἰι.

ι·.ιώοι. 8)·τ.Ροι. Ποιο. Πάω-ιι.. “να !

και....ιιληλ. οπι. ο.οβ)

35. τουτῳ] πιω. γαρ 1). ο.

- ων] ινα Λ.

ναι" ιΙο νοι›ἱ8 οι ΜΝΗΜΗ Πινα

απο. Μουτ. ι!ἰΙοκἰ τω οι οι Με

ιΠΗ;;πιὶο ἱιιι·ἱοοπι. Μ Πι Μο

00ι:ιι0ει:οπι ουαι” φωτ. πιοἰ

ΜΝΗΜΗ οπι.. οι ιιἰιοι:ιὶοποπι

ιιιιοιιοτιιἰιι οι! ἰηνἰι:οια. Μ (Η.

Μ 1)ἱοἱι οι Βἱαιοα Ραπ”. Βο

πιὶαο. απο που? Νοεροαιὶἱι

Και”. Ωω ορο νιιιιο που ροιοι

πιο Μαιο οσμή. εο‹μιοτὶε αιιιοπι

Ρουιοιι. '' Ι)ἰοἱι οι 1'οιτιιο.

85. αλληλοις] αλλως Ο( 27. Πι οιι. οσω

οἱε).

86.απεκριθη] Μπι 1). Μια. ΜΜΜ.

αυτοι ς. Λσ'ΠΧ. το!. Ιου. Βιολιά.

του.. αιΙιΙ.οι ιΙἱκἱι οἱ 8)·τ.Γει. | οπι.

ποπ.. Μοπηιιι. Ποιο. Απο.

- Μπους] ·Μπο.οια. ο ετ. Οι). τοι. | οι".

ΑΠΟ.Ι..

- οπου] ΜΜΜ· ΠΧ. 38. (Η). ὅπου.

Μο. Ήιου.ι"Μ. απο. Απο. ()τίο.

ιν. 295". “Η”. Οτι". Ια!. ἱἱἰ. 35”. (οι.

τα. 38.) ' Οοιιιτιι. ΔΙΚΗ.. Ι. Βια.

το!.

- νυν Οι·ἰα.ἱν.ω.ι. Οι·ἰο.|›ιι.ὶἱἰ. ] οιπ.

ΔΗ.. ] ου Η'. ι:.ο. συν· 1)'. (ου νυν

υιατι.τει:.)

- ακολουθησαι Οτία. ἰν.υιἱι. ¦ ·0ειν Ο.

Νιου!. αρτι Π. (ο.)ο. (νἱιΙ.νοι·.87.)

- ακολουθησει;; δι ἰιιττιρον Β0.Ι.Χ. Ι.

88. Ι.ιιιι. Οτἰο. ἱν. Οι·ἰο. ΙΜ. κι. ]

το". δι ακολ. ετ. ΑΘΗ». τοι. τν.

"'¦ιιιΜ. μοι Π. (Ρ. τοι. (ποιο ακολ.

Η.) ' οτα. ΛΒΟ.Τ.Χ. Ι. 88. ντου. α.ο.

οί! 8)·τι·.Ι'ει.8:ΠοΙ. Μοπιμ|ι. θα".

()τἰ!,. ἱΥ.|ιἰκ.

87. Πιτρος] τρτ:ιοι·α. ο τι. ΤΠ... Η. 88ο.

69. Μ. | οιπ. ΛουΧ.ιιιο11κευι. "

στο. Πιτ!). Η.

- κυριι] οπι. 83. νιΠ;;.

- ιχητι] ιχιτι ΜΙΑ. (αγαπην εχιτι ιν _

πλληλοις] αγαπα" αλληλου£ (Η). ΒΤ. '

Πει.ιιι;;. Λτιιι.)

29. φαν! «ΠΜ-«οι οι .Ποιοι Η. ¦ 3!. ΜΜΕ. Η.

'Μ. ιιιιιιηι.ιιιοι οι.
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Χιν. 7. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

να”. ο. ο. ο. ι·.

Επι. Ρ. Ε.

Ποιο”.

ιιοιι. απο. Στο.

υ ιι Με". Μη”.

Η Ματ. ι.ι:;ιο.

Μαιο. πα: 84.

πι

δ

Χ1ν.

Βιιι

8. [Και] ἰτοιμ.

- υμῖν τόπον

€ 0

ο. εἰμὶ [οι]

4. οἱδατε[ιι·πἱ] την

αὐτῷ * Πέτρα, Κύριε, δια τί ου δύναμαί σοι :οικο

λ θ .- || .ν . ` ι τ ` το Ι

ου ειν αρτι, την ψυχηυ μου υπερ σου θησω.

88 8 .ι ι !| + ι ,Ι ·- )- ` ! ι `

αποκρινεται ησουι·, Την ψυχην σου υπερ
8 Α ` ι Χ ι ι

εμου δήσειι·; αμην αμην λέγω σοι, ου μη αλἔκτωρ
: ιν οι ι α ι

Φωνηση εωι· ου * αρνηση με τρια.
1 Χ 0 Α 0

49 Μη ταρασσε|σθω υμων η καρδία· πιστεύετε
ο Χ Ι ιι ρα

ειι· τον θεου, και εἱι· εμε πιστεύετε. “ έν τη οικία
Α | ι 'ΐ

του πατροι· μου 6 μονά πολλαί εἰσιν· ει δὲ μή, ειπον
Ο. ο Β Ο ΙΙ σ ο οι!

αν υμιν· ὅτι πορεύομαι ετοιμάσω τόποι; υμιν.
..ο ` ο Ι 0 οι

“ και εαν πορευθω και ετοιμασω ξ(τοπον υμιν, παλιν

έρχομαι και παραλήμψομαι9 ι3μίὶι· πρι” ἐμαυτόν·

ινα οπου ειμι οι. και ὑμειἶι· ήτε. 4 και ὅπου οι.
| ο Ι

ὑπα·μω *οιδατε την οδον.||

(Μοτο ποπ ροεειιιπ ιο ωμή

ιιιοιιο? ιιιιιιιιιιιπ πιοιιπι πιο ιο

ροιιιιπι. 3.' Ποεροιιιιιι Ιοειιε.

Λπιιπιι.ιπ ιιιιιιιι πιο πιο ιιοιιιε?

Λιποπ ιιιιιοιι απο πω. ποπ ιιοιι

ι.ιιοἱι @μια ιιοποο πιο ιοι· ιιο

ι;οιι.

' (ΜΜΜ Νοπ ιιιι·οοιιιι· οοι·

νοιιι.ι·ιιιιι: "οικω ιιι ιιοιιιπ, οι.

ιιι πιο οι·οιΙιι.ο. 1 ιιι ιΙοιιιο 'ιιι

"ο ιιιοι πιιιιιιιοποι πιιιιιιι.ο πιο.:

ιιι απο ιιιιιιιιιι. οποιοι" "πιο"

ποια "πιο παταω νομο Ιοοιιιπ.

3 Ει. οι ιιιιιοι·ο οι ιιι·ιιομπι·ιινοτο

νοιιιιι Ιοοιιιπ. ιιοι·ιιιιι τοπιο οι

ποοιιιιιιιιι πιο οι! πιο ιιιιιιιιιι. ιιι.

"οι οιιπι οοο οι ιιοιι πιο. · Κι

απο οετο "πιο απο. οι νιιιπι

“Η”. 6 πιω οι Ήιοπιιιιι. Πο

ιιιιπο. ποεοιπιιιο απο ι·ιιιιιε. οι.

.που [οιδατε]

5. πῶς δυνάμιθα

την ἰιδιιν ιἰ

δένω;
ὁδόν;#

| 9 Χ , ι σα

πατερα, ει μη δι εμου.

?. [ιιαι] απ' άρτι

| . ν ..ο ι· Ι

Κυριε, ουκ οιδαμευ που υπαγειι··

6 Λκ › κι ο ,Ι α ,Ε Ι ο . εδ`

εγει αυτιρ ο ησουι·, γω ειμι η ο οι·

` ' 8 | ` ' Ι 8 ` .κι ` `

και η αληθεια και η ζωη· ουδειι· ερχεται προι· τον

7 ο ι ι | κ `

Ε!. εγνωκειτε με, και τον

τ 86 9' ιι η ι ο ν ι ο

πατερα μου αν ηδειτε ' απ αρτι ·μινωσκετε αυτ

ι

5 λέγει αύτη; Θωμίἶ9.

πω: · οιδαμευ την

ιμιοιιιοιΙο ροοοιιιιιιιε νιιι.ιιι απτο?

6 Ι)ιοιι οι Ιοοιιο. 12ο ιιιιιιι νι".

οι νοι·ἰι.ιι.ε οι νιι.ιι: ιιοιπο νοιιιι

ιιιΙ ριιιιοιπ πιει μοι· πιο. .Ι ει

οοι:πονιιιιιοιιιι ιπο. οι μιιιι·οπι

ιιιοιιιπ ιιιιιιιιο οοαιιονιιιοιιο: οι.

ιι. ιιιο‹Ιο οοιιιιοιιοιιιι οιιιιι οι νι

 

8ΐ.δυναμαι σοι] δυναοιιι μοι Δ. ΜΜΜ.

νυν (:.1)Ι.Χ. (για. ι·οι·.86.) Ι οπι. ΑΒ

0.. το!.

- ακολουθειν 130.. ¦ Σακολουθησαι 9.

Δυο.. το!. (νἰιΙ. νοτ. 86.)

- αρτι ΔΙΚΗ). το!. | οιπ. Ο.ΕΧ. πιο.

νοι·.86.)

- μου υπιρ σου] σου υπερ εμου ο.

- ι:ιπιρ σου ιιπιο την ψυχην μου Χ.

88. απικρ..... !ησους] οιπ. Λ..

- αποιιρινεται Διιο·ι.Χ. Ι. 88. 69.

8)·ι·.Ποι. ιιοιι Β]ιι·.Ρει.. | 1ζαπαριθη

τ. Ο.ΠΔ'.τοΙ. 'Παω. αυτιρ ς. Ο'.

Ι. το!. νοημα. !ι./ξ Βι·ι·.Γει. Νοπιπιι.

Μο. ' οιπ. ΛΒΟ.Ι.Χ. 38. 69. Μι.

Απ. ιιι.!). 8)·ι·.Πι:ι. Οοιιι. Λι·ιπ.

"ποια Ιηιιους αιἰιἰ. και ιιπιν αυτοι 1.).

και

- Μπους] ·ιιιι·ιιοιπ. ο ς. (Ή. το!. ¦ οιπ.

Απο·ι›ι.Χιι.

- ου μη] ριιιοαι.ότι 1). ο. 8)·τι·.Ροι.&

ΒοΙ. Ποιο.

- φωνη” ΛΒΧΔ. (Η. (ΠΠ). ¦ 1·σει .8.

ΟΠΕ. το!. Οτίο.ιν.4Π',.

- ου] οπι. Χ. (αν Οι·ἰο.ἱν.)

- αρνηου ΒΙ)Ι.Χ. Ι. Οι·ἰη.ιν. ¦ :απαρ

νησι, 9. Α0. το!. (για. Μο". Μινι.
34. Μπι. κιν. 80. Ι.ιιο. απο. 84.) | απιιρ- Π

νηιπι (Η. Μ. (τρις απιιρνησιι μι 69.

να!. Ματ. οι. Ι.ιιο.)

Ι. Μι ιιιιι.] ιιι·ιιοιπ. και μπιν τοις μαθη

ταις αυτου 1). ιι.ι.·.

Ι. καρδια] ιιοιι. μηδε διιλιατιιι Χ. ο. Πει.

291'. (νιιΙ.ι·οι·.27.)

2- ιιιι] μια· ι

- αν] οποια Πιι. Χ.

-οτι ιιπι.ο ποριυομαι Λ1ιο·1)ι.Χ. 83.

Ο!). Κ. νιιια. οφέλη. 5]τι·.1.'ιιι.δι.Ποι.

Μοπιριι. Λι·ιπ. [ "οπι. π. Ο“ΝΔ.1

είε. τοΙ. ο!! Ποιο. Βιμ. 0ι·ιο.Ιιιι.

απο. (ποριιιομ.....ἰιμιν οπι. Ι.)

8. και ιαν....υμιν τοπον] οπι. Ο!). 8.".

Ρ8ι.(ιιρ. ινίάοιαιι.ιιαι!.) Διιπ.Μ88.

- και ων] Καν 1). (ροοιιιιιαιπ Λαμ.)

-ι·αι ι.ιιιιο έτοιμ. Β.ι”αί.ΟΧΙ.Χ. Ι. 88.

Μπι. (μια.) 8)·ι·.Ποι. Δι·ιιι. απο. '

οιπ. ΛΒ.Βιιμ.Βι:|ι.υΔΕΟΠΧΜ. 1. 8)·ι·.

Για. (Ποιππιι.) (ἔσω.

-έτοιμαιιω ΔΒΟΝΕ. το!. (Σπα.) δι".

Γκάια!. (οσοι.) Δι·ιπ. ¦ ἱτοιμοοιιι

ΒΧ. ιζ Μοιπιιιι. ' ἱτοιμαοας Μπα.

-τοπον απτο υμιν Β1)ΝΕΧ. Ι. 88. Κ.

Μοιπριι. ' τυο". π. Λο. το!. νιιΙα.

Ιι.ι·[])ζο. το!. (οπι. υμ. τοπ. ο. οιπ.

τοπον ο.)

-ιρχομαι] απτο παλιν 1).

- παραλημψομαι] -ψωμαι ΑΠ.

-ητι (Μαι. 645€ (ειτε Ο.) ' εσθαι 1).

4. ιγω ΑΒΟΝΩΔ. 88. το!. νιιΙΒ. ι:,[.9.

Μοιιηι|ι. ¦ οιπ. .υΙ.Χ. Ι. 69. αραι!.

ιΧΠ!1. 112101.

--οιιῖατι την δουν ΗΡΩΕΣ. 83. α.

πιο. Μαιου. δ)·τι·.Γει..8ι Πο!. Ποιο.

Απο. .

5. 0ωμας] πιω. ιι λιγομινοι_· διδιιμος 1).

“πιο”. κι. 16. ΧΧ.2-ι. Χαι. 2.)

-πωη·] ΐΙιτιιοιιι. και 9. ΜΜΜ). το!.

νιιιι;. “ρ”. το!. Το”. οι”. 1)ι·ιιιι.24.

Ι οιπ. ποπ.. αρ. που.

-οιδαμεν την οδον Βο.(Β). α.(ἰι.)(ο.)

(οι.) ΣΕΦ. (Τοτι.ιιι!ν. Για.) (τ. όδ.

οι. 1). &.ο. Το”. οι”. Γιαπ.) ¦ :δυνα

μιθα την Μου "δινω τ. Λο.(Ν)().

το!. νιιιι.2. το!. (δυνομιθα Ν.) ' τ.

ιὶιῖ. ιῖυν. ειδ. Κ. Λι·ιιι.

0. ο Μο. πιιο·ιιιιο. το!. ] οιπ. 6 0.1..

7. ιι] οιπ. Δ..

-ιγνωιιιιτι] -ιιατι 1)..

-μι] εμε 1). ¦ οιπ. Λ. ι Οοιιι.ιιι, Το”.

οι”. Μπα. 2-8. ΙΜ. ΜΒΜ·

-αν ηδιιτι ΒΟ'Ω!.(Χ). 1. 83. νιι!ι;.

απο] ¦ ιιδητι ΒΧ. ιιοιι: αν Χ.]

Σιγνωιαιτι αν ·:. Δ031)'Ν. το!. ' γνω

οεοθαι Η..

-απ' αρτι] ]·ρτιιοπι. και τ. παπι. το!.

νιι|Β. ιι.ο.ο.|ω.πι. νι. !το·ιι. 200. 286.

?οτι. οι”. Γιαπ. 24(Μ8.). Δρα". οιο.

Μι. 980.. ' οιπ. .ΕΚΡΟΕΣ Ι. 38. ο.

"οιοι·ιιι.(ιιρ. ΒιιΙιιιι.)

_γινιιιιΥΜΝ Το”. οι”. Γι·ιικ. Μι. | 00;;

ιιοι·ἰει.ιε Ιτοιι.280. ιιοι.ιιε Μια".

-αυτον οι] ?οπι. Ωζιηι.Κιιιι..)

ΜΕπη)"' (ΑΜΒ.) ' $ωδαπ και τω' 38. ι·οιηιοιιιιιι οι οι. ' που” ιι. ' ι.οι· πιο οι.

ιδδον οιδατε ετ. Λο:1.)ΣΔ. 1. 09. το!. ' 'ί. ουι;ιιοαοοι.ια οι.

Τ
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ουν. 8.

Δ. Β (ο) ΙΙ (ΙΙΙ ο. Ι

Ι. Σ Δ.

Ι. 38. 89.

Β(ΙΜΙΤΛ.

έ 'Ι'ΙιοΙι.

9. τοιτούτιρ χρόνῳ

ΙΙ 'Ι'ΙιοΙι.

` · | , Ι

τον και εωρακατε [αυτον]..Η

πω, κύριε, δείξω ἡμῖν τον πατέρα, και αρκεϊ ἡμῖν.

Έ ο 9 λέγει αὐτῷ ο Ίησουτ, έ Τοσοῦτον χρόνον μεθ' ὑμῶν

εἱμί, και ουκ ἔγνωκάτ με, Φίλιττττε ;

ιἔώρακεν τον πατέρα·

ἡμῖν τον πατέρα;

στατρῖ. καὶ ὁ πατὴρ έν έμοί ἐστιν; τα βήματα

Έ τ 0

Ι

8 Δένει αὐτῷ Φιλιπ

ο εωρακοιτ εμε

[και] ποιο συ λἔ·νειο, Δεῖξον

0 ου ττιστεύειτ οτι εναι ἐν τῷ

σου.. ουιιι. . Μάι οἱ Ι.)ΙιἱΠρ

μου, Ι)οιιιἰιιο. οιιοικΙο ιιοΙιἱι

μιιτοπι. οι ειιιΙἱοἰι ιιοΙ›ιε. ' Η

ο". οι 105118, 'Ι'ιιιιιο κοιτηιοτο

τοΙ.ιιοοιιιιι εποι. οι. ποπ ασιμω

τιιιιιι πιο. Ι'ΙιἰΙἱιψο? Ωω του

πιο, πια οι ριιιτοιιι: ιιιιοτοοιΙο

ιο ιΙιοιο, ΟειοιιιΙο ιιοΙιιε ρο.ι.τοιιι?

'0 Νου οτοιΙιι.ιο ιιι.ιἰο οπο ιο ρο

ιτο οι μια ιιι πιο ιυα? του.

ιιιιιιο οι;ο Ιοοιιοτ τουο: ο πιο

ἱροο ποπ Ιοηιιοτ: μποτ οιιιοιιι

Α ο Κ

αε·νω

ιο.ι 'λ λ· - - . - . . . ι _.ο 87:01,: ω 3λέγω|| υμιν Ι απ' εμαυτου ου λαλου· ο||δἐ ·ι£ατηρ κιἐι:::"ω:2Επυῖ;.”€2ωἱἔΣω;

· , ` Α Α .Η '

ΙΙΙ Η, 6 οι ενων ' "τ ττοιει τα 6 α αυτου ο ττιστευ· τουτο οι. μποτ ιιι πιο οιο.?ιι ιι
ν ..τ τ ` τ .- ` κ τ ` ο τ τ Η ΛΙιοιιιιιιι οτοριοτ οροτιι. ιρεο

ετε μοι οτι ενω εν τοι ·ιτατρι και ο πατηρ εν εμοι· .Μπα

εἰ δε μή, δια τα ἔργα αυτα ττισττεύετέ [μοι.]

12 , ` τ ` | Ο .- τ Ι τ τ | . - .

50 Αμην αμην λογω υμιν, ο ττιστευων εκ εμε, αυτο που! @των ο. το

ο- › τι ΟΡΩΝ "Ι ΠΙΩ ΟΡΩΝ ΙΙΙΙΙΙ(Ι 0"ο

τα ἔ α ά έ οι ποιω ιεακεινω` ττοι|ιτει και εἰ ονα Μαιο οι. Μέιωιι. οι παιδιρ7 9 Ι. . .
η Ντοστο- τούτων ·ποιήσει οτι Θου πρι” τον πατέρα Ι ττορεύο-· Μ "ω-“ω Μ:5:ι.:οτ ο” Μ

Ι8 . - ` Ο, , δ ο Ι ο οι ο ! | μαι""Π νΛᾶοιἱ .ι. ..11°ι Ψ"?ἀ°

ο (",η"Ε ρ:," ΜΠΕΚΡΗΣ Ρο 'οι-Ι Ι' Ι Ποιτιιιιο

δ μαι. και 0 τι αν αιτηση-τε· εν ται ονοματι μου, Μω- Μο παμπ", μι ειστε

Η. αἰτἡινιτἐ τουτο ποιησαι, ινα δοξαιτθη ο ττατηρ εν τω υιω. “σου” απο: οι ουσ- "_8ι

'00” 1.; ι ν -- τ ' " ' ιιιιιιΙ μοιιοτιιιο ιιιο ιιι ιιουιιιιο
- Ι τοῦτο Ιτούρκο εαν τι αιτήσητε ἐν τοι ονόματί μου, έ·νοο ·ιτοιήσω.

 

8. αυτον ιιΙι. ΑΟΙΙ)ΙςΩΙ.. τοΙ. Μα. τοΙ.

Ικα. οιΙιΙ. 236. Το". οι”. Ρτιι:ε. Εἰ!. Ι

οιο. 130.'. Ικα. 200. (οι οιΙιΙ. οι οιΙ. Μια..

286.) (οπι. Και ἱωρ. αυτον 88. ΑΜ.

Πιο.)

9. λεγει ΙΙίΙ.989-. ' α·ιτειι:ριθη Ν. (ιι.)

·--ιἱ Βια. Βουνο. τοΙ. ' στο. ο ΑΙ..

-τοιιουτον χρονον ΜΝ. τοΙ. Πιρρ.ο.

Νοοι:.7 (ἰἰ. ΙΙ). Οτἰο. Ι. ?25% ' τουουτιρ

χρονιρ 1)ΟΕ. Ιτοπ.200. Οιι9.Ι"ι.ϋι.

980. δίαιτα!. οι). Ευα 89.. Το”. ιιιΙτ.

ΓταΧ.24. ΠΠ.989-.0404.94 ΙΙΙ. (τοσου

τον 1.' εοιΙ οοττ.'.)

-ιγνωκαι_: ΙΙἰρρ. ()τιο. Ι. ' οοετΙοτιἱειἱε

νιιΙ8. αρα/Σ .ΖΙΣι.Ιι. Ικα. οιΙιΙ. Το".

που. ?απο 24. οοΒιιονιιιι !ιιιι.Μ$8.

· οι οι.Ι.Μιιεε. Ι ποιοι ο. Πι!. Ι ομονοια

λ'οι·αι.209.

-ἱιορακιν] πιω. και νιιΙΒ. ι.ι.υ.ο.Ι. [του.

0,49. οι. ι. ΜΜ- 86". τι. οτι. οτα. Η.

52%. 6126. Τα.. ιιιΙν. Ρτιια. Ποιοι.

Πι!. 9Ιδ°. 94". 989.. 9-ΙΙΙ.·'Μ· ΚΟΠ”.

Ιουν. ιοοο=. ιο”. οπου: οπου. 25.5. ι

οιο. ο. Πἰρρ. @το Ι. 725" Με. ιν. 104..

285.. 28". εκ”. 4508. Ευ... Ει:Ι. 1.)ι°.

45.

_και πως ΛΙΙΙΙΙ.Χ.ιἰι:. τοΙ. 1: 8τττ.Ι°ει.

διΕΙοΙ. Ποιο. Απο. Ι στο. και ΒΩ. γιιΙ8.

α.ιι.ι.·.ο. ΜοττιρΙι. ικα. ΠΠ.989...0-ΙΙΙ.

(οοοιιιοιΙο οταυ .2Ι:ἱιΙι.) | ΜΙ 5ο. νετ.

οπι. Οι. Ηἰρρ.

-ιτυ] σοι Η. 89.

ΙΟ. ·ιτιστινιις Ποιοι. Ο. Πω!. Τ (Η. ΙΙ).

Το". που. Ποια. 24 Με. οιο. 520€. του.

¦-σεις Β"ΙΙΙαι.οιΙ.Ι. Ι οτοιΙΙιἰιι νιιΙε.

ΜΙ. 94”. 04%'. 94".

- λιγω ΒΝΙ.Χ. ο. 8)·τ.ΙΙοΙ.ιιι,ι;. ΜοτιιρΙι.

(οπι. ο·ιτιοω.ω.ο.) ' 1λαλιο 9. Δ

Ω. τοΙ. (Σεπτ.) 5)·ττ.ΙΜ.8ιΙΙι:Ι.ιιιι. τοΙ.

Η". οι”. Για.. 2-4. να. 520'. 089.'.

04%. ΗΧΩ". ΝΙΚ”. ΚΠΡ'. ΙΟΝ”. ' λαλο

ληκα Ι).

- υμιν Το". ΙΜΙΥ.ΡΠΙ.'€. ΖΕΙ. 989”. ΙΙΙ".

Ι στο. 59. 8)·τ.ΙΒι. ιιιι.ιοεο<.

- αφ εμαυτου Η.

-- ο ιν ιμοι ΔΙ)()Χ. τοΙ. α.ι.·φ 8τττ.Οτι.

Ι'ει.διΙΙοΙ. το!. Πει. | οιο. ο ΙΙΙ.. νου!.

@απο Οτίο.Ιἰ. Η”. (μενω Δ(ἴτ.)

- ποια τα ιρ·να αυτου ΙΙΙ). (Γιιοἱι ΙΙιοιο

ο. Μου οροτο Το". οιΙν. Ι'το.1.2-Ι.) Ι

ποιοι τα εργα αυτοι; ]:.Χ. 88. Ι Ιου:

Μή: ορο" τυο ΒΙοι·ιηιΙι. ΖΕΙΙι. Πι!. ΒΒΔ.

(·Ι88-.) 520'. θα”. 048€* 944.. Μου.

1οοοι.ιοιοε. ΙΟΣ”. | :αυτος ποια τα

ιργα ΐ. Δ(Ν)Ω. το!. ντου. (_β)(ο.)

8τττ.Οτι.ΙΝ.8:ΙΙοΙ. ΟοιΙι. Απο. στο.

ιι. σου. (οσε: αυτος Μαι Η.) (τι·οιη Η.)

| ιυα: Ιοηιιιι.ιιτ, οι οροτο οιιοο οι;ο ίιιοΙο

ἰρεο ίο.οἱι ο.Ιι.ι·.(_ῇΙ) "οιΙιΙ. "Μαιο"

8)·ττ.οτι.ΙΙιτ.8ιΙΙι:Ι. Ποιο.

ΙΙ. ·ιτιοτουιτι] 'Μοτο. ου Π. τυο. Ι

Οσοι”. Το". οι”. Για. 24. Πάτοι

με.

ι - μοι 10. $τττ.Οτι..διΙΙοΙ. Πι!. ι στο. τοτε.

#9. 8)·τ.Γεει.. 5)·τ.ΙΙιοτ. Τα!. ιιιΙτ.

Για.

ΙΙ. ότι εγω ιν τιρ ·ιτατρι ται ο πατηρ ιν

μια [του. 815. Πἰρρ. ΙΙΙιἰΙοο. Η. Ι2

(289). Τοτι.ιιιΙτ. Γιατι. 9. 24. ΙΜ. δω'.

"Η". 807! 808.). 080”. ΙΙ-Ι·Ι-. ΚΚΕ"ι

ΙΟΙ!!! Ι02Ι". Ι080°. ' ότι ο ττατ. ιν ιιι.

κανω ιν τιρ ·ιτατρι Ι). 0τίο.ι.ΐ.'30. (ο

γαρ κατ.) Πι!. 950.). “και ο ιτατ. ιν

ιμοι] στο. Δ. (τα βηματα τοι. Ι0.ιιιΙ εν

εμοι οι. 69.)

- ιμοι] ΜΝ. εστιν ΣΒ. Ι. ΙΙΙΙ('.Ι°). τουο.

ι:.ι:. 8_γτ.(.ἶτι. ΟοιΙι. Δτιιι.Ι.Ιιο. [του. Πει.

10024. (τἱιΙ.νοτ. ΙΟ.) Ι οιο. δι. 8. Λ(νὶιΙ.

ιιιιρ.)ΙΙΙ.)ΩΙ.ΧΔ. (Η. 690”. ΕΟ ΙΙιίο.Ιἱ

Μ8ΠΑ.α.υ.μ17. 8)·ττ.Ι)ιιι..&ΙΙι:Ι. Μοτο μυ.

Δτιο.ΖοΙι. του. Ειιο.Βο. Ρτ. 204. Το".

ιιι. αν. ΙΟΙ".

- μη] μηγι Ι). Ι στο. 69.. (Η .Ι πιω

ιιοιι οτοιΙΙιἱι 8)·τ.Οτι.)

- αυτα ΔΙ)ΩΙΙ. το!. Βου. (οι. ο οιο.)

διτττ.0τι.&.ΙΙοΙ. ΟοιΙι. ΙΙιΙ.989··.9ι4-.

9.50... ΜΠΕΙ!. | αυτου Β. ΕΠΙ. ¦ 0111.

Ποιοι». 8ι·ι·.ΙΙιι. 8)·τ.ΙΙιοτ. ΜοιιιρΙι.

Απο. Το". Μιτου'. "οιΙιΙ. 'ιη ο.

- μοι Φ. ΑΙΜ). το!. ιι.οΜ $χτ.ΙΙοΙ. τοΙ.

Ι στο. ΙΧ.. 83. νιιΙι;. ι:.ε$ 8_γττ.Οτι.δι

Για. 5χτ.ΙΙἰοτ. Το". μου".

Η. τουτων] τοῦτον πιο Η.

  

Ο. νἱιΙοΙ. οι. ιιιι).ι ΙΙΙ. μοιωτιω οοι.τοιιι Ο!.
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1 Χιν. 22. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.
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12.·ιτατιρα] τιιι1ιΙ. μου €. Δ. το!. ο.

8νττ.1°ει.διΒι:ι. Οι. 8)·ι·.Οτι.) Ι οιιι. ΑΒ

1)ΩΤ.Χ. 1. 83. 09. (Μη.) Μοιιη›Ιι.

(3015. Διοτι. που Ζνουαι.2Ι8. Μιτου.

ι -- τταριυομαι] "απο προς τ. πατερα 55.

ο. Μι. ' (Μπιτ, Ποια". "ποριυαομαι

ΟΕ.. Μαιου!»

18.τι] οιιι. 1.

- αιτησητι Λι). το!. | αιτητι ΒΩ. (-ται

Β.) Παω. τον ιτατιρα 88. νιιΙΕ.ΟΙ. '

“10. οι: ιιο ο. ου Πιο ο. (που μοβ.

του... α.ι./.#.9.) Ποιοι (“ Γιιοιιιαι νο

οι." Β_γτ.1,ιιι.)

- ινα δοξασθη....ω ΠΠ. νι:ι·.] 0811. Δ..

(Μπι οι. Ιιιι!ιοι Ο.)

Μ.οιιι. νετ. Χ. Ι. Α.. ι. 8)·τ.Πιιιτ.

Δται.Ζοιι.οι.Μ88. @Μια Λται.!.!ει:.)

- καν τι] και ιαν τι Π. _Π. 5.ιιιιιηιιι.Μει.

| αν τι 1). (οιιι. τι δ_γτ.1'ει.)

·- αιτηινητι] ..οι μι ΒΔ. 83. ΕΠΠυἰο.

νιι¦ε. ιν. Βνττ.Ριπ.ει!.8ιΠιιΙ. απο

Ατιιι.Ι.ιιι:. | οιιι. ΔΙΚΗ.. το!. ιι.ο.ο.

Β_γι·.Ριιι.ΜΒ. Μοαιριι. ' ο μια: ιιιιιο Β

2201. (οιιι. ιν τιμ αν. μου Λτιιι.υει:.)

- αμα υ00(ΜΜ. το!. α.[.#. 8)ιτι°.1'ετ.

διΗι:Ι. Ποιο. ' οιιι. ΔΙΠ.. 88. (ΠΓΝΠ.

πιο. στα Μοαιρ!ι. Δι·ιιι.Πει:. (οιιι..)

"τουτο ΑΒΕ.. 83. Ο(Ι")Μ.Λ". του..

0.9. Μοιιηιιι. Δτιιι.Ποι:. Βιμ. μια. τα.

Η.) | Οοιιιτιι., 1)()Ο(2°)Μ". το!. α.ι./.ι|.

δ)·τι·.Γει.διΠοΙ. Ποιἱι.

15.τηρηοιτι ΒΕ.. Μοιιηιιι. Ειιι.ι:. Μι:Ι.

Νιν. ¦ τηρηιτητι 55. Η.. | Στηρηοατι

ΐ. ΔΗΩ. μια οικω.) το!. Μαι. @για

οτι..1'ια.διΠι:Ι. Απο. ΑΜΠ. ω.υ. Η.

801.'. Οτἰ9.!ιιΙ. ἰἰἱ. 45=^. Ειι.ιι. Πι 135.251”.

Νουαι. 215. .[.ιιι.·ω 155.

15. ααγιιι Β|.)ο. Ι. ' :και :για 13. ΑΕΧ.

το!. Επι. ο. Μι:1. 170". ἱιι Η. 251”.

- ο (Β)ΩΙ.Χ. 8.3. α.ιο.)ο.οφΙ|.ιιι. @τα

οπ.1ιιι.ιι1ιοι...9. Μοιιιιι!ι. Ποιο. Ευα.

0. Με!. Πω'. 17”. ἱιι Ρο. 25”. πουαι.

2.15. Μι 805... Ι.ιιιιι]'. 155. (μοει αιωνα

Β. 6.) :ιη Ειι.ιι.ιιιΒιι. 500.. ' Σιων'' 9.

οι). το!. νιι|ις. ο. 8)·ι·.Πι:Ι.ι.ι·ι. Απο.

ιιιτ.η.Ιιο.ιιιιι ΣΕιΙι. (μινιι ου.)

- μια υμων] μια ως τον αιωνα Η. Βια.

ἱιι Β.. | ()οιιι.ι·ιι, Ευα. ο. Μαιο. Πι 18.

Η. θαυμα] ·ριιτι Η.

- αυτο ιιι.τ.] αυτον υπ. (8". (ΡΤ_/:) ι

·τιιι. 1°οι 2° σο. 1°ι:τ8" Μ. :Ρ Η.

- ουδε για αυτο] οιιι. Ε.

- ·,ινιιιααιι] -ιιιτι Η.

- αυτο 25.] οιιι. Β. ιι. Μια

- ομως δι ΜΗ.. το!. ιποο. ι:.ο./ἱ1|ἶυ. τω.

| οιιι. οι ΒΩ. α.(ι. !.ιιι:α

- μένα Ιιοι: ιιι:ι:ι:ιιιιι Χ. Ι. 35. σει. ΗΘΗ

ΚΜΠΔ. α.5.ι:.τ$17. 8)·ττ.0Π..Ρει.διΠι:Ι.

(ἔσω. Ι.ιιι:α ' μινιῖ ΥΜΕ. 5)·ι·.Πιιιι·.

Απο. ΖΕιΙι. ' “οει" ΜοιιιμΙι.

- ιν υμιν νιι¦ι;. α.ι:./. [πιω | συν υμιν

1. οι!. Απο.

- εστιν ΒΙ)". Ι. 09. Το!. α.ιι.ο.ιώμ.

1 Βιιττ.Οιι.διΡιιι. απο. Σιιι·Μ (μια. Πι

ν..ι...ι·ι ο8π%έΠ.3ί ο έαν| οἔματτατέ 'με, το. ἐυτοειιιιο το. έματ 6 ττηρή- ει:ο.ιιοο ίιι.ι:ἑαξιι.ι ο ν . Π ' ' ' η ο

ΒιιιιιΡΙι.[ΜὲΒΒ σετε. 0 Σ κα·)ιω ερωτησω του πατερα. 2 και ἄλλον οι.;.κἐ..2]Δ:0.3.20ω;Μ"Μ_ οι

5°;:.(Μ:. . τταροίκλητον δώσει υ ιν ἶυα : Η εθ. υ Αν εὶο του "Πω" δἱ"Μιε'"'" (Μή' Μή*

Η. "Νίκα" ' Α Η 8 ` ” μ ,Α , .η , μ Α 'ιι-ω) Ι , οι. ιιιιιιιοιιι ι·οΜοοιιιιι ιο ποιοι·

να!). ι5:10. αιωνα, το πνευμα τιμ· αληθειαιι, ο ο κοσμοι· ου ΜΗ· ΡΡΙΝΜ"ωωΜ·9ωπ

_αρ.ιθ.η. δ . λ ,. Ρ, , θ __ , . ,δ. , ιιιιιιιιιιιο ιιοιι μια.: @ωραια

υναται αβειν, ΟΤΙ. Ου εωρει αυτο Ου ε γιυωσι‹ει ιιιιιιι ιιοιι ιποο: οιιπι πα: πιτ

› ι· τ. Α ι ι › ι τι , τ ο ι σαιοι Με ιιιιιιιιι·ι ι:οι;ιιουι:ιιιε

αυτο, αμεα· !δε] ·)ιιιΖωο·δετε αυτο, οτι στα!) υμιν μενει, Μαη"... .η,...ι..0”ΜΜΜια

'" , ' ° . | ° °` ' | ιιινοΜοοιιι.. "' ΝοιιτοΠιιιιιιαιιι
εα" εμ υμιν ` εστιν.: 1902.( αφησξο υμαῖ 2ρφα;||ου9, νου οι·ιιιιιοει. νιιιιιιιιιι :ια πιο.

Ίπποι ερχομαι προ: υμαιι. οτι μικρους; και ο κοο·μοιι '°ΜΜ° "ΜΜΜ οι ΜΜΜ

- ι οι .. ο .. ` .. | .. . χ .. πιο ιιιιιι ιιοιι νιιιοι: νου αιιιοπι

μέ ουκ ΓΓ! θεωρω, 141.85' δε θεωρειτε με· ΟΤΙ. εγω ζω, Μου: πιο. ιιιιιιι απο νινο οι.

' λ 2 Α ._ Α . ου! Ή Γ.και να” ιιήσου ο μου.. Το μια “απο ι:.:.:.:;:::ι. ι: μια::

·μνώσεσθε|| ὅτι έγι)› ἔν του ττατρί μου και. υμειι· ἐν ΡΜ” του ΜΜ.ω"ω “αφ
- ( ι ιιι νοιιιυ. '' οι Ποια:: πιο."

Χ 0 ` ο ι· να 0 ο! ` 1 Ι ` .

6μοι κανω εν υμιν. ο ιεχων ται· εντολοιο μου και @το "οι οι Μαΐ ?ανω να

.. ν .. ι .. ιιιιἱιΠΙἰι:ἱιιιιο: [ ι· ιιιιι ιιιι

Μπακ. ρω τηρων 9 αυτ", έκοινοτ ἔστιν ὁ οι απων με· ὁ δὲ ο... Με." ...ο ι"Πι.τοιιιτ ιι

" , τ ι θ| · ` ·ι | ιιιιι.τιιιιιι:ο οι οιςιι ιΠΠι;ιιιιιοιιιιι

α7απωυ με, α7απη ,ΙΝΤ-αι υπο Του ?τα-[3005- μου. οιιιιιι.ιιιίοοιιι5ο οιιιιιιιιιιιιιι.

8κιιι)ιο.ι|| αγαπήσω αυτον και. ' ψ Ι ,τό έ αυ Ι

εμ ανισιο αυ . μ ·

!

τον.
_ μ· 22 | ο ο ο ι ν τ . ι Μ ο". "οι Με”. οι Μια. ιιοιι

ιιιλ οι Διανα αυτοι Ιουδατ. ουχ ο Ισκαριωτητ, οι.. Μαιου.. 1)οιιιιιιο. ...τι
ι. ι

 

οιιιι·ιιι.ιιιι ο.) ' :εστω τ. ΛΙ)Ώ[.. 33.

το!. πιο. Β_ι·τ.Πο!. Βιι·.Πιιιι·. Μαιου”.

Απο. οιιι.. (μια στο. ιιι Βιι.Πἰιιι·. ιιι

"Με ιιιιιιιοιιἰι οι “μια νου οιιι.)

19.ιτι μικρον οιιιιι μου.. σου). @και

ι'ιιι..8ι.ΠοΙ.

- ουκ ιτι ΙΜ. 955!). ¦ ου Δ. 5.0. @Για

- μι 9.] οιιι. (Πι.

- ότι Εγω ζω Ιἱιι.] οιιι. ιι.

- ζηιτιτι Β[.Χ. | :ζηιτιοθε 5'. Δυο.

το!.

20. υμεις αιιιι: γνωσιοθι ΒΟΕΣ. 85. Ν...

να! | :μια τ. ΠΔ. Ι. το!. μου.

8)·ι·.ΠυΙ. Μοιιιιιιι. απο. Απο. | οιιι.

ἰιμιιι; Α. 5. @Για του.

- ιιαγω] και ιγιιι ΔΕΗΟΜΠ.

21. 5 οι ιιγαττων μι] οιιι. Δ.

- ιταγω 1.Π)(ΠοΧ. Ι. (Βάιλ. | :και ηιο

:. ΔΔ. 88. Ποίο. ι·ιιΙ.

- ινφωνηαω 1).(¦τ.

- αυτιμ ιμαυτον Διακ 155. | αυτον

ιμαυτιμ Μ.

22. αυτιμ] οιιι. Ασία.

- ουχ ο Μπαμ] '1'!ιοιιιιιε @του ¦ 5

ι:ανανιτης ·ιι..ι...ιω.

- Ιοιταριιιιτης νομο. | απο Καρυωτου

1). ¦ αυτια Ι.ιιιια 155. 8οιι.τἰοιἱιι

Δια. Πιο Βυιιι·ἱοιιι α. Μο 8οιιιιιιιιου ο.

Ο.) 5_γτι·.Γ.ι.&.ΠοΙ. Πιο δικαιωμα ο.

ω.) Παω. 8οιΙ ιιΙἱιιι Ι.ι.!|ζ

 

ΙΤ. ιιοςιιοει:οι.ιιι οι' 22. Ιοι·:ιτιοιιιο ιι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χαι. 28.

Δἔ,ἔἑω· Κύριε, τι γεγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλω· εμφανί6ιν σεαυ

' 'ο ι .τι ..

Ε01.88-8%Δ του,π και ούχι πρ κοσμῳ ; ω άπεκρίθη μΙησουι· και

Μ τ Β '- ''` ` | |

Ή ο εἰπεν αυτοι, ,Εάν τα· αγαπα με, τον λογου μου τηρη
Ι ι ι ι ο `

σει, καὶ ὁ πατηρ μου αγαπησει αυτον, και προι`
ι . ο ε- 0 Ι

αυτον έλευσόμεθα, και μονην παρ, αυτοι °ποιησο
Λ Ι .

δι8πω- μεθοι.η 25 ὁ μη αγαπαω με τουι· λογουι· μου ου

- Α χ ο Ι Α ι Ι ο ν ο ο ο `

ελα τηρει· και ο λογω· ον ακουετε ουκ εστιν εμοι·, αλλα

τ, ΜΡ. ι6:18. ρλβ

ι

έ $γι·. οτι.

Η;)

Ταῦτα λελαληκα ὑμῖν

δε παροίκλητοι·, το πνευμα

το αγιου ο πέμψειῦ ὁ πατηρ ἐν τῷ ονόματί μου,

έκεῖυοι· υμαι· διδάξει πάντα, και υπομνήσει ι)μαι·

Δ τ οι

πάντα οι εἶπου υμιν.

να ο ` `

52 27Ειρήνην οιιρίημι υμιν, ειρήνην την έμην

ν ο Η . ` ο Ι | ι ` τ

διδιομι υμιν· ου καθιοι· ο κοσμοι· διδωσιυ, εγω διδωμι

τοῦ πέμψαυτόι· με πατρόι·.
Α 0'παρ7 υμιν μένωυ· ώ Β ὁ

''

ι'ιιοιιιπι οει ιιιιἱο. ..σου ιιιιιιιιι”οι.

ιιιιιιτιιε οι ιο ιρ5ιιιιι οι ιιοιι

ιιιιιιιιιο? Μ ΒοοροιιιΙἰι Ιοειιο οι.

ι!ἰκἰι οι. οι οιιιιι ιΠΙἱι:ἱι οιιι. οι".

ιιιοιιοιιι πιοιιιιι “του” οι ρα.

ιοτ ιιιοιιο ι.ΠΠροι οιιιιι, οι ιιιι

οιιιιι ι·οιιιοιιιιιο οι τιι:ιιιιἱοιιοο

πριμ! οιιιιι ιιιοἰοτιιιι:.; “φα ΠΟΠ

ιΙἰΙἱι:ιι πιο. εοτιιιοιιου ιιιοοιι ιιοιι

εοι·ι·ιιι: (Μι ω οι. ιιοι·ιιιοιιοιιι

ηιιοιιι ιιιιιιἱειἱε, ιιοιι 0.36! ιιιοιιο,

ιιοιΙ οιιιο ιιιιι πιο ιιιιιιι μια”.

Β Πιιοο !οοιιιιιιι ειιιιι "Με πρωι

Με ιιιιιιιοιι:: “ΜΜΜ Ριιτιι

οΙοιιιε ιι.ιιιοιιι, οιιιι·ἱιιιι ιιιιιιοιιιι

οποιο ιιιιιιοι ιιιιιοι· ιιι ιιοιιιιτιο

ιιιοο. Πιο Με ι!ικεο!ιἰι οιιιιιιιι οι

ειιιιιἔοτοι ιιοιιιιι οιιιιιιιι ιιιιιιοοιιιιι

ιιιιο ι.ιικοι·ο νοοιο.

2' Γιιοοιιι τοΙἰιιηιιο "Με, Ρα

οοιιι ιιιοιιιτι ιΙο να”. ιιοιι ομο

ιιιοιΙο πιιιιιιιιιιι ιιιιι οιιο ιΙο πιο..

ὑμῖν.

λιοἱτω. 2

` | Γ ..ο ' Ι `

μη ταρασσεσθω υμων η καρδια, μηδε δει·

8 ·ι)κούσατε ὅτι έγδι εἰπον ὑμῖν .Υπάγω και

Βου ιιιι·Ιιοιιιι· οοι· τοοιι.τιιΠι ιιο

ιιιιο ιιιτιιιιιιοι. Ή Μαιο. ιιιιιιι

ομου σαι ...πιο ναι.. οι τοπιο

 

22. κυριε] πιω. και ΟΛ. Ι. 69.ΞΗΚΜ$Π

Λ. Βγτ.Ηοι. (Μ οιιι οι για. κι Με κτιρ

ιιιιιι ροειοιι .Ε και). ι οιιι. Μπακ. 88.

Β. Ι.ιι.ιι. 8γττ.Οι·ι.8ιΡει. Μοιιιριι. 'Πιερ.

Μπι. Οοιιι. Απο. Βάι. Οτίο.Ιτιι.ιιι.

Η”. Σπα]

- γεγονεν 0τίο.Ιιιι.ιιι. [ικα | ιιττιν

Ι).

·- ημιν] ρω!! μιλλ. 1). (νιιι8.ΟΙ.) ο.

στο.. οι. ιιι.

- ιμφανιζιιν Οτἰο. ΙΜ. ιιι. | -ζιιι· Α.

Ι.ιιι:α Ι55.

- οιαυτον] εαυτον 69(.δ'ι·τ.).

28.Ιηο·ους] τρι·ιιοπι. ο 9. Χ. Η. ΝΔ.

0,49. ιοο-ιι. ' οιιι. ΑΒΒΙ.Δ. ι. :ιιι. ΕΟ.

1ικευ.

- τηρηοιι στα. ἱ. 284... Σια. ο. ΜοΙ. 92”.

που. ' -συ Χ. ου. (ιιι.

- αγαπησα Οοο. ι. Εντ. ο. Μο!. Πω. 1

-οη οι. ·

- ιλευοομιθα Οτίο. ι. 280”. 'ΗΡ. 288..

750'. ιιι. 170€. ιιι οιιι. ορ.θι·ιιπι.Μιιιι.

78; οιιι. Οτοπι. ΙΕΡΗ. Η!. Οτιο. ΙΜ. ι.

50". ιι. 444». ιιι. ΩΣ”. αν. ?98. 9.58". ιν.

474€ Σια. ο. Μο!. "Ο". ΠΙ.. ιιι Γε. 40".

Μιωι.οι:ι. ΙΙι.Ι.4-89-. ΜΧ”. Ι.ιιοΜ 1.55.

' ιλιυοομιιι 1). ο. 8)·τ.οτι. | ποριυοο·

μιθα ου.

- μονην παρ' αυτοι 0τίο.ι.οιιαιετ. ιιι.

Οτι!). Ιιιι. ι. Ηι.οιιαιετ. ιν. (οιιι.. Μαιο..

το.) οιιι. Ερμ. 161. Εντ. ο. Μαιο.

ιιι Ρε. Νου”. αν. Ι προς αυτου μονην

Ι). 8)·τ.Ροι.

28. ποιηοομιθα Β(Ι..)Χ. 1. 88. Η!. Οτἰυ. ἰ.

280! 284”. 2.389. 7504. ιιι. ιιι οιιι.. αρ.

(Ποιο. Μπιτ. 78. ἰιι ?οιιι. Οια!. ιών. .54.

Οτίο.Ιτιι. ι. ιι. ἰἱὶ.οιιαιοτ. ιιι. Ειιο.ο.

Μο!.170".Ι7Ι.. ιιι Ρε. Ινουαι. ΙΙἱΙ.υἰιι. ι

[νού. (-οωμαιθα Ι..) ¦ :·ιι·οιηοομιν 'Ξ.

ΑΕ. το!. Οτἰη. οιιι. Οτιιιιι. Εμ”. ΝΠ.

(-οιομιν ΔΑΠ.) | ποιηιτομαι 1). ο. 5".

θα.

24. τηριι (τηρη ¦ τηρηιτιι 1). Μοιιηιιι.

- ο λογος] οιιι.!. ο ιμος Η. α.ο. Βγτ.ΠοΙ.

Λι·ιιι. του.. ' (ἱοιιιι·ιι. ΙΙατιτοΙ.ιηι.Ειιο.

Βΐ:.88"'. "(0ιιι. ον ακουετι ιι.ο.)

- πατρος Ι"ατοι.·ἰ. αρ. Ει.ιο. Με. (πῆρ .πιο

Η.) | οιιι. (Η).

25. υμιν 2.). Επι. ο. Μου 1704. Η!). ἰιι Ρο.

25”. | υμιν Η'. | υμι.ιιν Ι..Χ. 09"(ήμ.

δα.)

28. ὁ δε Ευα. ο. ΑΜΙ. 1704. Η”. Πι Ρο.

οι”. ι .; δι ι.

- ο Εντ. ο. Μαιο. ιιι1'ιι. ' ον Η.

- πεμψιι Επι. ο. Μαιο. Πι 1,5. | -ψη

1... αν 80. Δ.

- πατηρ] ιιιΙι.Ι.μου 1). ο. Βιιττ.οτι.&Ρει.

Μοιιιι›Ιι.)ν. Ευα. ο. Μαιο. ιιι Για 1

Οοιιιτιι.. που". ΜΒ.

- και υπομν. ἰιμ. παντα οτί!). ιιι. 697.'.

απο. Ιιιι. ι. Με. Ευα ο. ΜοΙ.υἰιι. (Πι ι

Γε.) Ινουιιι.218. | οιιι. Λ. απο Β)°τ. '

ο". ' μια υμιν (οιιι. παντα) Α.τιιι.οιΙ. '

(Θυμου. οιιιΙ. οιιιιΙιιιιι.)

-- ιι ο. ' οοπ 1. νιι!ἔ. α.υ.ο.”).υι. @το

ιιι. Εκο. ο. Μο!.υἰ.τ.

26.ιιπον ~|. 8γι·.Πο!.πια. Απο. πιο».

στη. ιιι. Ευα. ο. ΜοΙ. Με. | αν “πιο 1).

γιδες. α.υ.ο.ιι! ¦ εγω “που Χ.38.ι

ιΙἱοο 8)·τι·.Οτι.Ρει.8ι11οΙ.ιαι.

- υμιν τωυ. 1. .Ειι.ι. ο. Μο!. Η!!! Ι

οιιι. ιι.υ.ο.ο,ι|. Ειι.ιι. ο. Μο!. Η!).

26.Πιι. ιου 27 ου μια.) του!. εγω ΒΕ.

' οιιι. Α1). το!. μια. το!. (Μο.

ιιι.

97. ιιρ. την εμ. δα). υμιν ()τἰυ. ι. ΤΗ... Η.

100€. Οι'ἰ9. ΙΙ". ιι. 25.5'. 267". ΜΙΒ. ιιι.

9409. Ιδια. ιιι Ευ. :ΙΟ-Ρ!. 56”. ιιι 1.38.

143.217”. 'Ι`|ιοορ!ι.(Μιιἱ.Ι20.) @μια

208. 804. Πι!. 37”. 0.59'. Ι.ιιοι|. Η”. |

οιιι. Χ.

28.ιι.ιχομαι] ιιι·ιιοιιι. ιγω σο. ' απο".

Οτίο.ι.284-. Σουι”. ΙΙί!.10Ι9··.

- ηγατι·ατι ΑΒ. το!. 8γττ.(.:τι.Ρ:ι.&Ηοι.

το!. σου. ι. 284). Επι. ο. Μο!. ΠΟ".

Μια". οιιι. στη”. ιοο. οσο. :ιοι. ΙΜ.

ΙΟΝ". ¦ αγαπατι 1).Ι.. ου. Η.

-- ·ιι·οριυομαι] |·Ιιτιιοιιι. ειπον σ. ΔΕΚ'.

τοΙ. ' οιιι. ΑΒ|Π.Χ. Ι. 88. ου. Κ.. μια.

8)·ττ.οτι.Ι':.ι.&Πο!. 8)°τ.Πἰοτ. Ματιών

σαι. Απο. ΙΕιΙι. Οτἰυ. ι. Ειιι.ο.

Μο!. Δυο". 2Ι4. @μια “39. 280.821.

ΙΙι2. ΙΟΝ... ΠΜ". ' (ιγω πυρ. 69.

Αι·πι.)

-- ττατιρα] οιιι.'. μου Ο!). Ο. δ).Π.οπ-&

.___________

τω ποιοι". ου Ποιοι οι. Ι '23. ι.ι.ιιιιιυιοι.ιοιιι α

| '21. ιι.ιιιιιι. πιο οι.

454





ἔ 4. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

ἔ ν .α.& ι: ο ·ι ` ε ·· ι · ·~ ι ι ι ο ιν _ . .. .

[- ° _(ο.)Ξ· 11 4004404 72005· Με”. 64 ηγαπατε με, εχαρητε αν οτι ηπα... 8ι.ιιιιιςοι·οιιε ιποιἰ επιιἰ

. η κ κ κ κ ή ε ι ν “ΕΠΣ Η ιΠιιιι10 1111188 να 0 οι
ἔ ,6°ωΧω;Μέω πορευομαι προς τον πατερα· 0Τι 0 πατηρ Φ μειζων ιιιιιι·οιπ. ..πιο ποιοι· ιπιποι· ιπο

.Μπι- ο τ 29 επ τ ε- . 89 .: 'μ. - '

ε Ί 8,·ι·.0ι·ι. μου εστιν. και νυν] εἴρηκα υμιν πριν γενέσθαι, @ΜΜΜ,;Γ:ΗΜΆ:2]
4. Η Α ' Ιιιοι·ιι οι·ο ιιιιιι. ιιιπ ποπ

ινα ὅταν γένηται, πιστεύσητε. “Ω ουκ ἔτι πο δι 4 “η

. , , __ ν ` · __ , , ιπιιιιπ Ιοιππιι· νοιιιοοιιπι: ιιοπιι

λαλησω μεθ υμων· ερχεται γαρ ο του κοσμου οπιιπ πι·ιποοριι ιπιιπιιι πιο... οι

.κι κ . › ` . ν . Ι :Η . . .ο -ι ο ιπ πιο ποπ ΙιιιΙ›οι ιιιιιοιιιιιιιπ,

αρχων, και εν εμ.0ι 0υκ εχει. 0υδεν, ινα 7μφ 0 :Η και η; 00211080;" πωπω”

, __ . . ..Ρ _.κοσμο; ὅτι αγαπω τον πατέρα, και Με.. 3εντολην η” "ήτο ΜΜΜ· '" Μ"

,| | || . | Β, Α πιππιΙαιιιιπ ιΙοι|ἰι ..πιο ποιοι· ειο

εδωκεν μοι ο πατηρ, ουτως ποιω.

  

τ 31. ουτως ποιιἴι, πιο...

Ι εἰ ιοθε ·· ..7 ρ 03 Έγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντευθεν. 8ιιταἰιο, οιιππ.ιε ιιἱπο.

Χγ_ 1 Ἐγω ειμι ή ἄμπελοι· αληθινή, και 6 πατήρ 'Εκο Με" Με "Με 54 Μ·

. ι . ο .. .. , , . ` ιοι· ιποιιο.ποι·ιοοιιι οει.. Πιπ

μ.01.2 0 76099705' εστιν. παν κλημα 02 €41.06 μη ποιπ πιι!πιιιοιπιπ τποποπ υποπ

ν ι ι .. ' ' Η. .

Φερον καρπον, αἴρει αυτο, και παν το καρπον έυέρον, ::Μ:":=")ωή;δ

ε αρ. ι8:ιο. αθαί ε ' ` " = ` ' " 4 ο ” μια οιιπι οι ίι·ιιοιιιιπ μια οιι
. κ ρ ι αυτο ινα καρπον πλειονα Φερη. ηδη ΜΜ- ,ΙΜ γω 'ΜΜΜ (Με

? .κ Ι 8 Κ ` Ι Α Ι 0 Α

υμειι· καθαροι εστε δια τον λογου ον λελαληκα υμιν. οποιοι εοπιιοικιπ που" Ιουν·

.ι κ . . ι ι ι . ο .. ι ι .. πιο ειιπι ...πιο .ππιποιοιππιο,

μεινατε εν εμοι, καγω εν υμιν. Καθω5' το κλημα οι 080 ι.. πιω!. Βιοπι Ιπι.!πιοπ

 

, Ρα. ' Οοπιι·α. (Μη.ἱ. ΕΜ. ο. πο. Νο

' να!. θηριο”. ΙΕ!. 18.849.

Ή8.πατηρ] |·πιὶιΙ. μου ετ. Ι)'Δ. 69.ι·οι.

α.|ζ 8_γι·τ.Ριιι.8ιΠοΙ. το!. Οι. 8)·ι·.οι·ι.)

Ευ... ο. ΜοΙ. ' οπι. Απ..νω.π·ι.Χ. Ι.

88. νπιτε. ο.ο.ο.ΙΙ.9.Ι. πιο.. Ιτοιι.Ι58.

80". 657'. ΙΙ". 429€. 218... 5254. 619".

102”. (οι. .οι Ι8. πιά. Η.)

80. ουκ εχει ουιῖεν (μια.) εκττ.Ρει.&

Ποιοι. Οτἱη. ἱἱἱ. 925... ιν. 8509. ἱιι οιιι.

Ποιπ. (ΙΟοι·. οιπ. ουκ). Οτἰ9. ΙΜ. ιι.

078'. ἱἱἱ.900°. ΙΙΙΙ. “82”. ¦ ευρηαει ου

1. 6 γεωργ. ΑΒΕ. το!. Οτἰς. ἱἱἱ. ἱιι. ἱιι

Ριου. Ειπε. Γι: Β. 5889. 1). Β. ἱιι Εκ.

ιπ Ρε. ' οπι. ο ΒΔ.

'.Ξ. ριρον Ι". Ευε.πι Ρε. .5009. | -ρων Α.

88. Η. "καρπ.φερ.] καρποφορον σΙουι.

πιο. ¦ μενον μη ιρερον δε οπο. ἱἱἱ. 80”.

ως. ΙΜ. ἱἱἱ. 8689. Το". που. Η. 9.

Η. Δυαρι. οιι. ευρα 821. ΙΙΙΙ. 5Ι2:.

78μ.794". 709". 85?[. 8948. 818€. 10Ι8-····

Πω.. ¦ πατηρ ο πεμψας με Οτίο.ἰ.

  

δεν κ. ]: 8)·ι·.Ποι.πιο. (Λτπι.) (ΑΜΠ.)

που)... ιι. των. Οκξο.Ιιιι. Μινι. πει.

1299.2Ι8'. ευρισκει ουδεν 0τίο. Η. 8! 69.

ιν. απο. οπο. Αν. ιι. :Με ιν. ιιο7=.

ΙΙΙΙ. 709.

---και παν....καθαιρει αυτο σΙουι. [πιο.

ιπ Ρε. ' οιπ.”.

·-αυτο Η. (Ποιο. Ειι.ε.ιπ Γε. Ι)ἴουαι. τι.

1980. 7.580. Τα”. Μ.6(.)5),. ἱιι. 2.85°.247-. 65%'. Η”. 525!). 6198. πιω. ευρειν 1). ΣΗ. ¦ οιπ. 1. που'. ΡΜ" 6.81.

' 45!). (Ινουαι. Ι99. ΙΙἱΙ. ΠΠ" οπι. πα- α. - το καρπον ιρερον Ειπε. ἱιι Γε. (οερων

. . τηρ.) 81.και καθως ΙΙ". ΙΟΣ”. | οπι. και Α.Ε. Α. 88.) | το κορποφορον Ϊ). (-ρουν

. 89. πριν] προ του 69. οι): (Ποια.) [ τον κυρ. αυτου ιρερ. Χ. μενον

  

- ινα] ἱν Χ.

. ·- όταν] εαν Τ..
Υ ·- πιιττευοητι] πιω. μοι 1). "...οι οτι

εγω ειπον υμιν 88. | Μι!. ποια οπο

απο Ι.

80.γορ] οπι. 69. Λτιπ.

-- κοσμου] ·'·πιΙι1. τουτου τ. Ι. (μια.)

το!. ΙΙἰρρ. ιπ Ιλιον. Μου οι. 74.

Οτι!). ἱἱ. ΒΙΟ.. ἱἱἱ. 825". ἱν. που. 856€

· ιπ οιιι. ()ι·ιππ. Ποια 151. 1 θα. 78.

Οτο.. ΙΜ. Η. :Με Με'. οι ενια. ιν.

· 807.. 657'. ΙΙ". 525". 6194. 1021.. ¦

- εντολην εδωκεν ΠΠΣ). (88.)

Σα”. (ΙΙἰΙ.595^. Ι081-.) (δει). Χ. 88.

[δεδωι:ει 88 ΙΙΙΙΙΙ.] εδωιι. μοι ο πατ. εν

τολ. Ι.) Ι Σενετειλατο ετ. Α1). το).

8)·ττ.Ρει.8ιΠοΙ. (3οιΙι.ιιιυπΙ. Δτιπ.

- ο πατηρ Ι.ΙἰΙ. Ι οπι. 1). αἱ.. του..

- ουτως] ουτος 69..

- αγομεν 89 δα.

Ι. η Ι". ()Ιοιπ.188. Οτἰη.ἰν.28),. Ειι.ι.

Ι).Β. 879'. ίπ Σε. ΜΝ. ἱιι Γε. 498..

οσοι. που'. ' οιπ. Με

-πληθινη] πιω. ομως τα κληματα Οτἰο.

και ποιουν καρπον καλον ()τἰη. ἱἱἱ.

πιοποπιοιπ. ΙΙἰΙ.

-καθαιρει αφ (Ποια. στο.. ἱἱἱ. 8049.

θα!). ΙΜ. ἱἱἱ. 876). Ειι.ι. ἱιι Ρε. Λου".

' καθαριει Ι). νιιις. Ιι.ο.ε#ς.Ι. Μοιπιιιι.

0τίο. ΙΜ. Η. 56-09. ΙΙΙΙ. Η”.

- αυτο 29. .Ειι.ι.ιπ Γε. ' αυτον Ο. ¦ αυ

τος ΙΙ·.είο. (μποτ ιιιοιιε ΙΙΙ!. 709.)!

οπι. α. ΟΙοιιι. οποιο. Ινουαι.

-καρπον ππιο πλειονα ΠΩΣ. 88. Ν..

Ι.ιιιι. (.'Ιοπι.(ιιιιὶιοι πλειω). στη. ΙΜ.

ἱἱἱ. ιν. Εκο. ἱιι Ρο. Μ›υοι. ΙΙἰΙ. Η”. ι

οπι. ΛΒΤ)(?ι·.Ι.ΧΔ. 88. 09. Β(ΠΠί

ΝΠΙΔ. 5)·τι·.1'ει.8: Πο!. ΠΠ. 1299.

Με'. _

- αρχων] ππιο του κοπμου Ι. 69. νιιια.

ε. του. ἱιι 1'ι·ον. Οι·ἰρ. ιι. Μινι. πι.

- 9259. ποιο.. 8.569. ιπ οπι. Βοιπ. 1 θα.

θα!). ΙΜ. ιι. 8Ι5·'. 678'. ἱἱἱ. 960€ ιν.

 

ἱἱἱ. 804€'. ἱιι Ρι·οι·. Μπι. 10. Οι·ἰη. ΙΜ. ἱἱἱ.

"69. ιν. 58”. ΙΙἰΙ. το. (8)·ι·.Πιοι·. οι!

ππ. τοι.) | Οοπιτα. Μ5'5. (οι Ι..) τν.

ΟΙειιι. Οτι!). ιν. 28". Ειπε. 1).Β. ἱιι Β. ἱιι

18ο. 500€ Ι)'ουιιι. ΣΗ. (“ ιΙἰεοἰριιΙἱ νετο

πα!πιποε " Ιιιι).ιοι Οτἰς. ΙΜ. π. 88.” που·

“ πιο πια" οι “ ποιοι· ιιιιιοπι ιιςιιι·.")

:ραπ εκ. Α1). το!. οποιο.

-φερη ()ι·ἰη. ἱἱἱ. Ευε.ἱπ 1,5. | -ρει 89.

ΠΚΔ.

8. ἱιιἱι... ..καρπον ιρερειν να. 4] οιπ. 1)'.

4. υμιν] ἡμ. 69" 8".

-καθως] Μι!. γαρ 09. ¦ Οοιιιιιι. Ιδια.

ιπ Γε. 500".





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χν. 5.

Α Β Β 111100.

Ε Χ Α.

1. 83. 6ο.

ΒθωεΠΑ.

4- νέα.

6. συναγ. αὐτὸ

Δ σαρ. η: η.
Μι

ο

μλι3

|.

ΙΟ. τοῦ Μετρο; τα;

Εντ.

Με

λερ

ο

ο Ι ` | ι ο 0 .Χ ` 2 Δ

ου δυναται καρττον Φερειν αερ εαυτου εαν`μη μεινη
Η , | Η ' ` Ο Λ .` ' , `

εν τη αμπελοι, ουτωο ουδε υμειο εαν μη εν εμοι

=μένητε.|| ', εγώ εὶμι ιιἴμττελοτ, υμεἶ9 τα κλήματα.

ι ο ι ο το ΐ` Κ

ὁ μένουν εν ἐμοὶ καγιὶι εν αυτοι, ουτοο φερει καρττον

ττολύν· ὅτι χωρὶι· ἐμοῦ ου δύνασθε ποιεῖν ουδέν.
6 Η Ι 8 τ τι ο ο ι : τ οι 0 `

εαν μη τα· μενη εν εμοι, εβληθη ε ω οκ το

κλημα. καὶ εξηρανθη, καὶ συνάγουσιν αυτα. καὶ εὶ9
Ο ` η ..ο ι κ τ 7 (1 ο! ι

το πυρ βαλλουο·ιν, και καιεται. εαν μεινητε

εν ἐμοὶ καὶ τα ρήματιἰ μου εν ὑμῖν μείνη, 8 έαν
ο ' - |

θέλ τε °αι |ο·αιτθε'| καὶ εν|ιτεται υ ιν. ” ἔν του·
› 7 μ·

τω ιδοξ| θ ' τι· | ου ” `ν πολυν (ρε τε
6 ε ασ· η ο ατηρ μ , ινα καριτο ρη
` 2 Ι ΙΙ ο ` τ 9 Χ ι τ τ

και γενηιτθε εμοι μαθηται. καθιοτ ηγαττηιτεν με

ὁ πατήρ, κοἱγεὶι 2ύμαι· ·η·νάττησα||· μείνατε εν τη

αγαπη τῇ έμῇ. 10 εαν ται· εντολοίο μου τηρήσ·ητε,
.- ο! ο ο Χ

μενειτε έν τη αγαπη μου· καθιὶιτ εναι ται· εντολατ

τοῦ νωτιαίο μου τετήρηκα, καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ
' ,

α7ξη.11 Α | ο .ο οι' 0 Χ 0 ο ` ο

04 Ταυτα λελαληκα υμιν ινα η χαρα η εμη εν

ὑμῖν 2 ῇ,|| καὶ χαρα ὑμῶν πληρωθῇ. Η αυτη ἐστὶν

τ ο ` ο ι τ η ο Α › ε 6 ` ι κ

η εντολη η εμη, ινα αγαπα” αλληλουτ καθιοι` ηγα

ττηιτα υματ. 13 μείζονα ταύτητ αγοιττην οι)δεὶτ ἔχει,

ποπ ι·ιοτοει απο ι`ιαιοιιιπι ο. Βε

πιοι πιω πιει πιοιιιοτιι. πι πιο,

Με: ποο τοι "κι ιιι πιο πιοιιιιο

τἰιἰο. Ξ Επι: απο για, Με

ιιιιΙπιιιοι: οιιἰ πιοποι ἱπ πιο οι

οπο ιιι οο. Με: τοπ Ϊι°τιι:ιοπι

πιιιιιιιιπ. ι·ιιιιο .πιο πιο πὶιιἰΙ

ροιοοιιο ίιιοοτο. 6 ει αιιιε πι πιο

ποπ πιαπεοτιι. πιιιιοιιιι· ίοτ”

Μουτ εκατο" οι Μινι. οι οοΠἰ

[μια οσο οι ἱιι ἱι:ποπι πιιιιιιιιι,

οι παπι. 7 (Φιν) 8ι πιιιιιιιο

ι·ἱιἱι πι πιο οι. παπι πιω ιπ

νοοἱει πιιι.πιιοι·ιπι. ηιιο‹Ιοιιπιοιιο

νοΙιιοι·ιιιο ροιοιὶε οι ποι νοιιιι.

. (Με "ω Ια !ιοο ο!ιιτιΗοιιιιιιι οι:

μια· πιοιιι οι ίτιιοιυπι ρυπο

ιπιιπι οιΙι“οι·ιι.ι.ἱο οι οΠὶοἱιιιπιιιι

πιοι Διαιτα". '' 8ἰοιιι Μαι:

πιο ποιοι: οι οοο ιΙΠοιεἰ τοι:

πιιιποιο πι ιΠΙοοιιοτιο πιοιι.

'0 οι ρι·ποοοιιιιι πιοιι κατανοή

ιἱει.πιιιιιοΜιἱει ἱπ ιΙΠοοιιοπο πιω.

εἱοιιι οι οπο μια” πιοι υπο

οοριιι οοι·νονι οι. πιοιιοο πι οι”

ιΠ|οοιἰοπο.

'' Πιιοο |οοιιι.ιιι απο του. οι

ςιιιιιιιιιπι πιοιιπι πι νοοιι οι: οι

ι:οιιιΙἱιππ νοειιι·ιιπι ἱπιρΙοιιιι.π.

'' Ποο οι: υι·ιιοοοριπιπ πιοιιιιι

οι ΦΗΜΗ! ΜΜΜ ιὶοιιι Μπι

τοι. Μ' (Με '0 Μιιἰοτοπι Με: οι

 

4.. φερω· Εκο. ἰιι Γε. ¦ φερει αι.

_αφ'εαυτου Ειι.τ. ιπ Πι. | εν ιἱαυτῳ 69.

ἰἱἱ. 800'. (για. Μπιτ. ἱἱἱ. ΙΟ. νἱἰ. Η. Ειιο.

ἱἰἱ. 9.)

6. βαλλουοιν] ειιβαλουοιν 88.

εἱο ίπ 60 εαν μη μεινητι ιν εμοι και τα

βηματα τα εμα ου μενει εν υμιν. εαν δι

μενητε εν εμοι μηνα· και ο εαν θελητε

 

-μεινη ΑΠ. τοι.

Οτία. ἰ.586°. μεινει Ο.) ] μενο ΒΕ. Έ'.

(ναι. να. 6.)

·-ουιῖε ὑμεις Φωτ. εφ ¦ και υμειι: Χ. ιι.

(6.)ο.(1¦ῖ) 8)·τ.Πο!. Βια. πι Γε.

-μενητε ΑΒΕ. ' Σμεινητε εε... ΒΧ. το!.

Ευ... ἱιι Η. (οπιο εν εμοι 88. ο.)

5. εγω] Με!. γαρ Β.. ο. | Ώσπου. Οτἰη.

Η. 28.:. Οτίο. ἔτι!. ιι. 22”. Εκ... ίπ 1,8.

500».

- εν εμοι Βια. ἰπ ?5. | οιπ. εν Ποτ..

-οἰιτος Ειιιι.ιιιΡ8. ' οὐτωε· Η.

_δυναι.τθε Ειι.τ.ιπ Ρο. ' δυνατε 89.

-ουὅεν Αυ'Ε. τοι. ¦ ουδε εν Β. ¦ οπι.

'πιο. πιει ἰπ πιο εποε πιιιπιιοτἱι α.

Ο. μεν" ΑΒ!). | :μειιηι ετ. ΕΚ. το!.

-εβληθη] εκβληθη Ε.τίο(σ | επλη

Η..

θη 1)..

-ιξηρανθη] ξηρανθη Ε.ιίι·.

·-αντα ΑΒ. το!. Δια. αρκά-27) 8]·ι·.Βο1.

Μοτο”. ] αυτο Ι)ΕΧΔ. 1. 88. απο.

ι:.9. @τι-.Βου ΑΜ. .Βἱιὶι. | αυτου 69

(-τω δι.·τ.) | οιπ. απο.

-το πυρ ΑΒ.."αί.ΕΔ. 1. 83. Ο!). ΕΟΚ

ΜΒΙ.ΤΑ. ' 'στο. το <:. ΒΧΠ. να!. Οτἰη.

456

γενηιτεται υμιν.

--εαν] Με!. οι 1). _/ΐ 8]·τ.Ρει. ΜοπιιιΙι. ]

Μιά. μη 69.

--μεινητε] μενητε Δ.

- υμιν] ὑμων Ε.

-μεινη] μενει Ε.

-.ι εαν ΑΒΕ. το!. ' ο αν Β.

- θελητε] θελετε Α.

-αιτηοαοθε (Α)Β(Β)ΕΧ. Ι. Μ. υ.ι·.#:

Ποιο. Απο. απο. (-οθοι ΑΙ). Παπ.

ιι.ι:ώ απο.) ] $αιτηιτεοθε ·ἔ. Β. το!.

ΥΜΕ. η. Βι·ι·.ΠοΙ. «παθω Δ.

- υμιν] οιπ. 1).. ο.

8. τουτο ΙΕΚ".

- καρ·ιτον] πιο!. πολυν Η.

-·7ενηοθε ΒΙ)ΕΧ. Ι. Μ. Ευα. ΖΕιιι.¦

$γενηοεοθε 2. Α. το!.

--εμοι] μου 1).. ¦ μοι Ε. 83.

9. καγιο] και εγω (Η.

- ἰιμας αιιιο ηγαττησα ΒΠ.Ε. Ι. 88. α.&.

ο. ' *ραπ ετ. Αυ'. το!. ναι;; σα:

Ποια. Ινουα2.2Ι-8.

Εαν. ιιι Γε. (εμμεινη

Ποιοι. )

Η. αυτη]

Η. ἰιμεις]

παοκ. οι.

10. μου Η] του; εμας Α.

- τηρηοητε] -αετε .Ε.

- μου 2°.] τη εμη Χ. (οιπ. ο.)

·- εγω] ααγιο 1). Μια. Μοιπρὶι.

-· του τι·ιιτρος μου] Ρο" το; εντολας Α

ΠΕΚ. το!. (ο.)οφ το!. | ατιιο Β. νιιΙ8.

α.υ# Ινουαι.2Ι4. | στο. μου Β. α.ιι.ι:.

.π Νουαι. Η!.

- μενιἶι Β..ΧΕ0Π.

-- εν 2°.] εαν 69(.8οτ.).

Η. ταυτα] ..οι δε 1). 8]'ι'.Ποι. ¦ Οσοι”,

ΟΙΜ. 466.

- υμιν] ημιν Ι. (εν ἰιμιν....ὑμων θα

- ο ΔΝ). 1. (88.) (Μια.) 5τι·ι·.Ραδι

Πο!. Οοι!ι. Ατιπ. ΑΜΠ. (απτο εν Μ.

88. ο. Βιιι·.Γει.) | :μεση οτ. ΙΧ. το!.

1. (?Μοπιριι.) ] μενη Η.

πιω. δε 69. 6'Ιοια.466. | σου·

Ο.Ν1. Οι". Η. Η!). (304. Αιιοα 1.56.

ΙΠ.μειζονα] μειζο σει. (μειζωνα Ε.)

- ουδεις] ουδε εις Β.

- τα: νιιιι:. [ο. ] στο. 1).. α.ο.ο.οό:

Απο. Ι.ια:Μ πιο.

πιω. γαρ Π.. | Οοπιι·ιι, Μου:

- πουμε] ττοιειτε ΕΧΜ. ' ττοιηοητε 1)..

ο. :ιι·οοοοι οι. οοΠιποοι οιιιπ θ!. ι πιιιι.οιιι οι





--η''

ξ

ἱ

""”'ῇ__|-ο“γΓη.._-Τ.......-.'μή..

  

.ι

Χν. 21.

ναι!. α. 6. ο. ο.

@τα Ρ. Ε.

ΠΟΠΕΡΙΙ. ρλπ

Μ. ΔΠΕ. Βια. ι.

. ι ὅσα. 8: ι6.

14. 8 ἱγιὶι

Μι

ΙΟ. αίτῆτι ρ

- δύο ὑμῖν

Νλ

δ

'που που ολο

.

. Παπ. και”. Π

αρ. ι;;:ιθ. γ

π
|.

πιο

α

ι;ῇ

τ

 
.-+_

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

Π ` να το Β .

ο ινα τι; την ψυχὴν αυτου θη υπερ των Φίλων αυτου.
14· τ τ υ `τ`ι Α 06||ρ`ρ |

υμειι· Φιλοι μου εστε εαν ποιητε · α εγω εντελλο

ο .. 1 > .. τ
μαι υμιν. 5 ουκ ἔτι δλέγω ὑμοιι`|| δούλουι, ότι ο

6 δουλοι· ουκ οἰδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ό κύριοι· υμοῖι` δε
ο' , Ι λ Α

ειρηκα Φιλουο, ότι παντα α τ7κουσα παρα του πατρόι`

ι τ ο .- 16 ..
μου εγνωρισα υμιν. ουχ ὑμειι με έξελἐξασθε,

ι ι Κ | ο οι Απ το

αλλ'ε ωἐ ελε α ν υ αι· και ἔθ κα υ αιῖναυ εκ
· | ` ` | ` · μ

` ' Α |

υπαγητε και καρπον Φερητε, και ο καρποι` υμων μενρ·
Ο' Ρ' Α π | ` Α

ινα ο τι αν αιτησητε τον πατέρα ἐν τω ονόματί μου,

Α . .

δω υμιν.
τ· 17 .. ι τ ο .. ..50 Ταυτα εντελλο αι υ ιν ίἴνα οι απατε αλλ ,

18 ι ο ι τ τι πι

Ο Λ Η ,

λουκ. ει ο κοσ οι υ αι· ισει ινωσκετε οτι ε ε
0 › μ

κι οι ρ ο Α Ι Η

πρωτου υμων μεμισηκεν. 19 ει εκ του κοσμου ήτε,

( | Α ` απ

ο κοσμοι· αν το ἴδιον ἐιρίλει· ὅτι δε εκ του κόσμου

ο ο | , ` ” ι η

ουκ εστε, αλλ9 έγω ἐξελεξάμην υμαι εκ του κόσμου,

λ .- Α Α

δια τουτο μισει ι;μαι· ό κόσμοι. 20 8μνημονεύετε
το , ` να να

του λογου αδ έγω εἶπον υμιν, ουκ ἔστιν δουλοι

εί ων τοῦ κυ ίου αὐτοῦ. εἰ έ ὲ ἐδίω αν και υ διο
| λ Ι μ ' μ`

'
, `

διωξουσιν· ει τον λογου μου ετηρησαν, και τον

· | Α

υμετερον τ·ιγρήσουσιν. 21 άλλα ταυτα παντα ποιή

σουσιν ° επ· ι3μιἱι'| δια τι: όνομά μου, ότι ουκ οἴδασιν

Ιοι:ιἰοποπι πωπω πιο, πι απἱ

ιπιππ οποιο ποιο ροπιιι. πιο ιππι

πιο απο. “ (Μιιο·) να. ιππἱι:ἰ

ιποἰ πατάει. εἰ ιοι:οιὶιἱο φαι: οπο

πωπω.. ι·οιπο. Η Ιππι ποπ

οι... υπο "Νοε, φπα. εοινιιο

ποοι:ἱι απο πιο πωπω ειπε:

ποπ απιοιπ πιο παπα”. πιιἰα

οπιπἱα ππποι:πιποιω ΜΜΜ ιι.

πιατα καιω ποιο. Μή νοὶ›ἰ8.

"' Ποπ νου ιπο οΙοεὶοιπ. ρω

απο οιοιςἱ τοι. οι ροεπι νοε πι

οπιιο οι ίι·ι.ιιιππι αΠ”οι·αιιο οι

“που” νοιιωτ ιπππι:αι. (Μι ω πι

οποι!ι.:πιπππο ΜΜΜ ρωταω

ια ποιπἱιω :πιω πει απο..

" Ο." "Η Ποια: ιπαπιΙο νοὶπο

αι. ιΙἱΠ;:πιὶα ἰπνἰι:ι.ππ. " ει

ππιπιΙπο του σαιτ. :οποιο παπι.

πιο ιπ·ιοτοπι νοιιἱο απο ΜΜΜ.

"' οι πο ιπππιΙο ίπἰοεοιἱο, απια

ιΙπιι παω! εππιπ οι·πι Φώκια:

φπα απο οι: πωπω ποπ απο,

εαπ οπο απο νου πο ππιπι1ο,

πι·οιπιπ·οπ .πιει ποπ ιπππαιπι.

8” (και) Μοπωπιοιο οοι·ιποππι

ιποι απατα οπο ιΠ:ιὶ απο.. Νοπ

πει και”. Με... ιΙοιπὶπο οπο:

μπι. "Μ π πω ιωτιωι:πιι ουαι. οι

υπο ροι·οοοποπιπτ. οι ειπ·ιποπιππ

ιποπιπ ιοι·νανοι·ππι. οι κοιταω

εοτι·πιιππι. " ""·'~) Βια! 'πωσ

οπιπιπ απο απο. "πρωτ πο

πωπ πωπω, θα” παπι. πι:

___________/

“ο Β.ΒοΙι.ΒΒΧ. 1. οι). Ύπια. δ.ο,|ῖ!ζ

ο. 8γι·.ΗοΙ.πιο. (?Μιππρπ.) @για 194.

Ι.ιιοαΗ9. ι ὁ Β.Β'ιω.Μαί. α.ο. πιο..

απο. Οια”. 108.

:οσα π. ΑΠΔ. 83ο. το!. 8)·ιτ.Ροι.8ι

Παλι".

-· ιγιιι] οπι. Δ. (?γρτ.ἰιἰι. ¦ ποπ. [πισω Ι56.

- ιντιλλομαι] -λλωμαι 69. Α. |

15.λιγω απιο ὑμας ΔΒΙ.Χ. 83. Μπι.

87ττ.Ροι.8ιΠοΙ. [του. 248. Οπα. [πι.

Η. Ι04°. πἱ.48=. ἱν. 542.. 640€. ιπ Ριου.

πιο. 46. @μια Ι08. 194. Πι!. 522.'.

- .ΣυοαΗ9.Ι24. 156. | Σροει 9. πιο.

11ο πιο. το!. Ποια Επι. οπι.. ἱν. ΜΒ. ἱπ

οπι. Οιπιπ. Έδρα 107. (ἰιιιας καλοι Οκἰ9.

Η. 62.3^. ἱπ Ριου.

- ὁ κυριος] αιιιο αυτου Η. 69. Ιτοιι.

24800). οπο. ἱν. οτα. ΙΜ. οι. πιει.

. 5220. | ρα." ΑΒΒΠ. το!. ]τοιι.248(2°).

Δ'ουαι. 214..

-- δι [τοπ. Νουαι. ' οπι. 89.

-- φιλους] πιω. οτι διαμιμνηκατε μιτ'

:μου ιν παπι τοις πιιρααμοις μου Οτιο.

ΗΕ!. 522..ἱν. 83”.

28.)

-- α ΑΒΒ,ΠΝ. το!. ιι.ο. (απο.) που.

Βια. Οτίο.!πι.Πι.9Ι'. ΜΜΜ. που”.

Ι
| όσα 1).8~ 88. να., Ιι.οώ Οπα. ΙΜ.

ἱἱἱ. 48ο.

15. μου] οιπ. Ι.

18. αλλ'] αλλα η!).

- και ιθηκα υμαι;] οπι. Δ. απο.

- ὑμιις 5.2.. ιν. ' οιπ. (μια.) Μοπη›π.

(ο)

.ια-ω ιαι. πιο. ι

808€

καρπον] πακετο. πολυ Α.

μινο] μινιι Ν. 83. 69. Δ. | μανα ΧΚ.

τον πατερα [αρα 156. ' οπι. 69.

ιν] ιπι 88.

δω ΛΒΠΙΠ.Δ. Ι. Κ8.ιΪ.Ϊ. ι δωη ΝΧ.

38. ΒοΗΛ. δωιι Μ.

- δω υμιν] τουτο ποιησιυ. ινα δοξασθη

πιο. ιο. οι.)

¦

¦ ο πατηρ ιν τοι υἱιρ 69.

Β Ι7.ινα] οιπ. Ι). ιι.

Η. υμας] που. μιαιι Η. Οι·ἰ9. [πι. π. 899!

| Οοπιι·ιι.. συρτ.92. 268.

Ϊ - ἰιμων Άπρ. [ο. $γττ.Ρει.&Ποι. `

ι Ήπιο.Μπι. (πιο. Οτι-9.Ιιιι.π. (γμτ. ι

ι 92. | οπι. 1). αδικα” ΜιππρΙι. Δι·ιπ. .

ι Απο. ()μρτ.268.315. Β

Ϊ ϊ

 

(για. μια. »οι

τα!.

- μιμιαηκιν] ιμιοησιν Ν.

19. εἰ] ἡ Δ.

θα

Ι9.ὁτι δι (Ομρτ.92.8Ι5.) ' στα. δι 1).

- ουκ εστι Οτίο. ί. 800'. Οτἰο. [πι. ἱν.

5480. @Παιδία | ητι 1).. Οτίο. ἱν.

20. του λογου ου ΟΞΩ”. 92. 815. ' τους

λογους αν;; 1).

- λογου] .πιο μου ΠΔΕΤ/.ΟΔΤ[

νπΙι;. για ΜΜΜ!. πιο.. ] Οοπιιιι.

- του κυρ. αυτ.] Μι!. (ο πιἱἰἰ. 16-Ι8)

" παο προαιοΙαο . . . . ο Ιπωο ποοιἱο . . . .ποπ

οι: οππποπο....οΠαοιπα" α. Ι Οοπιι·ι:ι.

Φορτ. 92. δω.

21. παντα Ρι:ιι·. Διακ. Ποπιιι(“ Έκο: Όπο

νοε Τι·πι:ιιιιπε" Η.) Δουαι. ] οιπ. 1)

Χ. ΑΜ. | ιιπιο ταυτα Δ.

- ποιηαουοιν Η". Δια. ' -σωσιν Δ.

- ιι; ιΐμας ].Π)''.[.. Ι. 8.3. (ο.)(ι:.)(β)

5)·τι.Ι.'οι.8ιΠοΙ.ιπο. Μιτου". (ὐμας

ιιιπιπιπ Χ.) ι :υμιν ετ. ΛΙ)'ΠΝ. το!.

ΥΜΕ. ιι.ι:ώ 8)·ι·.Πι:Ι.ι.κι. δίδωμι. Δ” -

ι - ινα] και 69. Δι·ιπ. το!. Ου”.

[ - αν] "αν Λ. - δουλος] πωπω. μου ΙΡΟ:: ' ().οπιι·α.

Ξ - αιτηοπτι ΜΗΝ. Τα. Ι αιτητι ΒΕ. @να 92.815.

]

ι

._______---

Η. μια" απ” οι. ¦ κι. δι” οι. ¦ Μάσι οι.

45?





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χ)ἴ. 22.

  

αειποιει-αποφ Η”. ·πέμψαντά με.

1.Ξἔι1Ξξ1 αῦτοῖξ·|, αμαρτίαν `ουκ”ξ εἴ2(οσαν·|| νῦν δε .Η πρ3όφασιν

1:0111Ωιι8ΠἘΠΔ ουκ εχουσιν περι τιμ` αμαρτιαι· αυτων. ° ο εμε

:[ε;Ρ.9:4ι· αρ μισο.» και τον πατέρα μου μισεϊ. 2" ει τα έργα μη

έποίησα έν αὐτοῖι· οι ουδειι· ἄλλοι· ; ἐποίησεν,|| αμαρ

5Γ τίαν οὐκ ξεἴχοσαν·|| 9 νῦν δε και. έωροικασιν και με·

_ ε ` ι ι ` ` ε 25 ι ι σε

μια μισηκασιν και εμε και τον πατερα μου· αλλ ινα

. Α ' Α - _

'Ρα. 86(3.ι):ιο. πληρωθη ο λόγοι· ο ξέν τω νόμω αυτων γεγραμμέ··

οι; (σκι: 5.

ιοο(ιο8)ι 8.

|| 1 Ο! $ | Ι 'Η Ι π

νο: οτι εμισησαν με οοορεαν.

ιι ιι 12'

αρχηι· μετ' εμοῦ έστε.

ΠΙ.

οι" 2
Χ 11 α

προσφέρειν τω θεοῦ. 3
θι 9 γ ` ε ι ` ι

ουκ εγνωσαν τον πατερα ουδε εμε.
ο να ε 0'

λελοιληκα υμιν, 'ένα ὅταν έλθη η ωρα

θε

ει μη ῆλθω και έλιίλησα

56 26 "Οταν [δὲ] έλθη ο παράκλητοι·, ον οι.

πέμψω ὑμῖν παρα τοῦ πατρόι·, το πνεῦμα τῆι· αλη

θεία5· ο παρα τοῦ πατροι· έκπορεύεται, έκεῖνοε· μαρτυ

ρήσει περι ἐμοῦ· 27 και ὑμεῖι· δε μαρτυρείτε, ὅτι απ,

.

1 Ταῦτα λελατληκα ὑμῖν, ινα μη σκανδαλισθητε.

"οιποο;υνα·μώ·μουι· ][ ποιήσουσινυ ὑμᾶι·· αλλ, έρχεται
Α ' | .ο

ωρα, ινα παο ο αποκτειναι· ομοια, δοξη λατρειαν

και ταῦτα ποιήσουσιν
ι

οι

, οτι
.1. .ι ` στο

αλλα ταυτα

αυτων,| μνη

μονεύητε [αυτων] οτι οι. ειπον ὑμῖν· ταῦτα δε ὑμῖν

εοιππι. οππι ηιιι πιἰεπ Μο. Μ'

ΟΠΠ” οι ποπ νεπἰεεοπι οι Ιο

οιιιιιιι ίπιτιεοιπ οι... ιιοοοιιι.πιπ

ιιοπ ιιιιιιοτοπι: πιιιιο πιιιοιπ οκ.

οιιοιιι.ιοιιοι·π ποπ ιπιιιοπι Λο οοο

απο ει:ιο. Ώ' "Ανω @οι πιο

Μα. οι πιιιτοπι πιοι.ιιπ ιιοιι.

Ή μου “ω οι οιιοτιι ποπ Γοοἰιιεοπι

ἱπ οπι οικω ποπ·ιο ιιΙἱιπι πιο.

ιιοοοιιιιιτπ ποπ ιιποοτοπιι παπο

ιιιιιοτπ οι ι·ιιιοτιιπι οι. οιΙοτιιπι

οι πιο οι ιιιιι.τοιπ ιποιιιπ. Η ΒοιΙ

ιιι. ιιπρ!οιιιιιτ εοι·πιο ιιιιι ιπ και:

οοτιιπι ασήμι." οει ποιο απο

πιο ιιιιιιιιοτιιπι [ποια.

'Η Οιιιπ ιιιιιοπι "ποια ποιοι.

οιοιιιε ηιιοπι πιο πιιιιιιπι απο

ιι ποσο. ειιιτιιιιτπ νοτιιιι.ι.ιε ειμι ιι.

παπι: ιιτοοοιιπ, πιο ιοεπιποπιππι

ιιοτιιιιιοπιι. οι: πιο: ε" οι πιο πιο

ιπποπιιιπι ποτιιιοοιιε, φπα πο

ιπἱιὶο πιοοιιπι ωτα.

' Πιιοο Ιοοιιιιιε ειιπι ι·ιιιιἱε ιιι

ποπ ιιοππιιιπιιοπιιπι. ° .Χιικηπο

ιιυππαιιο·ιε ιιιοιοπι ιιοιι: (αν)

και νοιιιι Μοτο ιιι οπιπιο ιιιιι

ἱιιιοτποπ τοι ιιτοπ.τοιιιι· οικο

ιιιιιι.ιπι πο ιιτιιοειιιτο οοο. ·' Ετ

Μαιο ιιιοιοπι παπι ποπ ποι·οτππι

ιιιιιτοπι παμπ: ιπο. ' Βια! Μια:

Ιοοιιιιιε επιπ "πιο ιιι οιιιπ ι·οποτ

τα Μοτο. οοτιιπι τοτπιπἱεοππιιπι

 

22.ειχοιταν ΒΝ.Ε. Ι. 88. θα!. Η. 4-8'.

(Μ88.). 6ΐ°(Μ88.). [ :Ηχου ε-. Α1)9.Π

Ν'.τοι. Οτι!). ἰπ.888··. ἱν.-Μ'°(οι).Πο ιιι

Βιιο)·)·.· 67°(Πο ιιι Παει). ¦ ειχαν 1)..

- εχουσιν] εχωιτιν 69..

Για Νου". ΙΕ!. πιο. εαπ”. ειπ.

Πο). (ιιοιι 38.)
η - μαρτυρηιτει] ·ση 1... 83.

27.ιῖε] οπι. Ι). ιιι". Βυττ.Ρει.8:ΠοΙ.Μ.

24. εποιησεν ΛΗΠΙΠ.Χ. 1. 88. ου. Κ. | ”ηιἰιε. (οοο Ιππ.ιοι ιπ οοι.ιιΙ. Ο αρ. .Βετο

:πεποιηκεν 9. Δ. το!. παπι.)

·- ειχοοαν ΒΕ.. (Ι.) 88. (-ωοαν Ι.) | ι - απ' αρχ.] εξ αρχ. Ι.

:ειχον €°. ΛΙ)"Πυ'. το!. ' ειχαν 1)".

- εωρακαοιν] πιο. με ε. Οοιιι. απο.

(ποπ 69.)

- και εμε νιιιι;. θα: 8ϊττ.Ρει..διΠοι.

Ατπι.Μ85. απο.. | οπι. και Π. απο!

Μοιπριι. Ατιπ.Μ85. | με 1).

25. γεγραμμενος πο." εν τ. ιιοιι. αυτ. ΒΙ)

ΣΧ. 1. 88. Ο. Μπι. (απο.) στα. Η.

580 ιιοι. ' “πιο π. ΑΠ. το!. ε_ι·ττ.Ρει.

8εΠοΙ. απο. Ατπι.

26. δε ΑΣΠΙΣ.. πιο. /. το!. ' οιπ. Β.Μ'αἰ.

Δ. ε.τιι. Μοτπριι.Μ8. λῖιυαι.2:20. ατι.

958€ ' απο α.6.ι·#

- ελθη ποιοι. Πι!. | οιπ. Λ.

- πεμψω (ινουαι.) Η”. | πεμπιο Ι).

οσοι.

- παρα του πατρος Ι". Λου". Πει. '

οπι. Θείο. Παπά. μου τινι). Μπα. '

α.ι:.τιι. 8)·τ.Ρει.. Μοιπριι. Λ'ουαι. | οιπ.

ποιο. Ιω!! 8ι·ι·.ΗοΙ. τοι. ΠΠ.

458 ἔ

ι

Ι 26. πατρος 2°.] ιιοιι. μου 1). α.ο.ι.·. ειπ.

ι 2. ποιηοουοιν] ποιηο·οιν οΏοίο.

-ἰιμας 2". Εμ. "απο οι βορά. Βιιεοιι.

Η. Π. Υ. Ι(20!). Οτίο. ιιι. 402”. ευρα

ειο.οοε.οιο. ιιι-ατο. ι οιπ. 13. (στα.

Ή' αρ. Βάι.)

- προαφερειν £ρ.κ :Ε Ζ.. απο. ευρα

ιοτ. Ι.ια·ω ' -ρη Δ. ¦ -ρει Η..

-θειιι Εμ. ιζ οι Ι.. απο. σμρτ.ιετ.

[νεα | ιτυριιμ Α.

3. και] οιπ. Ια.

- ποιηαουοιν] -ινωοιν 88. Μπαμ!. υμιν

(Ξ. ΠΕ. 1. σο. ποιοι. αράπη. δια'.

Πω.. το'. ¦ πιω. εις αμα; 88. ¦ οιπ. Λ

ΒΔΕ(ΗΠἱΜ$ΠΓΔ. Δια. θα!. ε)·ττ.Ριπ..

&.ΠοΙ.ι.ι·ι. απο. @μια 90. 268. ΒΙΟ.

.οικω 80.

4. αλλα πιο. | οπι. 1)". α.ε.Ι. 8ντ.Ρει.

(ιιιιοο ιι.ιιιοπι οι!! @μια 90. 268.)

-ὑταν @παιδία ' εαν Ι..

ΒΪΠ.Ρει..δεΠοι. (και. ¦ :μνημ. αυτων

π. ΔΥ. το!. πωπω. (/ΕΙ.ιι.)¦ αυτων

μνημ. Ι.. ου. πιο. ἰι.ο.ε$!.ο.ἰ. @μια

Με. ' οιπ. αυτων απο. Ι). ο. Ατιπ.

4. μνημονειιητε ΑΒΥ. το!. ' μνημονιυτε

1).. ' -νευετε Ι.ΔΕΓΤ/:Α. ] -νειιιιτε Η.

| -νευετητε Η... (Η).

-ι'ιμιν 3°.] μια εξ αρχης 1). 88. | ιιοιι

ειπον Ι.. 8)·ττ.Ι.'οι.8ιΠοΙ. Λι·πι. ΖΗΜΙ

οπι. 69.

5. προς] ιιοιι. τον πατερα 69. | ()οπιτο.

0,49. ι. πιο.

-με απτο ερωτα ου. | Οοπιτπ. Οτι!). ι.

6. αλλ'] οιπ. Λ. απο "πιο οπιιιι 5)·τ.

Ρετ.

-ὁτι] οτ Λ". ¦ οτε Λ'.

- ταυτα] οπι. Α..

7. λεγιιι] 'και. υμιν ΒΧ. 88. 69. Κ. ο.

_γαρ] πιο. εγω ΔΔ. 83. ου. 15011101

ΗΓΔ.

Ατιπ.

(ομοια-.μμ 8_νι·.1.,ει.. Ποια

απο. (Ποια. Με. Ι006. που".

(οι. ιιπιο.) ι οιπ. ΒΙ)Ι.Τ. Ι. 8.9. που.

ηπα. 8ι·ι·.ΠοΙ. Μοπιιιιι.

_ου μη ΒΒ. 88 77. ¦ Σουι: 9. Α1). το!.

 

251 ινΙἱπηιΙοοιιιτ οι. ι ιι:ιὶπιοτιπιι πιο οι. | 'Π

ρωποειπιπ οι.

. _____Α..1

- "αυτων" μνημ. αυτων ΑΒ. απο. 8 ι. οποι πιο πιο.. ' 8. [οποια "Με οι.





1071. 15. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

Ι

Υιος. ο.
' Επι. Ε."ρβ

. Ποιο".

0οο!ι.Ατιπ.Επι. , ..

ερωτα

 

7. ουκ ἱλιι!ιτεται

ι ι ει τ 4; αν ι ο να μ

εξ ,αριθμ ουκ `ειπον, οτι μεθ υμων ημην.

5 ` ι π ι τ ...

υπαγω προο τον πεμψαντα·με, και ουδειο εξ |υμων

με, Που υπαγειο ; ” αλλ οτι ταυτα λελαληκα
Α ε ε οι Χ ν ι

ιΞμι`ν, τι λυπη,| πεπλήρωκεν υμων την|καρδιαν. 7 αλλ,
ο 2 Α Φ επ τι τ Χ

εγω την αλυθειαιι λεγίω υμιιι, συμφερει υμιν ινα εγω

Ί , . Π | ,

απεζιθω·|| εαν γαρ μη `απελθω, ο παρακλητοτ 8 ου

Ώ Α 8 το ,ο Χ

μη`ελθιι προο υμα.τ· εαν δε πορευθω, πεμι!ιω 9αυτον

και ελθων εκεινοι· ελεγξει τον κοσμου

πε ιο! τίαι· και πε Ι δικαιοσύ ο και πε ι κ ίσεωο.να ρ

αρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.

οτι. πιο.

προτ υματ° 8

Τ Π. ΧΙΙ:τ. 9 περὶ

10

Ι οπο. ια:3ι.

5 Π. Μια.
Ι2. λέγειν ὑμῖν

'Ι Η. πιο.

! 8 ακούσει'|

'ο 1.· ι

ιοορ.ιι·:ιο. 1

ο τοπιο. @0

7. ιλθο ΙΙΙ.. 83. ! 3:ελιυιιιται 9. Α!). το!.

_δε Κουα. ! οιπ. ιο.

8. ιλθιιιν] οιπ. Κ.

-ιλεγξιι] -Ευ ΕΕ.

-ιτιρι Η] οιπ. 59". Β.

ΙΙΙ. διιιαιοσυνης] που" δε 89.

- πατερα] τιιιΙι!. μου π. ΛΔΥ. το!. ο!

το!. ! οιπ. Β.!!!αι.Ι)Ι.. 1. 88. νπ!ι;. α.ιι.

εάο.!. Μοπιρ!ι. 'ἰ'!ιοΙι.!'!ίιιι. Βάι.

- ἰιιταγω] πορευομαι 88.

Η. τουτου Οτίο. !. 7824. ΙΙΙ. 497.. “37%

Οτίο.Ιπι.!ιι. Η". | 0111. Ι. μια. του

ιἰο Δ.

Ι2.ιτι στις. !. 88”. 888.. Οτἰο. ΙΜ. ΙΙ.

408€ ιν. 6594. Τ|ιεοοπο.ιιιιι Ιἱοιιι!ι. Η!.

“0. Βια. ο. Μο!. Ι72°. !π Ρο. 25”.

Το". ιΙο ρτποο. Ιιιιοτ. 22. ιΙο Μοποιε. 2.

ι!ο ν!τι;.νο!. Ι. Ηιι.ειοει.οιο·. ! επι Δ

στ.8·Ι.αι.

-- υμιν ποιο λεγιιν ΙΙΙ.. 88. Υ. νους. ο.

ι:.οφιιι. Οτἰυ. 1888'. (Οτιο.!ιιι. ΜΙΒ.

ιι.) του,... Τιι·ι.ι!ο ρτιιοι.οοοιΙ. ΗΜ.

955”. ! :οσοι ς. ποντοι". το!. (ο.)

τν. ()τιο. !. 38ἴ°. Οτίο. Πι!. ιιι. Επι. ο.

Μο!. ἰπ Ρε. Το”. ιΙο ιιτιιοιι. οσα. ιΙο Μο

ποι;. ιΙο Υπο. το!. ΙΙΙ!. 805!. _

- δυναυθι] πιω. αυτα Ι). α.ο.ο.ο!(πι.)

ΙΙοιπρ!ι. Οτίο.!ιιι. ι ΙΙ. !ν. (Τσιαμο

ψεται, και αναγγελεϊ ὑμῖν.

πατὴρ ἐμέ ἐστιν· 9 δια τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ εμοῦ

Η!"

Σ `

Ι.5Ε ( ''

ιοτ.) ΠΠ. ! οιπ. νιι!ι;. [ο. τν. Οτιο.!.

Με. Τοσο”. Ἑιι.ι·.ο. Μο!. !π Ρο.

Ι8. όταν δε οτιο.!.887°. Οτίο.!πι. !.8!°.

ι!. 40.3.. (ιιι. 659.!) Τποουτι. ΙΙ.οιιι!ι. ΙΙ!.

4!0. Επι. ο. Μο!. ΠΕΡΙ. !π Ρο. 25”. !

οπι. δι Ι). ο. Απο. Οπα!. 880. Το".

ιΙο οι. ΙΙιιοτ. 22. ιΙο Ηοποι;. 2. ιΙο ν!τε.

το!. Ι. |·Ϊἰ!.959·.

- αληθειας] απο. εκεινος ΙΙ. (ιι.) @τι

Ρετ.. (οπι.οπιοπι.) (Οποιοι. Ι. ιν. οι·

υαι.220 οιπ. ποιο.) (Τοτε.) οι. Η".

805€ | Οοπιτπ,'Οι·ἰυ.ἰ.ῦι.ι. Οτιο.!πι.

Η. Σια. ο. Μο!. !π Ρο.

- ιΙδηγησει] οσοι. υμας Ι). α. Το". .ιν -

ναι. Ποιον. ! ποιο Οτίο. !.8874.888".

Πι!. 959.. ! διηγηιτεται υμιν Ειι.τ. ο.

Μο!. !π Ρε. (ι!ιδηγηση 89.)

- εις την αληθιιαν παααν ΑΒΥ. (ο.)

Οι·ἰυ. ιιι.. Ρομπ πι... (!ιοιιι!ι. “Έκι

!ιτονοιι Ττοοιιιιιιιι" Ο.) Βιι.τ. ο. Μο!.(οιπ.

εις). ! :ζεις ·ιταααν την αληθειαν 9.

Ι:`τ.Ν!ιτ. Δ. 69. το!. νιι!ι;. αώ1]”(Β!ιιιιο.)

(οι.) Τι.·τι.ιοτ. ἰΙἴυυαι. ντιπ.. την

οληθιιαν ιαιιιιιιιι Επι. πι Ρε. ! εν το

αληθεια πουν ΠΙ.. Ι. 88. (ι.(ο.)(!.)

Ατιπ. (τω. ιν Ιου.. κι". (καπ.) 5.

Μαιο!. “και” ΙΙ. οκικ. (οκτ!!!.)85.)

- αλλ' Οτιο.Ι. Επι. ο. πα. ! αλλα Ι).

5

ιἱ.μαρτίαο μέν, ὅτι ου πιστεύουσιν εἱο ἐμέ·

περι δικαιοσύνητ δέ, ὅτι πρδο τὸν πατέρα
ι 0 τι .- ι Η ` κ ι εν 1 τ

και ουκ ετι θεωρειτε με· περι δε κρισεωο, οτι ο

57 126"Βτι πολλα έχω 8ὑμῖν λέγει”, αλλ, ου

δύνασθε βαστιἱἑειν άρτι· οταν δε ἔλθιι έκειἶνοο, το

πνεῦμα ήτ αληθείαο, οδηγήσει ιδμιἱο 2εἱο τὴν αλή

θειαν πᾶσανυπ ου γαρ λαλήσει οφ' ἑαυτοῦ, αλλ, ὅσα

__ λαλήσει, και τα έρχόμενα αναγγελει`

“η ῦμιν εκεϊνοο ἐμέ δοξάσει ὅτι ἐκ τοῦ έ οῦ λ| ··
· ι μ ημ

παντα οσα έχει ο
,

Ω |

υπαγω,

 

!

›

οιι!ο. ο=ο πιο τοΙι!ο. “ΜΜΜ

ΙΙιιοο ιιπιοιπ ιιο!ι!ο πο !π!ι.ὶο ποπ

απο φπα ιιο!πιιοιιπι οτιιπι: οι

ιιιιιιο νιιι!ο οι! οιιιπ απ! πιο ιπἰ·

επ, οι ποτπο οι: τοπιο ἰπιοττοεπι

πιο, @ου ποιο!!

!ιιιοο !οοιιιιιε οιιιπ "πιο, πιει!

ιἱιι !πιρ!ον!ι οοτ νοιιιτππι. ! ΒοιΙ

οαο ιιοτ!ιο.ιοπι ι!!οο νο!ι!ε, οκ

ροι!!ι νο!›!ιι πι οπο τοιΙοιπ: ο!

οιι!πι ποπ ιι!ι!οτο, μιιτοο!οιπε

που ιιοπιοι οι! νου; ιι! ιιιιιοπι

ιι!ιἰοτο, ιιι!ιιιιιπ οιιιπ οι! νοο.

' Ετ. οιιιιι ιιοιιοτιι, !!!ο ετοιμα.

πιιιπι!πιπ ι!ο ποοοιιιο οι ι!ο πιο

πιο οι. ι!ο ποιοι... ' Πο μοι:

οιιιο ηιιἰιΙοιπ. παπι που οτοι!ππι

!ιι πιο; “Ι ι!ο ιιιιι!ι!ιι νοτο. "πιο

οι! ιιοι.τοιπ νοι!ο οι απο που

απο". ιπο; Ι' ι!ο ἰπι!!οἱο πυ

ιοιπ, παπι ρτἱποορι ιπιιιυ.Ι! !ιιιιιιι

ιιιιΙ!οιιιιιιι οιι.

Η ΛιΙ!ιιιο πιιι!πι !ιιιΙιοο απο.

ι!!οοτο, εοι! ποπ ροτοεπιο ι›οι·ιιι.το

ιποιΙο: Η οιιπι ιιιιιοπι τοποτιι.

!!!ο, ερ!τιιιιε νοτιιιιιιο. ιΙοοο!ι!ι

νου πι οιπιιοιπ νοτιι.ιιιοπι: ιιοπ

οπ!ιπ !οιιιιοιι.ιτ ο εοιποι ποιο,

κι! ιιιιποουιποπο οποιοι. Βιοπο

πιτ. οι ποιω τοιιι.ιιτιι οιιιιι αιι

πιιπι.ιιιΙπι «πιο. “σωρο !!!ι.:

πιο ο!οτ!!!οιι!ι!ι. ιμι!ιι ιΙο ιποο

. ιιοο!ριοι. οι ιιιΙπποιιιι!πι το!›ἰο.

'8 Οιππ!ιι ιμιιιοοιιπιιμιο !ιιι!›οι

ποιοι· πιοο. ιιιιιιι: (ΜΜΜ μπιρ

ιοτοιι πια! φπα. ιΙο ιποο ποο!ιιιοι

νῦν δε

 

Ι¦Ι.ιδιτα] μια. αν 9. !)'(Δ)Υ. 83. 69.

Ε(0)ΗΜ8.ιΠΓΛ. ! πιω. εαν ΑΚ. (δα'

αν ΔΟ.) ! οιπ. ΒΙΤ!. Ι. Οι·ἰυ.!.887.!.

Μ88. οι οι!. Ι)ο Ιιι ΙΙ.ιιο. Ευα. ο. Μο!.

- ακουσει Β.ΙΙίαἰ.!). Ι. (ΙΣ.)!ΙΥ. στοα.

Ευα. ο. Μο!.(Οιι!ιιίοτιΙ.) !!!αι·οο!.πρ. Βια.

πια. (-οι Ε..) ! ιιτουιι Ι.. 88. δ.ο. !

@πτωση ;. ΑΔ. το!. (Μπι.) Επι. ο.

Μο!.(ν!εοτ.)

ι - λα.λιιιιει σας. Ι. δίαιτά. πρ. Ευα. !

'-οη Δ.

Η. οπι. νοτ. Λ..

- δοξαιτει] -ιτη Υ.

- ότι] και 69.

- λιιμψεται στις. !ν. 7”. 8403.!. ιπατοο!.

πρ. Επι. Ι58··!Ι· Ευα. ο. Μο!. ΜΒΜ·

τι". ιιι!ν. ΙΙτο›:. 25. Πέ!.959°. ! απο.

σει .ο Α'.

15. παντα ου !π!ι. οιιιπ τα. 14 οοπ_!. 88.

ιιι.

- ιχιι ι!!ιιτοο!. πρ. ΙΞπο.87°.88ΙΙ. ! -ιι Β.

- απου] πιω.. υμιν Ι.. ιι.εμ 8τττ.Ι)ει.&

Πο!. Μοπηι!ι.ΜΒ. Δι·ιιι. .ιΙῦι!ι. ! Οοο

ιτιι, το!. απο”. ΠΙΟ-ιι!. 10835. ! οπι.

τα. το!. ο.

5. ΙΙΙ πιιπο Η. ! "πιο πιο Ο!. Ι Ο. ποπ "απο

› ι!οτιιιιι οι. ! Η. ποιοι πιιιπιὶι _μιι.π Μάιο. ο!. !

Η!. οιπ. πι ιιιιιε οπιι.ιοπι οι.

' Βο‹Ι φπα·
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χν1. 18.

ΑΒ [8]Β(.Έ'τ.1ΗΠ.). ;

.1. [Χ] Δ Τ.

1. 38. 89.

1:οακτιεστ.ι.

1 αρ. η: το.

Ί Ξ'τ.Π1ττ.

έτι-ασια. '

18. Τοῦτο τι ἔστιν

1 Σπιτια.

μικρον καΪ~ ὅψειτθέ με ;

εἰ: χαριἴιν γενήσεται. η

τν ο, 9 τ 07 ι σε Η κ ι κ

εχει, οτι ηλθεν η ωρα αυτη;" οταν δε γεννησυ το

Β' επ

παιδίον, οὐκ ετι μνημονεύει τι”` θλίψεωτ, διὰ τὴν

ὅτι ἔγεννήθη ἄνθρωποτ εἱτ τον κόσμον.
2 χ ο οι 9 2 .. 1 2 Μ Μ | κ

και υμειο ουν νυν μεν λυττην εχετε· παλιν δε

ὅψομαι ὑμοῖι` και χαρήσεται ὑμῶν ή καρδία, καὶ τὴν

Μ

5 ο χαράν,

ο

15. λαμβαντι ΒΒ.1:τ.Νίττ.1.ΔΥ. 1. 38. 89.

Β(ΗιίδΠΔ. α. 8τττ.Ρει.8:Πο1. Οοι1ι.

Απο. ¦ λαμβανεται ΗΓοἰο. | :λημμ

ται 9. ΑΚ. νιι18. 1ι.οάπι. Μοιπμ1ι.

211211. Βίλια. (νἰι1.νοτ. 14.)

18.ουκ :τι Βυστ.Ετ.Νπτ.1.. 1. 88. Δ.

κατω. ἰι.ο,#ἱο. 8.γτ.Βο1. Λτιπ. Οτἰο.ἰν.

45811. ' Σου 9. ΔΔΣ'. 89. το!. αν!

8ττ.1)ο1:. Μοπη:1ι. (1οι1ι. ΖΕι1ι. (τω.

τετ. 17.)

- οψειτθι με] μοι. ότι :γω ύπιτγω προς

τον πατερα 9. (Α.1ΐτ..Νἱιτ.)Υ. το!.

των. ο!!(ΒΙαπ.).ιι. Β_γττ.Ρει.8ιΠο1.

Μοιπρ1ι. (Μια. Ατιπ. 21Ξι1ι.Ρ1οιι. (οι.

τοι-τ. 108ι 17.) 1ι`τ.Νἰιτ. Μπι ραπ προς. |

πο ἰπἱι. και 88. 89. Ατιπ. 1 ότι] οιπ. 88.

Απο. "εγω Υ. 88. (_|ῖ) Μοτπρ11. Δττπ.

1 στο. Δ.ΐτ.Νἱι.τ.Δ. 1. 89. ΕθΗ1ἱΜ8Π

ΓΔ. νιι1ε. ι:1Ϊ(ΒΙαπ.). | τον πατερα]

οδό. μου Ο. Μοτο. τον 89 δοτ.) "ποπ

Μάτι! Β1)13. α.ὐ.ο.#'(δ'αὐαι.). Τ11ο11.

Ζωα. Ει11.Βοπ:ι. 0.45'. τικ-158..

17. οιπ. τα. 89.

- ιιπον Α1). το1. ¦ ειπαν Β.

- μαθητων] από. αυτων .τἰι: Δ.

- προς αλληλους] :11186 εκ. τ. μαθ. Κ.

- ου] ουκ ετι 1)Οτ. :18.

- θεωριιτι] οψιοθι 1).

- και οτι] οιπ. και θΤ_/:1:1. 5.ττ.Ηι:1.

- οτι] των εγω 9. 1)ΔΥ. 1. 89. το1.

Μλαμβάνει|| και άναγγελεἶ ὑμῖν. ` ` ” |
απ ` , ι

ετι θεωρειτε με, και παλιν μικρον και οψεο·θε με 1.1

Η Εἰττον οιἶιν ἐκ τῶν μαθητῶν αὑτοῦ προ; αλλήλουο,

Τί ἐστιν τοῦτο δ λέγει ἡμῖν, Μικρον καὶ οὐ θεωρείτἔ ΜΜΜ '"'"ω"'·0'"11 ω "00

` | 1 ` Μ | κ οι ι τ τ

με, και παλιν μικρον και οψεσθε με ; και οτι υπα
κ κ τ - 18 ν τ; 9 *Τι τ

γω προτ τον πατερα, ελεγον ουν, ι εστιν

τουτο ο λεγει μικρον; ουκ οιδαμεν τι λαλει.

58 19 ,Έγνω * 1 Ίηιτοῦ9 ὅτι ή|θελον αὑτὸν ἑρωτοῖν,

και εἰπεν αυτοΐι·, Περι τούτου ζητείτε.π μετ, ἀλλή

λων, ὅτι εἶπον, Μικρὁν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν

20 οι.μτ)ν οιμι)ν λέγω ὑμῖν
ιν | χ ν ο με ο ` Ι τ

οτι κλαυσετε και θρηνησετε υμειο, ο δε κοιτμοτ χαρη·

-°ηλ ον ο *ΜΗΝ
ο·εται υ ειτ ο·εο· ε α α

η ,

1.81

21.8

_/ῖ 8ττ.Ηο1. το1. (τω. αφ. τόν. 12.) ' οιπ.

ΑΒΕ.. 88. ΜΔ. (Σπα.) Βάι.

18. ιλεγον ουν να.. οώ 1 οιπ. 1)". α.ο.ο.

- τι εστιν απτο τουτο Β1).Ι.Υ. 1. 811. 89.

νιι18. α.ο.ι:./,π 8)·τ.Ρει.. Μιππρ1ι. Λτιπ.

πιο.. στα”. 4538. ¦ :ροκ 9. Αυ'.

Οι·.Ετ.181ι.τ.Δ. το1. Β_γτ.Ηο1. (Μπι. [ε.]

- ὁ λεγει (Λ)Β1)".Γτ.Νιιτ. 88. το!.

νιι1;;. ι:.|ῖ 8)·ττ.(Ρπ.).ΕιΠο1. Μοιπρ1ι.

Οοι.1ι. ν1ὶι1ι. 0,19. ιν. (το λη. Λ.)|

οιπ. 1111. 1. 811. α.ο.ο! 8)·τ.111οτ. Ατιπ.

(μπι. το μικρον 8)ιτ.1:'ιπ.)

- μικρον] τρτιιοπι. το 9. Α1). το1.

Ατπι. Ι οιπ. Β1.Υ. Οτίο.ἰν. [1ΐτ.Νἱιτ.

τι. Ι.]

- τι λαλει Α13".Ἑτ.Ν1ιτ.(-- λαλιι)1:..

το1. νιι1ε. (α.)ο.ε,/1 Οι·ἰρ.ἱν. | ὁ λιγα

1)'. ο. 1 οιιι. Β. πιο..

19.ιγνω] τοι1ι1. ουν 9. Α.Ι·`τ.Νἰιτ.(.τἰο)

ΔΥ. το!. 1 οιπ. Β.ι1Ιαἰ.1)Ι.. 1. 1.18. α.!ι.ε.

Μοπιρ1ι. Λτπι. 1 δι Π. 17ιι18. [ο. 8)·ττ.

Γε1.διΗι:1. (1οι1ι. 1 οι οοι;π. τα!). ΖΕι1ι.

- 1ηο·.] `[ΜΜΜ. 6 9. Λ1).1ι`τ.Νἱιτ..ιἰο.

το!. Οτίο. ιν. 4588. | οιπ. .1111.

-- ηθελον Οτίο.ἰν. ' ημελλον 89. ο.#:

- ερωταν οτι-9.”. | επιρωτησαι περι

τουτου 1).

- ειπιν] ·πον 851 τι! να!.

- αυτοις Οτἰ9.ἰν. ¦ οιπ. Α.

- περι τουτο Λ.

μικρον και 3 οὐκ

| τ .

λυπη υμων

γυνῆ ὅταν τίκτ27, λύττην

οι οι1πιιπιἱπ1πι τρωει. "1 Μοτ11

οιππ οι Μπι ποπ νἱι1ο1›ἰιἰτ πιο,

οι 1ιοτιππ πιοι1ιοπιπ, οι ΜΜΜ

ι1ε πιο. "1118 Μάο το ριπτοπι.

" 1)ἰκοτυπι απο τα ι11το1ριι1ιο

‹μιοι1 ι1ἰοὶι ποὶπε, Μο‹11οιιτπ οι

ποπ νἱι1ο1πιἱιι πιο. οι πωπω

πιοι11οιιπι οι πανω. πιο? οι:

ιμιὶιι ι·πι1ο ιιι1 ριιιτοτπ? "1 ΒΙ

οο1πιπι εται», @πω οτι πο:: οποι:1

Φο". πιοι11οιιπι? ποεο1ιπιπι ποιά

1οιμιἰιπτ.

11' Οοι;πον1ι ιιιιιοπι Μουτ φπα

το1ο1ιππι οιτιπ ἰπιοττοἔπτο. οι.

ΜΧ". οιο. 11ο 1ιοο ηπποτ1ι1ε1πιοτ

Με φπα 8116, Μοι1ἱοπιπ οι. ποπ

τΞι1ο1ιἰιἰε πιο. οι ἰιοτιιιπ τποι11

ι:ιιπι οι παρω. πιο! Σ'0Απιοπ

πιποπ ι1ἱι:ο "πω ιμιἰο ρωταω

Με οι 11ο1›ἱιἰτ Με. τπιιπι1ιιτ αιι

ιοιπ τ;πιιι1ο1›ἰι.: του πιιιοτπ οοπ

ιτ1τιπ1πιπιπι, κι! "Νάπα τοειτο.

νοτ:0ιιιτ 1ο επιιι1ἰιιιπ. " Μπ

1ἱοτ οιιιπ παπι. ι.τἱει1ιἰιιιπ1ια1κιι,

"πια νοππ Μοτο Μπι: οιιιπ αιι

ιοιιι ποροτοτιι ρωταω, πιω ποπ

ιποπιιππ ρτοετιιτπο μτοριοτ Βιοπ

ι11ιιτπ, (μια ππιιιο οια 1ιοτπο ιπ

τπιτπι1ππι. " ει τοι 1τ.ςἱι.ιιτ πππο

ηιπι1οπι ιτἰειΜππι 1ιπ1·ιοΜπει

1ιοτιιτπ ιιιιιοιπ νἰι1ο1ιο νοε οι

ειιιιι1οοἱι οοτ νο5ιτιιπ1, οι Βικι

20. αμην .ποιά 811. | Οοπ1.τπ. (Σμιτ. 230.

- και θρηνηοιτε Οτἰο. ἱτ. 4541. Βάια.

ΑΙ”. 14. Εντ. 1). Β. 1111.. αν”. 280.

288. | οιπ. Λ.. | ιι. πενθηοιτε Α2.

- χαρηαεται 0τίο. 192. ¦ χαρηο·εοθε 89.

- ὑμιις 2°~] ·1ιιι1ι1. δι 9. ΑΕΧ”. το!.

νιι1ε. 8τττ.(Ρει.)&.11ο1. 21·:ι1ι. Οτἰο.ἱν.

Οι·ἰυ. ΙΜ. ιν. 48:18. Τα!. ι1ο 1ι1ο1. 18. |

οιπ. 111). 1. Α. α.Ιι.ο.ο.|ἱβ Βχτ.11ἱοτ.

Μοιπρ1ι. (1οι.1ι. Ατιπ. Το". ι1ο8ροοι.

28. ΟΠ”. 280.288.

- αλλα .1.Π.ΤΗΓ7]ζΑ?]: | Σαλλ' 9. Α

Β. τω. Οτἰο.ἱν.

- τρων Οι·ἰο.ἰν. .Βιοτι.ΔΙοα·. 14. @μια

Ι ἡμων 88. Γ.

- γινηοιται Οτἰο. ιν. Βιοτι..41ε.τ. επι”.

ι γενἡται .πο κ.

21. τιιι·το] -τει Λ.

- ηλθεν] πιω Υ.

- ώρα νιι1:. 11 8ττ.Πο1. Μοιπρ1ι. 'Πιερ.

Μπι. (Μπι. Λτπι. ΣΕΦ. ' ήμερα 1).

αδικα”. Βι·τ.1°ει. @πιο ρατιιιτ1ιιοπιο

δ)·τ.11τπ.)

- γεννηοο (-αιι Η.) ' γινηση Α.

- το] οιπ. 1.

- θλιψιως] λυπης 1). ο.

- εγεννηθη Α1). το. ¦ ηιινηθη 132". Τ!

Ο.

 

22. πιω” Η.
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ΧνΙ. 30. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

 

.¦.'05"Ρ."ν-$4ΚΣ'.ή._.<

'μ...4·~ ,ι

  

 

ν8:1$3.6ίψ χαραν ὑμῶν οὐδεὶο τοὶρεῖ|| άς), ὑμῶν. 98 καὶ 9 ἐν εκεινη

ζ °°ὡ3::ἶἙωρἔ τῇ ἡμέρα εμε ουκ ερωτήσετε ουδέν. άμι)ν άμι)ν

ιο. αίρει λέγω υ ῖν.' *αν τι|| αὶτήσητε τον πατέρα =δώσει

ει ὑμῖν ἐν τῷ ονόματί μου.|| 24' ἔωι· άρτι ουκ ῇτήσατε

οὐδὲν ἐν τῷ ονόματί μου· αὶτεῖτε, καὶ λήμψεο·θε,

?..να ή χαρα ὑμῶν πεπληρωμένη.

ρνα 50 25 'ταῦτα ἐν παροιμίαιο λιλαληκα ὑμῖν· ' ἔρχε·

ι 0 αν ο .ν ι ι τ ο με

ται ωρα οτε ουκ ετι εν παροιμιαιο λαληο°ω υμιν,

' .

αλλα παρρησία περὶ τοῦ πατροι· ὶοὶπαγγελῶ'| υμιν.

26 έν εκείν)) τῇ ·ήμέρα ἐν τῷ ονόματί μου αὶτήσεσθε·

καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι 6720 ερωτήσω τον πατέρα περὶ

ὑμῶνι . πατι:)ρ Φιλεῖ ι5μαι·, ὅτι ὑμεῖο

| `

° αυτοι γαρ ο
Ι ` ! ` θ' ι ` Α

εμε πειριληκατε, και πεπιστευκατε οτι εγω παρα του

27· παρά τοϋ θωῦ 3 πατροι·'| ἐξῆλθον. 28 ἐξῆλθον 3 ἐκ|| τοῦ πατροι· καὶ

ο ι ο ι ι ι › ι ι |
εληλυθα ειιι τον κοο·μον· παλιν αιριημι τον κοσμου

καὶ πορεύομαι πρὶιο τον πατέρα.

60 29 Λέγουσιν * οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “Με νῦν . ἐν||

ι1ἰιιιιι "οποιο ιιοιιιο ιοΙΙἰι ο

«πιο. ΜΙΒ οι Πιο ιοο πιο

που ιοΒιιΜιἱο οιιἰαμιιιπιι 0".

'0 ιιιιιοιι ο.ιιιοιι ι1ἰι:ο νοΜο. οι

(μια ροιιοι·ιιἱιι 'πικαπ οι οο

ιιιιτιο πιω. @Μι "πιο 2· Πο

‹μιο ποιου που ροιἰοιἱο οοπ:

ιμιιιιιι οι ιιοιιιιιιο ιιιοο: ροιἱιο,

οι οοοιμιοιιο, οι: Βιιιιιιιιιιιι νοο

ιι·ιιιιι ια ρΙοιιιιιιι.

” Πω· "Μ Ποιο ιιι ρι·ονοι·οἰἰο

Ιοοιιιιιιι ειιιιι νουιιι: που. Μοτο

οιιιιι Μπι που ιο ρι·οι·οιοἱἱε Ιο

τιιιιιι· νοοἱο. κι! ριιιιιιιι οι: Μαιο

ιιιιιιιιιιιιο!ιο νοιιιο. % Πι ἰΠο Μο

οι "οποιοι πιω ιιουιιιο. οι που

ι1ἱοο νο).›ἰο ηιιιιι οπο ι·οοιι!ιο

ιιιιι.ι·οιο οι νουἰε: Ἡ ἰρεο οιιἰιιι

μια:: οπιπο ιιοο, οιιιι. Με πιο

ιιιιιιιιἱο οι οι·οιΙἱιΙιειἰο ‹μιἱιι ο ιΙοο

οιιιι·ι. 'Η Βιιἰνἰ ο ματι: οι νοι·ιἰ

οι ΜΜΜ” “οπιπο ιοΠιιιιιιο

ιιιιιιιιιιιιιι οι νιιιΙο οι! [αυτοι.

^°Πἰοιιιιι οἱ ιΙἰοοἰριιΙἰ οἰιιο,

, ' | .- ` Ι Π | |

παρρησια λαλειο, και παροιμιαν ουδεμιαν λεγειο.

νῦν οἴδαμεν ὅτι οἰδαο πάντα> καὶ οὐ χρείαν έχει·

Ποιο ποια: ροΙοπι Ιο‹μιοι·ιε. οι

ιιτωνοι·Ιιιιιιιι ιιιιΠιιπι Μάο.

8'' Νιιιιο ιιοἰιιιιιο ιιιιιιι ιοἰιι οιιι

του. οι ιιοιι οριιιι οοπ. πιο οι ιιιιιο

 

22. ουν γουφ α.|: 8)·ι·.ΠοΙ. | οιιι. Π. ι.

ι:.ο# $χι·.Ριπ. Λι·ιιι. @ιιι. ' μιν 69.

[Μοπιρ|ι.]

- νυν μιν λυπην Βο.1Η.Υ. 1. 88. Μ.

νιιΙ8. (ιι.)ο.ι:.ι./=α 8)·ιτ.(Ροι.)διΠοΙ.

(ΜΜΜ.) (οσοι.) (Απο.) Πι!. πρ. Ι.ιι.

' :λυπην μιν νυν (Ξ. Λο!. το!.[ λυπην μιν ουν ΓΔ.

- ιχιτι ΒοΔΐ. Ι. οι. τοΙ. νιι)8.0!. σα:

_#: ΙΙΙΙ.ιιρ.Ι.ιι. ) ὶξιτι Α1). 88. Απε.

α.ο.ο. Μοιιιρὶι. ¦ έξη" Β.

- οψομαι] -οιμαι Β.

- αριι ΒΠ.Γ7]: νιιΙ8.6'Ι. ακα-π

Μοπιρὶι. Απο. και. οτα'. ΙΜ. ἰἱ. Η”.

0_υρτ.280. ΙΙἰΙ.ιιρ.Ιιιι. | *ωρα π. Δ

ΦΠΑ”. το!. Απ. μια ε)·ιτ.1)ει.6;ΗοΙ.

οσοι.

28.και] οι". Χ. 2.

- ιρωτηοιτι] -οητι Λ. (ιιἰΓιἰ! πιοιιιοΒιιιο ο.)

-· λιγω υμιν] “οι οτι ετ. Δ1.)'Χ. το!.

α.ι:. 5)·ττ.Ρει.&ΗοΙ. το!. ' οιιι. Β.ΒΙι·.

Μαἰ.(Π).Ι.Υ. (μια.) Οι·ἰρ. ι. 222'.

··- αν τι ΒΟΙ.Υ'. Μυπηι!ι. Μια. Οτίο. ἱ.

2=2η°. (ιον τι υΥ,. Οκἰ9.ἱ.22Ψ2°.)

Ιαν Λ. ¦ ο ιον Χ. 88. ΜΜΜ. Ποιο.

Βιμ. | Φύσα αν 2'. Δ. Ι. Ο!). τοΙ. εμ'.

Ρετ. | οσα ιαν ΚΜ.

·- παταω] Μο. μου Υ. δ)·ι·.Γει. Απο.

Οτίρ. ι. 222[Ι°. (οιιι. Ψ.)

- δωσω Οτο. ι. 222'. 228.. | διοτι (Η.

28. ιν τοι ονοματι μου ραπ δωσω υμιν Β

Ο.Ι.ΧΔΥ. 'Ηιοιι.ινιιι. 0ο!). ι. 222'.

ΣΒΒΕ Ι τοπιο ετ. ΔΟ!). το!. μια. ιν.

(για. ουν. Η.)

24. υτηοατι Οτιο. ι. 222'.

θαι Α.

- μου] μι Α..

- ιιιτιιτι οτα). ἰ.ὐί.ι. ' -τητι ΚΔ.

- υ] ιι Η.

25.λιλαληκα] λαληοιο Δ". (λαληιια Ν.)

- ιρχιται] τροποι. αλλ' π. Α(.ἶ'Ι)'Δ.

το!. ι:./:_β 8)·ι·.ΗοΙ. Ποιο. Παρ. Οι·ἰρ.

ι. 56%. ' οιιι. Β.ΖΠαί.()"Ι).Ι.ΧΥ. 1. 88.

69. ΜΙΒ. α.ο.ο.ο. Μοιιιριι. ταου”.

Απο. Οτίο..Ιπι.ιϋ.82',. (“ιιιιιοιιι" μια

Βιιι·.1.)ει.)

- ότι θα!). ι. ἰιι οιιι. οποιο. οι. 223.

Οι·ἰυ.!ιιι.ἱἱἱ. ' οιιι. Ι. Ι ότι Γ.

- παρησια οποιοι). (ρι·ιιοιιι. ιν Β.)

- απαγγιλιο ΑΒ.1"αἰ.0”)ΠΥ. 88. Κ

Μ". Οι·ἰρ.οιιι.ΕρΙι. ' :ξαναγγιλω ε.

ΟΛ. το!. (τω. το". Η, Η. 15.)

26.αιτηοιοθι] αιτηοαοθι ουκ ιν τιμ ον.

μου Ι. Μοπιμ|ι.

- ου Πι'. 899'. ' οιιι. Ι."Η.ιίο. (οι ορο

τοι,;ιιΙιο μπηκα Με ο.)

- πατερα] πιω. μου 1). ¦ Οσοι”. ΙΙ".

- πιρι υμων οιιι. ¦ οιιι. !ι.ο.ο.

27. ιμι @απο ΙΟΣ. | μι ο

-- και πιπιοτιυκατι] οπι. 1ο.

223-. | υτηοαο

27. παρα του Β.ΒΙο.]"αἰ.ΟΒΕ. τοΙ. | 00.1.

του ΛΒ.Β“_υ.Βιι|ι. 88.

- πατρος ΒΟ.Ι)Ι.Χ. Βιιτι·.Γιι.8:ΠοΙ.(οοά.

Βιιτι.) ΜοιιηιΙι. Ήιο!ι.ιππι. (τω. να.

28.” :θιου ε'. ΑΦΜ'. το!. Μια. 8712

ΠοΙ.ειἰ. Οοι!ι. Διοτι. ΣΕΦ. ΠΠ. 899'.

902.. 1002'. (οι. κι. 80 8: χω. 3.)

πιω. οιι9. [τα. Η. 288.. Μ. 29% Βοο

μπαι _ῇζ (ου οο 8)·ι·.Ρει.ΜΒ.)

- ιξηλθον] πιω. και ὶκιν Χ. (3!).

28.ιξηλθον οι του Μπρος] οπι. 1). απ

Οι·ἰο. ΙΜ. Η. ΜΜΜ. υἰιἰ. οι. 20. οι ου!. |

οιιι. ιξηλθον α.ο. (οι ο μπαι πιο ιι.

Μι. ιον. οσοι. Μου.)

- ια ανια. 88. Πἰρμ.ο.Νοοι.Ι5(ϋ.

17). ' Σπυρο ς. ΔΟΥ. το!. μια. τα.

27.)

- ιληλυθα] ηλθον Ι). (ιξηλθον ΙΙἰρμ.)

- πατιρα] οιιι.!. μου Η. 0.

29.λιγουοιν] )·ιιιω. αυτοι ς. Λ(.:=Π='ΙοΥ.

το!. εχιι·.Ροι.ειΠοΙ.υιο. (Μοαιριι.) Διοτι.

ΔΩ”. ΠἰΙ.90μι‹Ι. | οιιι. Βου.. 1. Δ.

ο. 8)·ι·.Πι:Ι.ια·ι. (Ξοι!ι. ΠΙΙ.901-Μ5.

- ιν παρ. Βου. ' 'οιιι. ιν ς. ΔΙ.Υ.

το!. (τω. να. 25.) . πιιρηο. Β..

80. νυν Η". ΜΠΕ 902'. 1002°. | ΟΕΕ. Υ.

- οιδιιμιν] ιγνωκαμιν 69.

- παντα] ΡΜτοπι ο.

  

92. μου. οι. ι 20. οιιι. ιιι Δω. τι ' 27. οιιιιιοιιο

οι. ' οοπ ο" ο Ι)οο ιι.
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ΛΕΩ!).

Ι.ΧΔΥ.

1.88. σο. Θ θεοῦ ἐξῆλθεε·.

ΕΒΜΠΓΔ.

2. δώσει

- ιι!ο!ι.5:αο.

8. 7ινώσκωσιν

.ίνα Το σε ερωτα. ἐν τούτῳ πιστεύομ.εν οτι απο

οι · λ οκ Μ

Απεκρίθη αὐτοιο * Ίησουο, Αρτι
κ ` εν ο! χ ' ο 1 οι

πιστευετε; δου ερχεται ωρα και εληλυθεν, ινα
. - ο 0 ο Ι

σκορπισθητε ἔκαστοε` ειο τα ἴδια, ° καμε. μονον

οἱΦῆτε· και ουκ ειμι μου”, ὅτι ὁ πατὴρ μετ, ἐμοῦ

ἐστιν. ταῦτα λελοἱληκα ὑμῖν, ινα εν ἐμοὶ εἱρήνην
. , ε- Ι .- ετ ε ` ο

εχητε. εν τω κοσμερ θλιψιν εχετε· αλλα θαρσειτε,

οι. νενίκηκα του κόσμου.

το
ο... ε

ι

ε- 3 Ι Ο , σο χ 3 | ||

61 1 Ταυτα ελαλησεν ο !ησουο, και “παρω

` ο ` , σε ο ` ι ` ο 3 !

τουε· οφθαλμουο αυτου ειι· του ουρανου ειπεν, Πατερ,
ο Ι ε ετ ι Ι ` υ Ι 0! + 0 ε` *

εληλυθεν η ωρα· δοξασου σου τον υιον, ινα ο υιοτ
κ κ ιι ε οι ε ε |

δοξασρ σε· 2 καθε” εδωκαο αυτερ εξουσιαν παση9
| “ Α Α | Ή το | , Α `

σαρκοι·, ινα παν ο δεδωκαο αυτοι, δωσρ αυτοιο ζωον

, ι 8 ου κ Μ ε ι· ο τ υ οι 3

αιωνιον. αυτη δε εστιν η αιωνιοι` ζωη, ινα γι
' | ” ` | , ` ` ` λ ο ,

νωσκουσιν σε τον μονου αληθινου θεον και ον απε

ιο ἱοιοιτοι;οι: ἱιι οοο οι·οι!!ιοιιι

«μια ιι οοο οκια!. Ή μου!» κι

8ροοιιιι οἱο !οειιε. Μοι!ο οτα!!

ιιε? :Ω Ει:οο νοοιι Ποιο οι. οι..

νοτια. οι ι!!εροι·ιςοιοιοι οικω

ιμιἱειμιο οι 'πορεια οι ιοο εο!ιιιο

το!ιικιιιιιιιο: οι. οοο ειπα εο!ιιε,

ηιιιιι ριιιοτ ιοοοιιιο οει. "κι".

οι.) Η.ιοο !οοιιιοε απο να”. οι

ἱιι πιο ριιοοιο !ιο!.ιοαιὶε. 1ιι

ιοιιοι!ιιιο ρτο$5ιιτοιο !ιο!›ο!ιἱιἱε:

εοι! οοοοι!οιο, οοο να! οποι

ι!ιιαι.

' Πιιοο !οοιιιιιε οει Με”. οι

ειι!›Ιονιιιἰε οοιι!ἱε ιο οιιο!ιιιο

ακα. Για". πιο". !ιοι·ιι: οοο!

"οιι !!!ιιιιο ιιιιιιο. οι Ποια ι.ιιιιε

ο!ιιι·ι!!οοι. ιο, " εἱοιιι. @απο οἱ

μοιοιιιιιιοιο οποιο οποιο οι

οποιο ιιιιοι! ι!οι!!ει.ι οι, ι!οι οιι

νιιιιιο οοιοι·οιιιο. 8 Παω οιι

οιιιοιο "οι ιιοιοτοιι.. οι οοο

οοοοιιοι το εο!ιιιο ι!οιιιο νοτιιοι

οι ηιιοιο ιοἱειειι !οοιιιο απο

ιιιιιι. ' Εφ το ο!ιιτι!ιοιινι ευρω·

στειλω· Ίησοῦν Χριστόν. + @ώ σε έδειξασα επι.

 

80. τουτο Ι'.

- πιστευομεν] γινωσκομευ 88.

- απο] παρα 1).

- εξηλθες] εληλυθας 89.

8!.Ιησους] στο. 8. "τροπο ὁ ;. Λ

1)ΙαΥ. το!. [ οιιι. 130. ||ι:ιι.!ι!. και ειπεν

Απο.

32. ιληλυθιν] °'°ρτιιοιο. νυν ισ. ΟΠ'. το!.

!..ιιι.ι. $ϊττ.!'ει.8ι!!ο!. Ποιο. (.'Ει!ι.) Πι!.

1008.. (οι. οιιο.ν.25.) | στο. ΑΙΚ).

!).!”.Κ. 88. Μοοηι!ι. '1'!ιο!ι.Μτιε. Απο.

- καμε 130.!. Ι. | :και εμε 9. Α0!).

το!.

- αοητε] αοιητε Ια. αφειτε 69.

- πατηρ] Μι!. μου Υ. 69. ΜοΠηο!ι.|

ΟΠ!. ()Γί9. ιι. 78". ΙΕ!. δω'. 1008..

38.εχοτε (:_ι/ρτ.25!. Πει. !008°. ¦ εχετε

Λ. | εχειτε κ.

- εν τω κοσ. θλ. εχ.] στο. Δ.

-- εχετε 8ι. 8 οι οοττἱΒοοι!ἱο ΛΒ.ινιιἰ.ο

ΕΣΥ. !. 83. οοιικιιευινι. (ο.)

8_νττ.Ρει.&Πο!. Μοιορ!ι. θείο. !. στο·

(Ηοοεο!ιο! οι 8ροοοοι·.). 752'3 (ἰι!.). Ευ..

ΠΕ. !!9.. ἱιι 1'ο.18°. | ἱξετε δι. οι".

Ε!:. 1). 69. Ειπε. Ποιο. Απο. ΖΕι!ι.

Οτίο. !. ΙΒΝ-(Πο οι !!ιιο). 752.04.)

Βἰοιι. ΑΙ". 8! (οι. αρ. Μαι. ο. “56 Με.)

Σια. ιο Ρο. 209.. Φωτ. Πι!.

!. ο !ησ.] οπι. ο Β.."αι.

- επυραο 1.3Ο.!)!!Χ. 1. 38. 69. Μυηι.7]:

να; αν. Μοοιρ!ι. απο. !. 'ΠΟΕ'

@πριν οι τοι!! και ιιοιο ειπεν ετ. Δ

ΟΥ. το!. ε.ε,|ῖ!ί 8)·ιτ.!'ει.8ι!!ο!. Οσοι.

Απο. ΣΒΒΕ.

Ο.)

!. οι...] ·'·ιιι!ι!. και ετ. σου. το!. (ο.)

Τ!ιοο.Μπ2. Απο. Βάι. Οτἰο.ἰ.2!6·. ι

(επηρεν του! στο. και

οιιι. Μισο. Ι. μια. εντι·.Ρει.&Πο!. !

Μοιορ!ι. Οσοι. Ηἰἰ.8!2Μ·

-ὐ οι... ιιιι.Μ.ι.ου. το!. στο” ιν.

ΜΒ. ! οιιι. ο Β.Β“υ.Βο|ι.Κ. Μπι!! σου

5. ΛΟ)!)Οτ.!.Υ. το!. (Με.) 8)·ι·.Ρει.

το!. Οι·ἰο. ι. (πιο. ΙΜ. ο. Η". ἱἱἱ. 890".

ΗιΙ.48-.8!2".!008". ' ΟΠ!. 130.. ο!.

οποιοι. (Με. Η. 28”. Πι!. 8 !Β°. 813".

- δάση] -σει Δ. 88. ΠΜ.

2. αυτοι μ. ΙΙ”. 48'. 8!2':. Β!-!". ΜΜΜ. '

οιιι. 6ο.

_δεδιοκας] ιδιιικας ΔΕ(.ΠΙΚΑ.

-ιδιοιτυ ΛοΧ. 38. το!. ' δωσει Β.."αἰ.Δ

Υ. !. 69. ΠΗΓΑ. (οοι·τοοιἰο οι το!.

πο οιι ιο οιοι!. ειι!›_ῇ. απορια !ιιιιιι·οιοι

το!. Βον.νιιι. 8. !Οοι·.:ιἰιἰ. 8.) ' δως Ι..

ι!οι αν. αν. οιπ. οιιι. !003". | αν

(οιο. αυτοις) Ι).

-αυτοις (ΜΕΣ.) εντ.Πο!. το!. ¦ αυτοι Ι..

ε,/. Βιι·.Ρει. ΠἰΙ.οιιο.ιοτ. Ι στο. Απο.

δ. δε (να. ΙΜ. Η. 48”. 4834. 579.. 62%.

Βιιε. ο. Μο!. !39°. !νουαι. Η!). 20!. Μι.

του. οιπ. Με!. Νιου. 1004.. 1005..

ιοοοιι.ιοι·υ. ' στο. Ι..

-7ινωσκουσιν ΔΙΠΛΗ'. 88. ΟΛ]:/. '

1-κωσιν τ. Β.Μιι.οΧ. το!. ()τἰο. ι.

οι”. ιν. 50.!. Ειι.ε. !).Β. 2449 ο. Μο!.

ΕΠ". “384. Η”. Ευ!. !)ι·. 4.5. ιο ΡΒ. οι”.

-μονου] Ρο". αληθινον 09. | (λυκειο

Οτίο. οι. Οτίο. [οι. ἰν.οιιαιετ. Βια. !).Ε.

ο. Μο!. 27°. 70°. απο. 14”. Βο!.Ρι·. οι

?5. (1ορτ.28-!. Νουαι.οιο. ΙΜ. Πιο..

' 8. ΐὶο.] οι!! εις τουτου του κοσμου Ι). ι

οοο Μι!. το!. Φορτ. Βρυαι.οι.ι. οι.

. 8!2':. '

: 4. το εργον] ρτοοιο. και 1). ¦ (ΜΜΜ,

. Μια". (:υρτ.285. Μιτου. οιο=.ει5<.

ι 8!θ-. !008.:.

¦ - τελειωσα; Μισο !. 33. (ακα) 5".

Πω.. Μοιορ!ι. ΣΕΠ!. ΗἰΙ.8!2°.8!ὸ°. !

@τελειωσα ετ. !)ΧΥ. το!. (Ι.ιιιι.)οι

οι. 8τττ.Ροι.&.Ηο!.2.τε. Οσοι. Απο.

Πἰρρ. απο. (24.5.) Λίστα!. αρ. Σια.

Η”. απο που”. Πει. του. ΜΒ'.

που.

-δεδιυκας ΑΒΒΧΔΥ. !. (Η). 89. το!.¦

εδωκας σοκ. Πἱρρ.

' --ποιησιο] οι!ι!. αυτο ι!. (ο.) 8)·τ.Ρει.

Μοιορ!ι. | Οοοιτιι, αυριο ΠἰΙ.οιιαιετ.

5. πατερ ]Ιίρρ. Γιος. ιο. 29.) (πιο. ιι.

575.. ἱἱἱ. 508". 687.'. Βιι8.0. Μ°Ιε85°ο

ιο 1)~.!-!0°. 8882. ¦ πατηρ 1)..

Οτίο. ιι. 5Τ5-. ἱἱἱ. 08”. ¦ οιιι. 69..

(ήν Ειι.ε. ο. Μο!. στο). οι. 598!)

-του κοσμου ιινιιι [τοπ. 24.8. Οι·ίο. ο.

οι οι). ()τιο. Η!. ο. 2224. Ειι.ι. ο. Μο!.

!ο και. Διοτι". 06. !22. 20!. αν”.

285. ΠΠ.4!..8!2^.8!6ο. Νιου. ' 7ευε·

σθαι τον κοσμου Η.. Ήιοο.Ι'Πιιι. (του

κοσμ. γεν. 1)...

 

33. !ο ιοιιιιι!ο οι. !οοι:ι!!ι!!!.ο οι.

482
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· _ Υπ.18. α. 6. ο. ο.
Ε ' επτα Ρ. Ε.

'σπιρτα [που]

απο. “81. απο.

Α..ὶτελείωσα

' 5..Βιοιι.

| 6. “Μ δἐδιοκας

_7. νῦν ἱγνωκα ὅτι

:η - ίδιοκας· ςει. -κες)

8. [δυτικες

Τ.: - 'απο

Β · τετ. πιο.

Με·

τῆι` γητ, το ἔργον $τελειώσατ|| ὅ δέδωκαι· μοι ινα

ποιησω· 5 καὶ νῦν δόξασόν με συ πάτερ παρα

σεαυτιρ, τῇ δοξπ ὅ εἶχον προ τοῦ τον κόσμον εἶναι

παρα σοί. 6 ἐιρανἔρωσα σου το ὅνομα 6 τοῦ· ανθρώ

ποικ οἱὶι` 3ἔδωκάτ" μοι ἐκ τοῦ κόσμου· σοὶ τ.)σαν ξκά

`|| ι ` 2 Ν !| κ ` τ 2 τ

μοι αυτου εδιοκαι·. και τον λογου σου τετηρη··

καν.'| νῦν ἔγνωκαν ὅτι παντα ὅσα δέδιοκοιτ μοι,
ι κοδο|||8" ιτε Δια ΙΙΙ

παρα σου εισιν· οτι τα ρηματα α εδωκατ μοι,

δ | · να ` , ` . Η ` . .

εδωκα αυτοι;" και αυτοι ελαβον και εγνωσαν αλη

θεῦκ ὅτι παρα σοῦ ἐξῆλθον, καὶ επίστευσαν ὅτι σύ

με άπέστειλατ. 9 ἐγώ περὶ αὐτῶν ξρωτιῖι· οὐ περὶ
.ο ε ι Α ο ` ` ο Ι | .Ψ

του κοσμου ερωτω, αλλα περι ων δεδιοκαι· μοι, οτι

σοί εἰσιν· 10 καὶ τα ἐμοὶ πάντα σα ἐστιν καὶ τα σα
ι κ κ Ι › τ ε- 11 κ ι οι ο κ ο

εμα· και δεδοξασμαι εν αυτοιο. και ουκ ετι ειμι εν
- να |

τοι κόσμοι, καὶ οῦτοι έν πρ κόσμοι εἰσιν, * καμπ" προκ

σε έρχομαι. πάτερ αύγιε, '' τήρησον αὐτῶι` ἐν τῷ ονό

τ * 'το κ # οι τ Λ ι . κο

ματι σου οι δεδωκατ μοι, ινα ωσιν εν καθωτ και

τοττιιπι. οποσ οοπιιιιιππιο.νι οιιοιι

ιΙοιΠειἱ πιιιιι οι ποιοι.: 5οι.

πιιπο οιιιτιποιι ιπο το. ποιοι.

πρωι! ιοιποι ιπιιιιπι οιιιι·ἰτιιτο

ηιιαπι οποιο πτἱιιε ιιιιιιπι πιιιπ

ιιιιιι οικω εποι! ιο. 8 ΜιιπἱΓοιι

Μινι ποπιοιι τιιιιπι- ἰιοπιιπἰοιιε

απο: οποια ιπιιιἰ σο ιπιιπιιο.

'1'ιιἰ οι·ιιπι. οι ιπιιιι οσε απου.

οι ποτπιοποπι ιιιιιπι πινακ

ι·ιιπτ: 7 παπι: οοσπονοι·ιιπι ποιο.

οπιπιιι. ‹πιιιο ποιοι ιπιιιι Με το

ειιπτ. ' ποιο. τοπιο ιπιιιο παταει

πιἱπι πιο οιο. οι πιο αυτοπε

τιιιιι. οι οοι;πονοι·ιιπι "το ποιο

ιι το απο, οι οι·οοιιιοι·ιιπι ποια

το πιο πιικιιιι. 9 Βιμ πιο οιε

τοσοι ποπ πιο ιπιιπιὶο τοπιο.

κι! πιο πιο οποσ ι!οι!ἱει.ἰ απο,

ποιο ιιιι εποι. “' οι ιποιι οιπιιιιι

ιιιπ εποι. οι τοπ ιποιι εποι. οτ

οιιιι·ιποοιιιε ιιιιπι ιπ οιο. " Ετ

ιιιπι ποπ Μπι ιπ πιιιπιιο, οτ ιο

ιπ ιπιιπιΙο ειιπτ. οι οπο οι! το

τοπιο. Για" ιιιποτο. κοινο οσο

ἱπ ποιπιπο πιο απο: .ποιοι

επιιιι, οι ειπε ιιπιιπι ιιιοιιτ οι ιιοει.

 

ί δ. παρα σοι πιο Οτίο. ιι. 575. πι. 598”.

.Πιι.4Ι-.8Ι26. ' ιι.πιο προ του Β. α!

Ιτετι. 248. Οτίο. πι. 687!). αν”. 285.

Πιτ!. ιοτ·.709°.

Μ. ιο οιπ. (Στοπ. 871.) οτ και ἱγ νω

σαν. τινες χωρις τοῦ ν αναγινώσκου

σι, νῦν ίγνωκα° και φασιν ὅτι ό κύ

ριος λεγει. νῦν ἔγνιιικα εγώ αλλ. οὐκ

εν τ. κοσ. ειμι Α. | εν τ. κοσ. εισιν Β.

οιπ. οιιιιι ιιπιτ. α. (οι. ποει..) "απτο τ.

κοσ. ιιιιιΙ.τουτοι Β. (α.)ο.ο$1]: | πιο.

οι. ιο ιιι.οοιιΙο παπι ο. ] οιπ. @απο

  

Με.

Η. ούτω] αυτοι Β.

: ο. σου απτο το ονομα ΑΒ(). το!. ] ραπ

ο . 13. μια. Ηιι.ι6ο·.ειι·.5οι=.
ἔχει τοῦτο λόγον μετά γαρ τοῦ τι δεῖ

αναγιναδσκειν, νῦν ἰγνωκαν οἱ μαθηταί

εικτυπωταθ

-ιδιοκας Ρ. ΑΒ.Μαι.οιι.2.ΒΗν.Βοα.ΒΚ. μου. Τ|ιοοριιιααοτιι.ι (ππ.)νοτοι..). - καγω Β().ΒΕΧ. 1. 88. Οτίο. ἰἱἰ. 599·

Σια. ἱπ Γεώ-μ. | :δεδωκαι· (ποστ οὺς) 7. δεδινκας ΟΒΕΧΔΥ. 88. 69. τοι. ' εδωκ. ιο. ] :και εγω επ. ΑΘΗ”. ι·οΙ.

:28. εκ. Β..".ιι.οιΙ.1.ΟΕΣΔΥ. 1. 88. 69. τοΙ. ΑΒ. 1. ι·ἰιΙ.τοι·.8. (πως Β.) - κοσμιρ Η] απο. οι πι οιιοοιιΙο ιιιιπι
ω; Οτο. Η. 54". - σου] σοι Χ. 69. . ο.

1 -καμοι ΒΥ. Ι. 88. ' :και εμοι π. ΑΟ -εισιν ΙΜΗΟ!. 88. | :ζεστιν €. ΑΒ. - ερχομαι] πιο. ουκ ετι ειμι εν τιμ κοσμῳ

Β. τα Οτι9.ιι. παπι Ρε.

·-αυτους απο. Ειι.ι.ιπ Ρε. | αυτοις;

Ε.

. -ειδιοκας Ψ. ΑΒΒΕ. Ι. Κ. Ι :ἰδεδιοκας ς.

ΟΧΔΥ.88.69.τοΙ. στη. ιι. Ειι.ε.ἱπ Ρο.

-τιτηρηκαν ΒΒΕ. ] :φασιν 9. ΑΟΧ

- Ϊ. το!. | ετηρησαν 88. απο." ο!

7. νυν ιγνωκαν Πι!. 52". ' οπι.Α.. |¦

εγνωσαν Χ. 88. 69. Π. “αν”. 8.)

-κασιν 8. "εγνωκιῖ Α. "καποι- α το

ιιιιιι οιιιιιοιιιιιπ ΠιιοοΙιι. οοι·πιιιιι·" ντ'οιιΙο.

(Γοτεἰταιι α ροι·τετιοτι πιο” “Μπα οετ).

] εγνωκα α.ο.ι:.ε.[17: δγτι·.Ρει..&ΠοΙ.τιιο.

8:ιι·.Ηιοι·. 'Ποπ. Οοτιι. απο. να. 2.5.)

(.ῖοπττιι. ΒΟΒ. το!. ΥΜΕ. ο. 8ι·ι·.ΒοΙ.

ιτε. Μοπιπιι. Ατιπ. πιο. τινες μὲν

γὰρ λέγουσιν ὅτι νῦν ίγνιον ὅτι παν

τα ὅσα δέδωκάς μοι παρα σοῦ εστιν

το!.

8. ρηματα] πιο. σου Β. ' πιο. ιποο ο.

-εδιιικ. Α.ΒοΒ. Ι “Χάνκοκ ζ. ΕΧΔΥ.

το!. (-κει· Β.) (νιο.ιιοι·. 7.)

-και εγνωσαν] οιπ. ΑΒ. ο.ο.

ΙΙἰΙ. 52".

- εξηλθον ο:κιοτιιπτ α.ιι.ε! Ι απο νιιΙι;.

οώο.

-- και επιστευσαν Με Ϊ".

-συ] σοι Ε.

9. ιδεδιοκας] ιδιοκας Β.

-σοι] συ Η.

Η). και τα] κατα Ε.

- σα εμα] απο. εστιν Β. νιιὶιε. α.ι:.

$ι·ι·.Ρει. Μοπιπιι. 'Που. Οποιοι. ιι.

157.'. ἰτ.599°. ¦ Οοπιι·ιι. ι·οΙ. (Ειιττ.)

8γι·.Ηο!. το!. Οτιο.ιι. 541! Οτἰο.Ιιιι. ι.

58-. Ν. 460,. 598! 642':. 668'. 7984.

ΠΑΡ.

- δεδοεασμαι Οτο. ιι. Οτἰ9. Ια!. ι. ιι.

ἱν.46-|". ¦ ειδοξασας με Β.

Η. ειμι εν τιμ κοσμηι Οτἰ9. ἱἰἱ. Μπιτ.. ]

και εν τῳ κοσμιρ ειμι Β. Οτίο. πι. (πτοοο.

και). οτ ]ππι ποπ παπι ἱπ |ιοο ιπιιπιιο

οι ιπ ιιοο ιπιιιιιιο παπι α. οι. πιο ποιι

οιιιπ ιπ οσο πιιιπιΙο ο.

- πατιρ Στο. Τοσοι!.(Βοπι.969. | πατηρ

Β. (νιιι.τοι·.2Ι.)

- ονοματι σου] πιω. και ότι ημην μετ'

αυτων (ααα. εν τιμ κοσμιρ '(ῖτ.) εγω

ετηρουν αυτους εν τον ονοματι σου Β.

ε. (ιιἰιἱ.νοι·. Η.)

- ο; ΑΒΒΕ.ΔΪ. 1. 33. ΕΟΠΚΜ8ΓΛ.

(ο Β.ΧΠ. Ενω.) $γτι·.Ριιτ.8ιΒοΙ. @οι

Ηἰοι·. Μοιππιι.ππ.ΜἰΠ. ΤΙιοιι. Ατπι.]

:οῦς 2. Β'. (Η). νιιις. [ο. 002.”.

απο. (νἰιΙ. τοι. 6.) | στο. οιιιπ κοπο. οι!

ίἱπ.νοι·. α.ῦ.ι:.2.27ὶ Ιοι.ιιυ.ιοιο·.

- δειῖωκας] ειῖιοκας ΕΜ.

- καθως και Β(.Μαι.)Υ. οτι. ΒΙΒΗ.

'ιἴιιΙε. [ο. 8]τι·.ΗοΙ. Αι·πι. ] .οπι. και

ο... ΑΒΒ'Μαἰ.()ΒΕΧΔ. 1. 83. το!. 8γι·.

Ρετ. Μοιππο. ΤΙιοΙ›. ΟΜΕ. απο. «ότι.

τοι·.22.)

Ξ πιο

_"καιει-ι-°ν:ιιξε

Οοτιι.

ιιλλ' ουκ αν ἔχω τοῦτο λόγον. ενσυ

εο.ετ.νἱὶἱ. 4782. (τινες το επαγόμενον

- 'νῦν ἔγνων, λέγουσιν, ὅτι περι ἑαυτοῦ

ειπεν άλλ' οὐκ αν ίχοι τοῦτο λόγον.





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. :στο 12.

 

Δυου. · -- πο κ Η: αὐ.Γῶυι > ι · ι ι_
Σαμ,.- ημειο. οτε ιομην μ η Ιεγω|ετ·ηρουν αυ

ι κι ο | Ο ι ΙΙ

Βο1·33·ἔἄΛ τουο έν του ονοματι σου ' οι δεδωκαι· μοι, και

Ροσο.ι8:9. ἐΦύλαξα, Ρκαὶ οὐδεῖο ἐξ αὐτῶν αιτώλετο, οι μι) ο

' Α . ` Α ο'' ”

υιό: τη: οιπωλεία9, ἶνα η γραφη πληρωθο. Μ νυν δὲ

πρό: σε ἔρχομαι, και ταῦτα λαλιδ ἐν τῷ κόσμου, ινα
8 κ `

οχωσιν την χαραν την έμην πεπληρωμένην ἐν 2 ἑαυ
σ- . Α `πιο” Η οι. δέδωκα αὐτοιο τον λόγον σου, καὶ ὁ

κόσμοι· ἐμίσησεν αὐτοὐο, ότι οὐκ εισιν ἐκ τοῦ κόσ

μου, “οι” @το οὐκ εἱμι ἐκ τοῦ κόσμου. 15 οὐκ

ἐρωτῶ ΐνα ἄροο αι.3τοὐι` ἐκ τοῦ κόσμου, αλλ· ἴνα τη·

ρήση” αὐτουο ἐκ τοῦ πονηροι?. 16 ἐκ τοῦ κόσμου

οὐκ· εισιν καθαιο οι. 2οὐκ εἱμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.||

Π αγίασον αὐτῶι· ἐν οιληθεία * · ό λόγοι· ό σοι·

αλήθεια ἐστιυ. "3 καθαιε· ἐμἔ αιτέστειλαο άι· τον

κόσμον, σου οἱττέστειλα αὐτῶι· οι; του κόσμον·

Η Οιιιο οεοοιιι οιιιιι οιο. ουσ κι.

νιιιιιιι·ιι οσο οι ιιοοιἰοο ιιιοι όσο.

@σου ιιιιιιι οιισιοι!ἰνἰ. οι οοιοο

οκ Με οσοι. "οι Μισο οοι·οοιο.

οιο. οι εοτἱοιιιι·ιι ιιιιοΙοιιιιιι.

Η Νιιιιο ιιιιιοιο οι! ιο ποιο. οι

Ποιοι: οποιοι· οι ιοιιοιιο οι ου.

οοιιοι ι;ιιιιιιιιιιο ιοοι.ιιο ιιιιοΙο

τιιιο οι οοιοοι υπο. "Εεο

.και οιο εοι·ιοοοοιιι ιιιιιιιι, οι

ιοιιιιιιιιο οι!ιο οσο ιιιιιιιιιι. ιιιιιιι.

οσο επι". σο ιοιιοαο. ιιιοιιι οι

ο;;ο οσο οιιιιι ιΙο ιοιιοιΙο. Η Κου

τοσο οι ιοΙΙιιο οσο ιΙο ιιιοοιιο.

“οι οι απο. οσο οι: ιοι.Ιο.

Η Πο οιιιοιιο ιιοο οιιιιι οιοιιι

οι οσο οσο ειιιιι ιΙο ιοιιοιιο.

" Βιιιιοιιιιοο. οσο ιο οποιοι::

οοι·οιο ι.ιιιικ πιο” οει. " Βου

ιοο οποιοι οι ιιιιιοιιιιιο. οι οἔο

ιοιοἱ οσο ιο ιιιιιοοιιιιι: “' οι οι·ο

οιιι ορο οιιοοι.ιοοο ι·οο οποιο. ιι:

ιιιοι οι ου οιιοοιιοοιιι.ι ιο νοτι

υπο. 2°Νοο οιο Με ιιιιι.οιο

19

20·

` ο ο ο κι ο Χ 0 Ι ο ι ..ο ο Φ

και υπερ αυτων (70.) α·γιαζω ομαυτον, ινα °ωσιν

Κ , `# ' | ' , Ι ` |

και αυτοι η·μιασμενοι Εμ αληθεια. Ου περι του·

 

Η. ημας] ΜΗ. έν Χ. ¦ Μα. έν ισμεν 83.

ο. 8οτ.Πο!. Απο.

12.ημηυ] ημιν Β.ΒιΙο.ἰιιοοΙΙ.ΒΙο.Μαἰ.

@τιμη Ο.) ημιν Π"ΓΔ.

- μυ' αυτωυ] Τσάι!. εν τω κοσμιο 9.

Α0'. το. μ το!. σου". Η.) | οποιο.

α. Απο. ' οιο. οσοι.. Ι. (Ευα.)

Μοιοοιι. 'Πιοὶι. ΗΠ.4Π'.1062..

- το 1301.. 38. 8_νι·.Ηἱοι·. Μοιοοιι. 'Ποιο.

Απο. ¦ :ους ε. Λ(ΡΙ)ΧΔΥ. Ι. 89.

το!. Η". 8οι·ι·.Ρει.8ιΠοΙ. Οοιο. .ιἙι.ιι.

Οτο). ΙΜ. ἱν. ΜΝ'. Πι!. 1062.. (οι.

κι. 6 οι που. 9.)

- διδωκας] ιδωκαι· Ο.

- και ιιοιο ιφυλ. ΒΟ.Ι.. 88. 8ι·ι·.Ηἱοι·.

'Ποιο. Απο. Εἰ!. 1082”. ' "οιο. σ. Λ

(ουσια ι·οΙ. Ισια. Βιιι·ι·.Ροι.οι Πο!.

Ποιοοιι. Ποιο. (Στο.) Οι·ἰο.Ιιιι.ἱν.

18.τιμ κοσμ.] οιιιοιιι. τουτο: 1). α.ο.ο./.

β | οιο. ΥΜΕ. ο.ο. :οι Οτιο. οι.

699..

- ιν ἱαυτοις ΑΒ.!παί.Χ. ' τιν αυτοις

8. Ο.1)Ι.Τ. 69.. το!. 8)·τι.Ρει.8ιΠοΙ. |

ετι· αυτοις 69 οοοι·ι·... | ιν ταις καριΪιαι;·

ἱαντων Ο.. Τιιου.ινιιι.

Η. διδωκα αυτ. τ. λογ. σου] οι ιδωκα τ.

λογ. σου ιν αυτοις 1).

- ιμισησιν 0ιισ.οι.59ιιιι. ¦ μιισιι 1).

α.ο.

-· ιισιν ικ] ΜΗ. τουτου 1). α.ι:ώ ¦ οιο.

οποιο.

- καθιος....κοσμου νιιΙο. α[17.ο. ' οιο.

1). 89. ο.ο.ο. «οι. Οτιο. ἱἱἱ. 599..

(Ποτ. 16. 5996.) οι. Οτο!. ΙΜ. οι.

888€

Η. ουκ ιιμι] ροι! εκ του κοσμου Η.

Ι5.16. οιο.νοι·ι·. 88.

Πι. ουκ ερωτω....κοσμου] στο. Υ.

- αρης] αριις Η.

οι του κοσμου ιι‹Ι οο. τοι·.] οιο. α.

- “ιιιιιι.ο οοιιιιιιοιιιι· ιο ιιιιιτι:. αλλ' οι

τηρήσος αυτους ὶκ τοῦ κόσμου" Β.

Πιιἰο“α. (τηρησος] -σεις που. ¦ πο

·νηρου] κοσμου σου.) “οι οιιιι.ιιο

ιο:ιιιιο οιο ιιιιοοι [τοι. ιο] ὶκ του το

υἡρου ουκ ιι'σιν "οι Βου. δωρο. 'ιο

Μι ἐκ του κόσμου ουκ ιἰσιυ" Πιιισιιιι.

(κοιτα Βοοι.Ιοιιιε Βιι·οιιιιικ Μοἰιιι, ουαι

ιοἰι·ιιιιιιιιιο οει!)

!8. εκ] Μι!. τουτου Ι). οι. Οι·ἰο. ΙΜ. οι.

888... (?ι·οι·. Η.) Ι Οοοιι·ιι, Οτι-ο. οι.

599".

- κοσμου Οτι-οιο. ' ·ιτονηρου ΒΙΝ.(ειι

πιο
- ιγω] καγω Π. 60. πιο”. ι:ώ Μοιιιοιι.

ΤΙιοΙ›. στο. Η!. οι. (οιο. "οι" μια..

ι·οΙ.)

- ουκ ιιμι αιιιο ικ του κοσμου ΑΒΟΒΕ

Χ. Μα. 8)·ι·.Ρει. Μοιοοιι. του. Λιοι.

'τοσοι ς. ΔΣ”. 1. 69. το!. Β)·ι·.Ηοι.

απο.

Ι7.οι·ιιοιο. ττατιρ σου: Δ. ' οι·ιι.οιο. οιιιοι·

8)·ι·.Ριι.

- το] στο. Β.

ι

Ι7.αληθιιοι] “οι σου 9. 0:30'. το!.

ευτι.Ρει..8ιΠοΙ. Μοιοοιι. Απο. ΖΕιιι. [

οιο. ΛΒΟ.ΒΒ. 1. Μια. 'του. 0001.

"οιο. ότι Λι·ιο.

- αληθιια] 'ιι-ποιο. ἡ Β.

Ι8. του κοσμου Με] οποιο. τουτου .0. α.

ο.οώ (καγω....κοσμου οι.. Β£ιι.)

- αποστιιλα Λ..

ιθ.ιγω νιιΙο. α$(9.) ιιιι. Οτίο.Ιιιι.ιι.

¦ 810'. | οπι. Λ. μου. 'Ποιο. Απο.

ι - ωσιυ ποιο και αυτοι Δ13ο·οι.Χιτ. Ι.

Ε 83. ο!). Κ. νους. (α.)(ο.)ο.(ο.)|ἱ δισ.

¦ Ρο. Μοιοοιι. σου. Απο. πιο. ι

:οσοι 9. ΟΛ. το!. 8οι·.ΠοΙ. 'Ποιο.

20.των πιστ.] οποιο. παντων Χ. Ποιο.

Βιιι·.ΠοΙ.σιο. Απο. Οι·ἰο. ΙΜ. ι. 702. |

Οοοιι·ιι. (?οοτ.25Ι. ΠΠ.950·.

- ·ιι·ιστιυοντων ΛΒοΠ.0τ.Ι.ΧΔΥ. Ι.

83. Ο!). ΕθΗΚΜ8ΠΓΔ. ι. 8)·ι·ι.Ρει.8ι

ΠοΙ. Μοιοοιι. Ποιο. Λι·ιο. | :Ματια

σσντων τ. Π'. νους. ιι.ο.οφ 'Που.

σου. Οι·ἰο.Ιιιι.ἱ. @που ΠΠ.

- δια τ. λη. αυτ. Οι·ἰο.Ιιιι. ι. αν”.

Πι!. ' οιο. Λ.

2Ι.ιι·αντιο έν ΔΙΚΗ). το!. οι”. 140.

Οι·ἰο. Μι. ι. Ειι.ι. ο. ΜοΙ.102.. ευρο

'218. 251. ΙΙ”. ΣΗ'. 9.500. 952". ι οιο. ότι

Ο'. «οι. οσοι.)

- συ] σοι Λ.

_______________

12. οι σοι Ο!. Ι οικου. ΑΜ. ' Η. οσο οιὶιο Π.

Ι Η. ιι οιιιιο οι. ' ιο. "οι". ιο ιιιο οι.

464





:στα 26.
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51. πιστεύοη

22. έδωιεας·

Η 'ΒΚ-ε ι 1.

84. οἰ`ις δέδ.

-- ῆν ἱδωκας

ι νοτ. 8.

ιιι-απορια·

ουρτ. 2 Ι 8.

159. (πιο. νο". Η. 21ιι.πιο. 22.) ! οτπ.

που. α.ιι.ο.ε.υ. Τ!ιο!ι. Λεω. Οι·ἰο. ι.

8004. Σια. ο. πει. 1989 αν. 7804. 951..

952°.

- ὁ κοσμος]

! οοπιτιι., Οτιο. ιιι. 599€ Βια. ο. πει.

!92-.ι

- πιστευα 130.. σου. Ευα. ο. πω. !

ι_ Σπιστευοιη ο. που). το. οτι!). ιιι. πιο.

ι;- 82.καγω παπα. ι. 88. ο. οι"... πιο.

Βια. ο. Μο!.

ι Με. το!.

- διδιοκας ποια”. Ι. 88. οι. Και:: ι 24. πατηρ ΑΒ. ! @Ντερ οτ. (Π)Χ. το!.

το!. Βια. ο.

πει. 188..

ι

Ε οι"... Πι”. ο. Νοοι. 7 (ιι. Η). Βια. ο.

ι

ι

Με. ' εδαικα

Β!. πατηρ παπι). Ειιιι.ο. πει. [:πιιτερ

ια. ΔΟ. το!.

- εν ημιν] "'Μιιι. έν 'Ξ. ΑΦΜ'. Το!.

νιι!ι;.): 8_γττ.Ρ.ιι..&Πο!. Μοιπρ!ι. Ποιο.

(Βάι.) 0ιετιι. στα). ιιι. 488". π. 285.

8956. Οτι!). Μι. !. Η”. !52°. ιι. 58". 88".

οοο. απο. ιιι. επ. πιο). ιν. .οιπ. πιο.

(ιπ (Με. Οτιι.ιπ. Βρ!ι. ΠΟ.) Ειπε. ο. πο.

- δεδοιπα ΒΟΤ). το!. απο. Ειιε.ο.Μο!.

·- ωοιν] ιιοιι. το 1). ! Οοπιτιι, απο.

Υ . .6. . . ` " Α Δ8"183.Βτη των δε έρωτω μόνον, αλλα και περί. των ° πιστευόν·

α ..ο ι .- ο 2<#ε:Ρο·Τ221 των δια του λογου αυτων ειι· ἐμέ· ι ίνα πάντα· ἔν

τ ` Χ ο ι || › . ` ι ! ι ε τι

φασιν καθο.ιι· συ πατηρ εν εμοι κανω εν σοι, ινα

και. αυτοι. έν ημίν !ώσιν· ίνα 6 κόσμοι· ξπιστεύη||

" | Σ | 5 ` ` | ε`

οτι συ με απεστειλαι·. κανω την δόξαν ην
Ι Ι ο οι ” ε 'ο

δεδωκαι· μοι η δέδωκα αυτοις, ίνα αισιν ἔν καθοιι· ημειι·

·| °.' ` Α αν

εν *· έγω έν αυτοιι· και σῦ έν έμοί, ίνα οισιν τετε
..ο

λειωμένοι εἱι· έν, ! ίνα γινώσκη δ κόσμοι· ότι σύ με

οιπέστειλαι· και ηγοίπησαι· αὐτῶι· καθιιιι· εμε τιμά"

σαι·. Μ , Πατήρ,|| η* δέδωκαι· μοι θέλω ίνα οπου

ειμι έγω κοικείνοι ειδσιν μετ' ἐμοῦ· ίνα θεωρῶσιν την

δόξαν την έμην ην ιδέδωκιίι·" μοι, ότι ηγοίπησοίι· με

π πρὸ καταβοληι· κόσμου. 25 ιΠατηρ|| δίκαιε, καὶ ὁ

7 Ι ι ν ι ι τ .υ ' ` Φ

Τ., κόσμοι· σε ουκ εγνω, εγω δε σε εγνων, και ουτοι

| Χ ι |. έν τι ι κ · 26

γνωσαν οτι συ με απεστειλαι· και εγνωρισα
ι 'ο ` ν ο

αυτοιι· το όνομα σου, και. γνωρίσω· ίνα η αγάπη ην

`ι '5 'δ ι ο Α

ηγάπησιἰι· με έν αυτοιι· η, κάμω εν αυτοιι·.

Η”. ! οπι. ΙΧΝΗ.. 1. 88. ο. Σ!·:ι!ι.

ί

ι
οι... 140. Οτιο. πιουν. σου. Πἰρρ. Επι. ο. πει. !98·'··ι· ἱ

ι
ι

28.εγοι εν αυτ. κ. αν εν εμ. διετα. ΝΟ. -

Πιρρ. ο. Νοοι.. 7 (ιι. Ι Ι). Οια). [οι. ι. 70··.

Επι. ο. πιο!. "Η". 198”. ΙΙ”. Με'. 800".

954". ! ου εν εμοι καγω εν αυτοις Η.

- εις] πιο. το Ι). Επι. ο. Μαιο. ι

Οοπιι·ιι. (Ποια. Η”.

-ινα Ρ. α.ο./ιο. Ι οιπ. Ι. νιι!ε. θα

Λι·πι. πιο "·ιρτιιοιπ. και επ. ΛΔΥ.

(Ι.) το!. νιι!α. οι) Τ!ιο!ι. το!. | οπι.

Β(.ἶ!)Τ.Χ. 88. 69. που. Μοπηι!ι. Πἰρρ.

(0.49. ιιι. 599!) Ειπε. ο. πιο. Μι.

- γινωοιτη Ξιι.ι.ο. Μα. | -ιεει. ΠΚΡΑ.

- ηγαπηιιας ιο. νιι!8. ε.·.εω 8)°ττ.Τ.ει.

(Μ88.)8.:Πο!.υιο. Τ!ιο!ι. Ποιο. Οίοιιι.

!02. Ειι.τ. ο. Μο!. ι ηγαπηιια ιι. ιι.ο.

Βι·ι·τ.Γει.οιἰ.ε ρυιιοιί.ι.8ιΠο!.ι.τι. Μοιπτι!ι.

ΑΜ. Σ!δι.!ι.

- εμε σου. Επι. ο. Μο!. ι συ με ο.

α.ί.ι. (επι. να. 25.)

 

ΠτιιιἰΙ.ιιιι.Οι·ρτ. 148. Πι!.

τιτιιοιπ. και Ι. Λι·πι. σου.

ΙΜ.. ! :και εγω ὅ. Δεν

(Ποιο. Ιω. Ενα. ο. πει. ΠΙΣ).

- ο Β!). νιι!ι;.ΜΒ.(ιηι..Επ.) Μοιπτι!ι.

(ῖοι!ι. ! ιούς ε·. ΛΟΙ.Υ. το!. Ειπε.

8)·ττ.Γει.8:Πο!. Τ!ιο!ι. Ατιπ. ΣΕΦ.

Ποιο. Επι. ο. Μο!. @μια 285. 82!.

Η". ΗΗΕ. “Η”. !088". (ι·ιι!.ι·οτ. ο.)

Μοι. πιο.. ! ιδιιικας ΔΙΠ!.

ΑΚΜ. Πιρρ.

τοπιο ιιιπιιιιπ. εοι! οι πιο οιο ηπι

οι·οι!ιιπτι οιιιιι Για ι·οι·ιιιππ οο

τππι ιπ ιπο. "' ιιι οπιιιοο ιιπιιιπ

ειπα ιιοιι: ιιι παιοτ ιπ ιπο οι. οοο

ιιι ιο. πι οι πιει ιπ ποιιιε. ιππιπι

Μπι. πι ππιπι!πε οτοιιιιι απο ιιι

πιο οποιο. Η Ια οπο ο!ιπιιιι

ιοπι ιμπιτπ ποιοι πιι!ιι ποδι

πιο, ιιι ειπι ιιτιππι ιιοιι: ιιοιι

πιιιιιπ οποιοι. αι· οοο ιπ οιο οι ιιι

ιιι ιπο. ιιι. ειπε οοιιιιιπιππιι.ι ιπ

ιιιιιππ. οι οο;.ςιιοιοιιι ιπιπιιιπο

ηπιπ ιιι ιπο ιπιειιιιι. οι ιιι!οκιειι

οοο οιοιιι. οι πιο ιιι!οκιειι. ι" Ρο

ιοτ. ποσο ι!οι!ιειι ιπι!ιι. ι·ο!ο οι

π!›ι οπο εππι οι. ι!!ι ειπε ιποοιιπι.

ιιι νιι!οιιπι ο!:ιτιιιιιοιπ ιποιιπι

ηιιππι .ποιοι ιπι!ιι. παπι ι!ι!οκ

πα πιο απτο οοπειιππιοποιπ

πιπιπ1ι. ι'ιω'ιω !'ιιιοτ ποιο,

οι. ιπιιπ‹ιπιι ιο ιιοιι οο;;ποι·ιι.

οι” ιιπι.οπι το οοι.εποι·ι, [Μι-"Μ

οι ιιι οο8πονοτιπιι ποια ιιι ιπο

ιπιοιιιιι: “οι ποιιιπι Γοοι οιε

ιιοπιοιι επιιτπ οι πσιιππ ι”ιιοιιιιπ.

ιιι ιιι!οοιιο απο ι!ι!οκιετι πιο ιπ

πιο. οι: οι οοο ιιι που.

 

' 24. θεωρωσιν σου". ].ἰιι.ι.ο.)!ο!. ! θεωρη

σωοιν 0.

την εμην [του. 244. (Ποια. ευρα 82!.

| οιπ. Η. Επι. ο. Μο!.οοιι. ((:ορτ.285.)

- ήν ι:εδιιικας Λο!)Ι.ΧΔ. !. 88. ου. Η

ΜΗ. Επι. ο. πει. μια. ι·οτ. 22.) | :ην

εδωιε. Ξ'. Β.ιιιοι.ϊ1:. το!. Οίουι.

25.πατηρ ΑΒ. ι :ιττατερ 9. 01). το!.

οι"... ΝΟ. που.. Ο!ιιιι·. (245.)

- και Ν. Λικ. απο. 8ι·ττ..!.)ει..5ιΠο!.

Μοιππ!ι.Μ58.οι.οιι. Οοιιι. Λι·ιπ. Λ·Ξι!ι_

Οία". οι”. ()ι·ἰη.|ιιι.8Π·ι·°· ! οιπ. .1).

νιι!8.(:ί. Ιω): Μοπιιι!ι.π!8. Τ!ιο!ι.

- κοσμος] πιο. τουτος κα· !). ιιτιιοτπ. οι:

αφ ! ποπ !ιιι!ιοιιι θ|ειιι. που..

- δε σε Οία". (αλλ' εγω σε Πι)ιρ.) !

οιπ. σε οι.

- εγνων (ποια. Πι”. ! ε)νωι·α ιι.

- και ουτοι. εγνωσαν (είανι.) παπι. !

οπι. ου.

25.και εγνωριιτα....και γνωρισω] οιπ.

8)·ι·.Πιοτ.πιι.Βο!ι.

- ην] η Η. Σκια. Ο' ποπ οει πειιιιιιι !ο

Μαιο ιίιίοο!ιο ιμιιιιιι .Μι-.ειπε ιιιο.....

πιιι.ιιιο ιιιιιμρο ι!ιοοι·οι.:ιτ, ι!ι!οοι.ιο τρια

ι!ι!οκιειι πιο.

ιτιιπε!ιιιιι οει." .·ιιιιιιι.ιιιιιιιι ιιι ι]υ!ιιι.Π.

Εν. Ττιιοι. οπι. (οι!. Βιι;ιο. ιν. !085.)

Ι)ο "ταινια ιιπιι!οιπ ιειιι

 

οι. ε·τοΙ:ιι. πιιιιιι!πο οι. ! 92. που οιπ Η. ! οι

Σ οιιι οι που οι. ' :ι. ειιιπ οπο οι. ι 2.3. οπου!.

Βίρα Ευα. ο. Μα Με. - δεδιοκας Επι. ο. Μο!. ! εδωκας Α.

-· ἡμεις έν] μια. εσμεν π. ΔΟΣ. το!. (γεια.

μια.. 8)·ττ.Ρει.8ιΠο!. το!. ()τιο.Ιτιι.ι. - “εκεινοι σου. Επι. ο. ιιι-ι. ! και εκει· !

το. 825. 152". Ειπε. ο. Μαιο. Πι!. νοι ΑΚΕ. ; αιιιιπππιοιιο οι.

3 ο πιο





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Μπιτ. 1.

 

Δ1ιοω·›.π ο ι ε - . κ .. - ...- . Α
Πω... α 6..ι Ταυτα ειπων Ιηο·ουι` |εἑηλθεν συν πιο

1.38. 69. αι9 ται;` αὐτοῦ πε αν του ει α ου των Κε|δ ων
ε:‹ο·›ω›κιιευτ.ι. 5 η . ρ χ μ ρρ ρ ,

χω· - οπου ην κήπου εἱτ ον εὶσῆλθεν αυτου και οι μαθηται

› η 0 ` 3 | ε ` › π

ρἴζ αυτου. “ Πδει δε και Ιουδατ ο παραδιδουο αυτον

."Μπιι.α6:36.εοη.' τον τόπον· οτι πολλιἱκιι` συνήχθηΐ μΙησοῦ9 εκει`

μια. ι.ι:8α.ευη. .. .. . .- ‹ ε `

Η". “η” Β;; μετα των μαθητων αυτου.· ο ουν Ίούδατ λαβων
Χ :

0

.Ι

=ε Β” κωρών· '1 την σπειραν και εκ των αρχιερέων και . των'| (Βαρι

'δ τω. σαίων υπηρετα:, ἔρχεται ἐκεῖ μετα φανει» και λαμ
“ο ο Α Θ ·ι4~·......,5.. ώ.. Με παίδων και δπλων. ι Ίησουο ° δὲ" ειδιιιι` πάντα τα

› Ι ι ν ι κ ο , επ ` | Ι! τ Α Ι

ερχομενα επ αυτον °εξηλθεν και λεγει αυτοιο, Τινα

ζητάτε; " .Απεκρίθησαν αυτου, Ίησοίξν τον Ναζω
·- | ν Β + ' ν ι. ο ο Κ `

ραιον. Λε·νει αυτου· , Εγω ειμι. Βιστηκει δε και

Ίούδαι` ο παραδιδουτ αυτοντ μετ' αυτων. ” έκ οὺν

εἰπεν αὐτοἶο, * 'Ενω εὶμι, ξαπῆλθαν|| ει; τα οπισω

και τενπεο·αν|| χαμαί. 7 πάλιν ουν ξεπηρώτησευ αι)

ε || ι Α ι κ ·: ο εκ κ

τουο, Τινα ζητειτε; Οι δε ειπον, Ιησουν τον

Ναζωραῖον. ” υΑπεκρίθη * Ίησοῦτ. Εἱπον ὑμῖν ὅτι

εγώ εἱμι. εἱ ουν εμε ζητάτε, υἴΦετε τούτουο ι3παγειν°
9 Η' Α 0 ε τι 3 α! τ Α Ι Ι

ινα πληρωθυ ο λογου ον ειπεν οτι Ουε· δεδωκατ
-- ι › Ι ο ι ε- › ν Ί 10 | 'Φ

Μ μοι ουκ απωλειτα εξ αυτων ουδενα. Σιμων ουν

α

Πέτρου ἔχων μάχαιραν εἶλκυσεν αὐτήν, και ἔπαιιτεν

τον τοῦ αρχιερέωι` δοῦλον, και άπέκοψεν αὐτοῦ το

. ο·

5 τα».

ουρ. η: ια.

.π 'που.

“ΜΜΟ Ποσο ουπι πἱκἱεεοι

Με”. ει:τεεευε στα αυτι (Νεώ

μΜιε ΜΙΡΙ "ειπε ιοι·τοπιστπ Οο

Μου. Μή στι". που”. ἰπ ηυοιπ

ἰυττου·ἰι υπο οι ΜυοἱρΜἰ οἰυε.

: Η57- "Μ ΜΜΜ πυιετπ οι [η

Με. Μή ιτ:Μουο.ι ουτπ, Μουιπ'

ι|υιπ ίτυηυουιοτ Ιοευε ωπτοπε

τιιι Μπι: ουυι ΜεοὶρΜἱο ευἱε.

“ (ΗΜ-ι ΜΜΜ υηα) ι:υπι που

τυποι ι·Μιστωιπ οι π Ροπιἰῆ‹:ἰ

Με οι Πυυ·υπουι τυἱΜυιι·οε.

Μπιτ. Μπι: ευιπ Ιυυιετπικ οι υι

εΗ›υε οι. πτπυε. ' (ΜΜΜ Ιοευε

Η.πιτυο εοἱουε οπιπιπ (μπω τοπ

ιυτπ υι·ππι ευρω· ι:υιπ. μτοοετιιυι

τι Μου Με. Ωυεπι ηυποτὶιὶυ?

Ξ ΠαεροπιΙιιτυπι Μ. Ιυευτυ Νυ

ιιιτουυιυ. Με". 68 ΜΜΜ. Εεο

Μπι. ΜΜΜ: πυιιυπ οι. ΜΜΜ

ιμιἰ Ιτ:ΜΜ›ιιι «Μπι Μπι ἱΡ$ἰ8.

° Πι. απο Μκιι Με. Εφ ευιπ,

Μ›ἱι:Πιυτ ι·ειτοτπυιπ οι εα:Μο

τπτ". υι ιοττπιπ. ? Ιιετυπι οταυ

ιυα ἰπιιιττοι;υνἰι. Ωυι·ιπ «μυωπ

Με? ΠΠ πυιοπι Μκετυυι. Ιο

ευπι δυιπτυπυτπ. ' |Ιοεροπ‹Πι

Με”. Μκι ΜΒΜ ηυἰπ απο ευτπ:

τι υηα' πιο ηυυι:τἰιἱκ. υιιυιο Με

Μπα. 9 Πι υπρΠοτυιυτ “τυπο

«ραπ Μπιτ πυιιι «μου ΜΜΜ

πΜιἰ. υππ ρι:ΜΜἰ σκ ἱρεἱι

ηυοπιηυπιπ. ω (Μαιο 8ἰυιοπ

απο .Ροιτυιι ΜΜΜ ;;ΙιΜυυπ

οι!υπἰι. ουπι οι ροτι:υπευ ροπή

Ιὶουι εοτνιυπ οι. Μ›εουΙιι ουτε

 

4. Η”. δε ουκ. ι. :κι απου: ΜΜΜ. ¦

ΜΜΜ. Οπιυ. (Λεω.) ω δε ἱηιτ. ευ.) τ

ι ζωα. ουν 5.. ΑΠΟ. τοι. νΜυ. ι·.9.

- "εως Ηττα. ἱ. ΜΗ". Οτἰ9. Μι. ἰἰἰ. 900€

¦ ειδων Ι). 69. Η›·τ.Πἰυτ. Ατιπ. .1·.ιυ.
|

-παντα Οι·ἰυ. ἰ. ' -τας κ.. ι

ι

Ι. Μα] ττυ·ποπι. ιι 2. Λο1). το!. ' οιπ.

Β!...

-των Μὴ). Β(Η.Υ. τω. 0τἰυ.ἰν.89μ.

Μι!. Ι.ΧΧ. ΙΒΜπ.κν.28. |(8)Πο;;.κν.

18. (.”'οιΙ.”ιι. (Ευ ¦οοἱπ το!. Ι.ΧΧ. πτυ

σΜο τυποι.) ' του Κιιῖρ. ΔΠΔΒ. ΥΜΕ.

ι·.(ε.)_/.9. Ηιιι|ι.ιιιυυ|. Ατιπ.υι τω.

Ι.ΧΧ. Ισ!) Που. κτ. Η. του. Με. 1

του Κιι*ρου Ι). αου α.ἰι. ΤΙΜ». πτ

Ι›οτἱε ου‹Ιι·ἰ Μαι”. Καπου ΑΜΠ.

- εισηλθεν ()ιἰ9. Η. | -θυν Η. ε.

- και οι Οτἰυ. ιν. ' οιπ. και Η.. ο.

2. Η] οιπ. Ο. Λτιπ.

- παι·ιαδιδουυ] παραδιδων 1).

-συνηχθη] :ΜιΙ. και ΔΥΕ0ΠΜ8ΓΛ. ι

οιπ. ΛΒ(ΠΠ.Χ. Ισια το!. ντ.

-- Μα] τρτυουι. 6 σ. που. το!. | οιπ.

- τα ()ι·ἰυ. ί. ' οπι. Υ.

--ι>ρχοι.ιενα ΟΠΠ. ι. | επερχομενα Δ. ?

-οίηλοεν και λεγει αν”. Ι. (νΜ;.)

ο.(υ.)ι:.ε.9. εχττ.Ρει.ΑΠι:ι. 'Ι`ΙιΜι.Μυι.

Ατιπ. που. ()τἰυ.ἱ. τυπου. Ι :ιἔιλθων

ειπεν έ. Ασ'Ι.Χ(Υ).τυ!. ]: Μοιπμ|ι.

σοι”. οτα. ΜΑΜ. (ειπαν Υ.)

5. απεκριθησαν] πω. και “που Χ.

(Μιπυρυ.) (Ποι!ι.) ΑΣΗ. | οιπ. Οτίυ.ἱ.

895”. Η. Με”.

- Ναζωραιον οι! Οτίτι. ἱ. Η. | Χαζα

()ι·ἰυ. ἰ.

ι

ΒΙ.ΧΛ. ¦ ρηνπν Η. νΜε. α.ι·. ()τἰυ. Η!. Μ. ε)·ι·.νιι.

--”:ει μπει Μπους ΔΟΕ. το!. υ. 8)·τ.ΠΜ. : 906". 89.5... '

(ΕΜΗ. ' Ρο" αυτου Β. ' μου συνυχθη ! -λη·ει πυτοις] Μια. ἰι Μιτου; τ. Λο το!

Π. ΥΜι;. μια $)·τ.Ι'ετ. (Μουη›!ι. Ξ Ι.. το!. ΗΜ. σ.|. 8τττ.Ρει.8:Ποι.

'Ηιου.υιτΜ.) Λτυι. .`|·:ιυ. (Μουηυι.) το!. | οιπ. Η”. ιι.|ι.ε. (αυτ.

3. λαβων (μια. ἰν. 2924.:ιοε·ι. ' παραλα- ἱ.

βων Ι. '' :Μι|.ιἙλην 00. | οπι. Οτιυ. ἰν.ὐἰε. _ εγω τιμ] πιω. ύ Μιτου Β.ΒΜυ.Βι·α.(α- και 2".] πιω. εκ ΠΕ. (ιι.) εἱυού ι"αἰ.) (υ.) | οιπ. το!. Οτἰ9. ι. !

-των Φαρ. ΒΙ)Ϊ.. Μυιυρυ. ' "οιπ. των _ Η. συν ()ι·ἰυ.ἰ.805". ' οιπ. Λ. Λττπ. ΑΜΠ. Ι

:. ΔΟ. το!. 0ιιυ.ἰν.υἰ.τ. - αυτοις] μια. ὐτι τ. ΕΔΕ”. το!. Ντικ ει.. ιι.

Ρει.δι:Ηι:Ι. οιπ.”. ΑΜ. (μία ἱ. (πιω.

.ῖι:ευε δ:ιτ.ι'ει.) | οιπ. ΛΗΠΒΧ. Ι. 88.

Μπι.. Μουηι!ι. ΔΕΗ. ()τἰ9.ἱν.899-.

Β. απηλθαν Η!).

το!. Οιιυ.ι.υ·.

-ιπισαν ΠΟΙΠ.Χ. Ι. Μ. Ε(?εοτι·.)'

:πιουν τ. ΔΔΣ”. το!. ‹υε".υ·.

.επηρωτηοπν αιιιε αυτους

μια.) 09. Π. ΎΜι:.(:!. ευ. 8)·ττ.Γει.8ι

ΗΜ. Μι:υηυι. 'Νιου. ΛΗ". Σκι”. (()τἰ9.

ἱν. 8990 (ηρωτησιν 83. Οι·ἰυ. Η.) |

:μια π. ΠΔ. Ι. το!. Δω. α.|ι.ι:. (.ἱοιυ.

305°(αυτοι:).

'Νιου. (ΑΜΙ.) ' ΜΗ. ()ι·ἰ9. Ϊ. Η.

-ιιπον] -παν Ηχείο.

Οτίο. ἰ. | ι›πι. ()ι·ἰυ. ἰν.

8. απικριθη] πιω. αυτοι;; ])Χ. Ι. 09.

Σαπηλθυν Τ. Λο.

ΛΠΟΕΧΥ.

";Μιι. λιγων Ι).

Η που. παλιν 1).

'Νιου. Λτιπ. (ΣΕΦ.) ()τἰυ.ἰ.

Ωιιυιι·υ. το!. (Ευα.) ΕΠΑΝ!.

. - ιυα] τρτποιπ. ιι π. ΒΧ. Ι. 60. (μία. ἰ.

' οι". ΛΒ(ΠτΔΥ. ΠΠ. 1-:ΗΜ8ΠΓ.ι.

Ο. διιΤωιι·ας] εδωκαι; Ι).

-υυιε αττωλεσα] οιπ. ουκ ετ. πυρ. απω

 

~|~ «Πκἱι. Η. | Τ. Ευιουτυ;:ινιι σου Η. | 0. οι!

486 ' ·
Υ





Χν1ΙΙ. 18. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

 

17 . .5. .. ο Α Β - -
"18 '' Μ'' ° 'τιἰριον|| το δεξιόν. ην δὲ ὅνομα τῳ δούλοι Μοιλ- ΜΜΜ!" “εται-:ΗΜ Μι Μ·

8”. Ρ. Χ. ___

Ε.Π1Ρ11.('."1811.)ρξα χοι·_

8085. Δτιιι. Ε811.ιι ν

-Μιι1.8.αθ:.ια_ μαχαιραν 1 .2.- την θηκην. " το ποτήριον ιι
τ

μοι ο πατηρ ού μη πίω αὐτό ;

' Η Μα". ιι8 : 57. @ι

 

68 Η "Η οιιν απειρα καὶ ὁ χιλι|αρχοι· και· οι

ιοιπ ποιποιι :στο πωπω...ι - - - -
ειπεν ούν ὁ Ίησουι· πρ Πέτρφ, Βάλε την ποιοι-πιω. οι·ι:01οιιιο ιπ

`

"ο, Μιιιο ;;ιιιιιιιιιιι ιιι τιιαιπιππ:

οιιιιι:οιιι ιιιπ:ιπ .πιο ιιιιιιι μποτ,

ποπ 1πιιιιιιι ι11ιιπι?

δεδωκεν

'2 ΗΜ· '·) Οοιιοτε απο οι ιτι

||Μιιτ. ι.ιι58. α . ν .. ο . τ ι ι .. ιπιιιιιε ι. Α 'ι' 1 ι1

"μια 22:64. ι:ττηρεται τον Ιουδαιων συνελαβον][τον 1ηο·ουν και. .........Σ...'.Ἐ'ἐ?.ζἶ.ἔ'ι..ι..-ιἶἴ"ιἶ
.: τ · ` ν ι Κ Η α .8 τι ' .

'Η ρ" εδ17σω| ΜΗ”, 1 και ξ177α7ον| * πινω· Ανναν ττρω- ·'”""'"ω"1·"““·")°ωτ

ι ,; ` ` Α " | Α ,ὅ · κ ι1ιιιιοτιιπι οιιιπ ιιι1 Αππιιιπ ρτι

τον· ην γαρ πενθεροτ του καιαιρα, οι· ην αρχιερευι· Μπι: "οι των των· απο·

"- :0. Τ .. ι . . ι η Η .ν -, δ. Κ ... . Μινι. ‹μπ οτα: ροπιιιοιε ο.ιιιιι

να", ...50. ου απαυτου εκείνου· η” ε αιαΦαΐ ο συμ· Μπιτ: Η ἶτιι.ι ιιιιι.οπι οιιιιιιιιιιιε

' ·· ι εκ › ν εν ν ” ' ' . . . ·

` βουλευ.ται· τοιι· Ιουδαιοιι· οτι συμφερει ἔνα ἄνθρωτ5 'Πεν. #8 που ιοιττοθανεἶν'| ὑπἑρ τοῦ λαοι). 15 9 Σ ιικ0λοι;θει δε "Μή 1” ΜΜΜ· ΜΜΜ)ιιιιο1ιιι.ιιιτ υ.ιιιοιιι Ιοειιιπ 8ιπιοιι

Ζ Η Μιιιι..οδ : 58. δ

"Μιπ-.ιιιω._ τῷ Ίηο·οῦ Σίμων Πέτρα· και. [6] ἄλλοι· μαθητηι·. Μπιτ οι “πιοή Μπομπ...

(118.100 «πομπο. ιιιιιοιιι πιοΜαιο. ποπ Ε · ι · ι ο ·ι .~. ι ..

°*" ' ο δε μαθητηι· εκεινοι· ην γνωστοι· τῳ αρχιερει, και ...ο "οι... ιιιιιιιιιιι:1ι:ι.ιιιιι·οινιι
1.

Η .5 τ ε·- 9 ` τ ` ο·- '

συνειο·ηλθεν πρ Ιησου ειι· την αυλην του αρχιε

ρέωι·.

22; (Η 16 (Ο δὲ Πέτρα· ειστηκει προι· τῇ θύρα ἔ οι.

||

οιιπι 10511 ιιι ιιιτιιιιιι ιιοπιιιιιιιο.

"Παπ '~) Ροιτιιε ιιιιιοπι οι.ιι1ιο.ι

οι! οοιιππι Ντιπ. ΟΝ· "Μ 1·1κινιι
“ ο π. ε ` τ ο ο Λ

Ξ εξηλθεν οιἶν ο μαθητηι· ο ἄλλοι· · ο γνωστοι· 2του οταυ απορω... πιο ηιιι πιο
|| ποιοι ποιιιιιιοἰ οι .πιο απο.

· ι τ ` θ ε· ·· κ ο ι `

απανω, και ειναι το άπειρο. και πουτανα τον ιι... .. ...Μπι το"...
τ"Μιιιι.αθ:89.ρξη Πέτρου, Η ·1' λέγει οι» Α

πιο... ιμοο. α

Μαιο. πω.

!

Β του τούτου; Λέγει εκεινα, Ούκ ειμι.
8

8 ν τ τ τ

πρ Πετριρ η ιταιδιιτκη η
` ` ο σε επ 'ὶ` επ . . . . . . . .

8141814169: και συ Η( των μαθητων ει. Του άνθρώ- οκ πωπω.. οοιιοιιιιιιιιι παπα!

1 τ ε- ` τ 2 τ ι `

σαν δε οι δουλοι, και οι υπηρεται ανθρακιαν πεποιη

"(Μ·'·11)ιοιι απο 1,οιτο ιιιι

ε·ι11ιι ο.ειιιιτιιι. Νιιιιιιιπιιι οι πι

υπο οι.. Νοιι ειιιιι. 110".
18 ° |

Ειστηκειτ “ω Βιιιιιιιιιι: ιιιιιοπι ιιοτνι οι. τιπ

πιω-ι να μου”. ποιο Μαι”

 

πιο.. οι”. Δια:: Πει. 5108. 51111. |

(1οπι.τιι, Πι!. 44". 1058...

11. πιω] ποιοι 89.

12. ουνιλαβον] -βοντο Υ.

18. ηγαγον 131). 89. α. 87τ.Ρ8τ.ιιιυιι!.

Μοιτιρ1ι. Οοιιι.ιιι υιό. | Σαπη·γαγον 9.

ΔΟΣ.. το!. πιο. οπών. δι·τ.Ηο1. πι αν.

Απο. (τω. Μπιτ.. κανι. 57. Ματ. κιν. 58.)

Η·ι·ιιι1‹1. αυτον 9. ΔΟΕ.. τοι. πιο. ο.

[ο. 8)·ττ.1.1ει.8ιΗοι. 111οπιμ1ι. Τ1ιου.ι1|ιιι.

το!. 1 οιπ. Βο"1)ΧΔ. 88. “να

_- ην γαρ πενθιρος του Καιαφα] οιιι.

λιαα110$ιεξ αυτ. ουδ. 1). α. ι απο.,

Η". 1088”.

9. αυτων] αυτου Λ.

-οικιενα] ου Η..

10. Σιμων ουν] τοτε Σιμων 11.

- ειλιτυοεν] ηλιτ. 80. ΚΜ.

·- ιιουλον] :πιω του αρχ. 1). αδικο! ι

Οοπιτιι. 1ι'π1α.

- οιτιιριον Ι10.1.Χ. Επι!. εγτ.Ποι.ιιι8.

ι Σπιτιου 9. Λο.ι). τα. 8).ττ.1:,5ι.διι:Ιοι.

πει. (ι·ιι1. Μπα. Μινι. 51.)

- ονομα] ιιτιιοιπ. το ΒΧ.

- τιμ δουλιρ] του δουλου εκιινου Ι). α.ε. Ηιττ.Πιοτ.ικι..

α)(#ῖ) - Καιαιρα ΑΒ. τοι. τίνι. Μοιπιιιι. (Μπι.

11.μαχαιραν] τιιι1ι1. σου 9. 1ο. 89. 1 καιφα οι). Μπα. α.ιι.οφο.

- ιιιι.] ιπ1ι1. που οιιιπ ιαιιιιτ Αιιιιιιε τιπονιιιι;.(:ι. ο. τι.ει...υ..ι. ν1·)ι.ιι. ()ι·ἰη.

ιιιπι ιιι1 Οιιιιιρ1ιιιιπ πτιπι:ιροπι οιιοοτι1οΙα!. ιιι. 008€ ΙΕ'. 447". 10.58”. πιο.

Μπιτ.. :εκι·ι. 52.) ' οιπ. ΛΒ(π)Ι.ΧΔΥ. ' ιππι 8)'1-.Πι:ι.ιιιι|. Ε: Αππιιιι πιο. .1ο

88. 1::1(Μ81.1ΓΛ. Δια. “τα”. δ)·ττ. ιιιιιπ οι! Ωιιιιιιιιιιιι 8]·ι·.Πιοτ. πιο. τοι.

1.'ει.8ει1ι:ι. Μοιιιρ1ι. (.1οιιι. Λι·ιπ. 24.)

- θηιιην] πιω. αυτης Χ. 88. ιι.ἰι.ι.·.ε;|ἶ]|ζ Η. ην δι] πιω. και Ο.

Βιιττ.1.).ιι.&11ο1. Μπομπ. Λτιπ. .Ει1ι. - αποθιινιιν Βο·[ιηι.Χ. 1. :18. 898".

Οτι". !ιιι. ιιι. | (`οιιιτιι. των. @οιιι. Ι.ιι1.1.. 18)·ττ.Γει..8:11ι:1.ιιιο. Μοπιμ1ι.

"απο 'Πιο1ι..Πιιι. Λι·ιιι. πιο.. ι ταπολιοθαι

- διδιοιι·ιν Βιοιι..·||ια·.88 (οι. ιι1ι.Μ.ιι. τι. 9. ΛΩι'ΔΥ. τα. 8ι°τ.1ιι:ι.ι.ιι. (1ιοιιι.

183). 1 εδωκεν 11.1. - 11π.] ...ιι οι που ιοιιι μια πετοιιι. ιι.

- πατηρ] ιιι1ι1.μι.ιυ 811. 8)·τ.11.ι. Μι:ιιιιιιι. (τιι1.Χι.50.)

 

1.5. δι τιμ 1ηιτου .τι 0'. 89ιιιο.ιιιαιι. του. (τιμ

ι.ιιπιιιιπ 821..) 1 δι αυτοις Ο.

- ὁ αλλοι; Ο1ζ.Χ1.”. τοι. (απου ο ι1ιοι:ιτι.

..Με 8)·τ.11ει..) ' οιπ. ὁ ΑΒ.ι1!ιιι.[1)].

Μοπιριι. Τιιο1ι. Ατιπ.Μ88.

-- ην] ποπ γνωατος 11. ανω Βιετ.Ρει.

- του αρχιεριιος] οιπ. ΜΜΜ. Θιιιιι.

18. τη θυρα] την θυρα πιο 1". ι την θυραν

60.

- εξηλθεν] ιιιτηλθεν 89".

-· ο αλλος ποιοι. ο. | ικανος 89.

Δια. πιο.. πιο πιο. ιι.υ.ι:ώΙ|ζ ' οιιι. Υ.

- ο γιανα. 110.15. ' Σου ην για 9. Α0'

[11]Χ. το!. τν. (για. τα. 15.)

-·- του αρχιτριωι; Νοτια. | [τιμ αρχιε

ριι 9. 110101] το!. (τιι1.νοτ.15.)

17. τιμ 11ιτρι)ι "Με τι παπι. ἡ θυρ. 80%.

Χ. 811. νιι1ι;. μιαν” :υαι 9. Α0

[11]Υ. τοι. ιι. τν.

18.ιιστηιτιιααν Εαν. 11.18. 293'. 488". |

-ιτηοαν ΗΛ.

ι - δι 1".] οιιι. 1.. Μοιππ1ι.λ15. Λι·πι. Ειτε.

1115. Με.

  

10. ιπιτιοπ1.ιπι επι: οι. 1 11. .πωπω ιιπιπι

(Η. 1 ι11ιιπι Οι. 1 15. αι. @πωπω οι. 1 18. οι."

τιιι1ιιε ιι1ιι.πι οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Μου. 19.

Α Β ο 1)'.

Ι. Χ Δ Υ.

1. 33. 69.

Πθ'1ΕΠΠΠ8`ΠΓΛ.

511.

ἐο° ρο

α

ροα

ι

 

αν

α

32. Πι· τῶν παρι

οτώτων υπηρ.

 

Ιω?

ι

@
Π

3οι ρ::

' "Μα". ιι6 : 7ι-75.

"Μ". “ντο-το.

Μαιο. Φ.1:,58-62.

ι 9 οι ι τ κ ιθ ι · τ δι Ο

κοτει·, οτι ψυχοι· ην, και ε ερμαινοντο ην ε και
' , .ο ' ` |

8ο Πέτρα· μετ αυτων" εστω· καὶ θερμαινομενο9.

19 ο οιἶν ἀρχιερειὶι· ηρώτησενὶτον Ίησοῦν περὶ τῶν

Α Α χ ι·` 'Η Αμαθητων αυτου, καὶ περι τηι· διδαχηι· αυτου. άπε

Ή , Α μΙτ ολ Έ ` π Η σία =λελοἱλ κα"
κρι η αυτο: ασ ρε, γωΙ αρρη ι η `

τιμ ο ι τ 'τῷ κοσμῷ· εγω παντοτε εδιδαξα εν Ι' συναγωγη και

ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου Απαντα·|| οἱ Ίουδαῖοι συνέρχονται,

καὶ ἐν κρυπτῷ ελαλησα ουδέν. 91 τί με :ἐρωτοῖ9||;
3 Ι Ι ι| ` 8 Ι | 8 | ι οι νδ

ερωτησον του; ακηκοοται· τι ελαλησα αυτοιι·· ι ε
οι Δ .- ι ζ= νι τι. 8ουτοι οἴδασιν α εἰπον εγώ. Η Ταυτα δε αὐτου ειπον

τοι 2 εἶι· παρεστηκαὶι· τῶν ιὶπηρετῶν'| ἔδωκεν ράπισμα

τῷ Ίησου εἱπώυ, Οιἶτωι· αποκρίνη τῷ αρχιερεϊ;
28 τ τ τ ·- 9 τ Οι ι -·- ι τ

απεκριθη αυττρ Ιησουι·, Ει κακωτ ελαλησα μαρ

τι;ρησον περὶ τοῦ κακοῦ, εἰ δε καλῶι·, τί με δε,

ρειο;

0 ` . ο!85 ή ,Απέστειλεν [ουν] αυτον ο Ανναι· δεδε·

τ κ .. ι ι ο τ 23 2 το ι ι

μενου προι· Καιαιραν τον αρχιερεα. ην δε Σιμων
ο ! - ΐ _

Πέτρα· εστω· καὶ θερμαινόμενοι··θειπον ουν αὐτῷ,

Μὴ καὶ συ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ηρνησατο
τ Α ` ·9 τ ο τ 26 Ι τ ι σ`

εκεινοι· και ειπεν, ουκ ειμι. λεγει ειι· εκ των
να λ ”

δούλων του οὶρχιερἔωι·, συγγενηι· ων ου απέκοψεν

Πέτρα· το οδτίον, ουκ ἐγώ σε εἰδον ἐν τῷ κήποι μετ'

οτιι.ι. οι οιιΙοτιοιιιιιιι: οτοι ιιιιιοιιι

οιιιιι οιε οι Γοιτιιο που: οι οιιιο·

ι.ιοιοιιιι ιο. "' Ροτιιιιοκ οτρο

ιιιιοττοοιινιι !οιιιιιι ιΙο ι.ιιεοιριι

Πο οι “ο ιιοοιτιιιιι. Μια. ω 0".

'~) Βοηιοιιιιιι. οι Ιοειιι. Επο ρο

Ιιιιιι |οοιιιιιιι οιιιιι ιιιιιιιιΙοι 'νέο

οοιιη›οτ ιΙοοιιι ιιι αντι-εοφ οι

ιιι ιοαιρ|ο. οριο οιιιιιοο Ιιιιιιιοι

οοιιι·οιιιιιιιι. οι. ιιι οι·οιι!ιο Νιου

ιιιο οιιιιι πιο". 2' (ην "Η δια

ιιιο ιιιιοττοι;ιιο? ιιιιοττορ;ο οοε

ηιιι ιιιιι1ιοτιιιιι ααα! |οοιιιιιε οιιιιι

ἱμιἰι: οοοο οι οοιιιιιι. ηιιιιο οικο

τιιιι οπο. "Πω-ω Πιιοο ιιιιιοιιι

οιιιιι @ααα ιιιιιιο ιιι!ειιιοιιιι

ιιιιιιιιιιτοτιιιιι ιΙοι.Πι Μαρινα Ιοιιι,

Μαιο. Μο ι·οοιιοιιιΙιιι ιιοιιιιιιοι?

2·' (ανω Ηοιηιοιιιιιι οι Ιοιιι=,

οι ιιιιιΙο Ιοοιιιιιιι ιιιιιι. ιοοιιιιιο

ιιιιιιιι ροτ|ιἱΙιο ιΙο ιιιιιΙοι ια οιι

ιοιιι Μαιο, ιιιιἱιΙ πιο οιιοιΙἱιι?

Μ 07'' '~) Πι απο οιιιτι Λιιιιιι.ιι

Ιἰριιιιιιτι οι! Οιιιιιιιιιιιιι οποιο

οοιιι. 25 ο". Μ Ετιιι ιιιιιοιιι Βι

ιιιοτι Ι'οιτιιο οποια οι οιιιοιιιοιοιιο

ιο. Πικοτιιιιι. απο οι. Νοια

ηιιιι1 οι. ιιι οι; ιΠεοιμιιΙιιι οἱιιο οι?

:καιω πιο οι μια. Νοιι ειιιιι.

Ν Πιοἰι ιιιιιιιι οκ “μια ροιιιιιἱ

οἰι. οοοιιιιι.ιιι οἱιιε οιιιιιιι οικω

ι1ιι 1)οιτιιι οιιτιοιιΙιιιιι. Νοιιιιο

οιτο ιο του ιιι Ιιοτι.ο οιιιιι Πιο?

 

Ι8. και ιθιρμαινοντο Ειι.τ.1).Ε.οικ. ¦ οιιι.

Ι. α.!ι.|ῖ`.. (ιιιιιο ότι ψυχ. ην Βντ.Ριιι.)

- ην δι . και" ὁ Πιτρ. μιτ' αυτ. ΒΟΕΧ.

1. 88. (ιι.) εχουν.. 'Νιου. (ΑΜΒ.) ι

:ην δι μιτ' αυτων ο Πιτρ. ο. ΔΕΗ]

(και.

(Μοτιιιιιι.) απο.

νιιιο. |ι.ι.'. 8)·τ.Ποι.. Λτιιι. | ην γαρ '

μιτμ αυτ. και ο πιτρ. 69. 7

Δ. το!.

- οπως] οιιι. Κ..

Ι9. περι οι.) οιιι. ο!).

20. απικριθη] πιω. δι Ι.

- αυτοι] οιιι. Ο. α.ἰι.

- 1η...] τιιτιιοαι. ο

Μιτου..

- παρηοια οποιοι.

- λιλαληκα Μ30.Ι.ΧΔΥ. 1. 33. ¦ Φιλα

ληιτα ετ. ΟΠΠ.

- τιμ κοσμιμ] ι·ιιτιι ιιοιιιιιο Βιτ.1)οι.

- ποιοι] οιιι. 69 απο”. ιιιιιιι. τοο.)

- οι·ναγ.] ·”ιτιιοιιι. το ετ. Η. Μπι". Λ.

Λτιιι. | οιιι.ΑΒ.."ια.Ο[Π]Ϊ.ΧΔΪ. 33.

αν. ι:οιιιιιιετι·. ι

·- παντις ΑΒ.."ιιί.οη.Χ. Ι.

(Η τταντι). Ευα. 8)·ι·.Γει.

'Νιου. ΑΜ. ..Βια ()ι·ίη. ΙΜ. ιιι. 300.).

| Σπαντοτι 8!. 3. (Ρ[Π]ΔΥΕΟΚΜδι

ΠΡΑ. εγτ.ΠοΙ. απο. ¦ παντοθιν Ε!:.

ί 20.ουνιρχονται οτί!). [οι. ιιι. ) συνηρ

1 χοντο 33. Ν. ΑΜ.

. 21. ιρωτας ΛΒο.Ι.ΧΥ. 33. ' Σιπιρωται;

¦ τ. 00" υιι'.)[Π]Δ. ι. 09. το!.

ι - ερωτησον οσοι. Ι. 6ο. ) Σιπιρωτ.

' τ. κοπο”. οι. οι.

ι -- τι 2°.] ότι Δ.

- ο ιιπον] τι ιλαληοα Χ. (-δαοιν αιιιο

πιο. τιιιιιι. ιοο. 80.)

Η. δι] οιιι. Χ. 69. α. Μοιιιριι. Λι·ιιι.

- αι· παριατηκωι· των υπηριτων Β.

πιο. α!η. (παρ. ια· Βάι.) ' ιἱο των

παριιττωτων υπηριτων Ο.[.Χ(Υ). 33.

6.(ο.)|ῖ Μοτο”. (πιο.) (παριστηκοτων

Υ.) | Σια: των υπηρ. παριιττηκως ετ.

Λο:Π)]Δ. Ι. το!. 8νττ.Ρει.8ιΠοι. 'Νιου. 5

απο Δτιιι. | ή; τ. υπηρ.ιστηκως ου. .

ι - ουτως] οἰιτος Β'.Τ(.8ι·τ.)

. - αιτοκρινυ] -νιι απο. ΜΗ!). έ

ἔ 23.απικρ.....Ιηο.] ο δι Ιηιτ. ιι·ιτιν αυτιρ ι

00. (Απο.) τοειιοιιιιιι .Ϊοειιιι οι .και

38. ου. ΠΠ 8)"'.1):τ. Μοιιηιιι. 'Νιου.

Μοιιιιιιι. ' -- Ιηιτ.] Μιτιιοιιι. ο 'Ξ. ΑΦΗΣ). τοΙ.)

οιιι. 13033.

υ.ο.)_|ῖρ. 8)·τ.ΠοΙ.

(Λτιιι.) "οι Ροιτιιι" '

Σι

(ο.) ' έιττηκως Υ.

σ. ΔΟ. τοΙ. ' οιιι. Β.

τοΙ.

Φο". οι οι.

24. ουν ΕΙ:. Βο·1.Χ.ι. Ι. 33. μια]

8ι·τ.Πο|. Ατιιι. ' δι 09. Βιιτ.1'ει. 'Ποιο.

'οιιι. οι. 3. ΑΦΗΣ”. το|. ΜοιιιρΙι.

0· οι ιιιἱοἰι" νιιιιι. αρ. ΣΕΦ. ι.ιιιιο οιι

τιι. Ποιο.)

ι - .ι τι...] οιιι. ι [πιτ.

Καιαιραν] -ιρα Λ.

αρχιιρια] -ριαν Π.

. Σιμων] οιιι. Χ.

απου] -ττιν Α 7]

αυτου ιι να: 0.. | ιι ικιινου ο.. ' ιι

του ανθρωπου ικιινου Ο..

. - ηρνησατο] πιω. ουν 0°.ΔΥΒΩΜινι. '

οιιι. ΛΒο.[Π]Ι.Χ. το!. ετι-.πα 'Νιου.

Ατιιι. (οι πιο ιιο8. ο. οι Πιο ο. ο".

Ρετ. .Ει|ι. ιιιιιοιιι 1: Μοιιηι!ι. Ποιο.)

. - ιιπιν] λιγκ Α. 33.

28.λιγιι] Μι!. ουν Ι.

- ιτυγγινηι· ων α. Βγτ.Ποι. | ι ουγγινης

Ι.Χ. 33. δ)·τ.Ρει.

' ΒΤ. ηρνηοατο] Ιιοει. ο Πιτρος ου. ο. (0111.

ο Πιτρ. ιι.υ.ι·.)

Η. ο.·ιιοι:ιοιοΙ.ιιιιιι 80 οι. ! 10. αι.ιοιριιΠο που

Η. 8 οι. Ιοοιιιιιο ιιιιι.ι οι. ' 22. τοιιιοιιιιοι οι. Ι 2ο.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χνι. 31

Βθω8ῖ.ΤΓΔ. δ

Ι°ΐἔΣἔ): .ίνα τά· σε ερωτα.

1.38. οιι. .π Η '

2. δώσει

Η ι.ιω..6.ιο.

8. γινιἰιοιιωο·ιν

 

εν τούτῳ πιστεύομεν οτι απο

θεοῦ ἐξῆλθει·. Απεκρίθη αὐτῶι· Ο Ίησουο, .ΙΑρτι

ε 82 ο ` ν ετ ` ο ι ι "

πιστευετε; ιδου ερχεται ωρα και εληλυθεν. ινα

σκορπισθῆτε ἔκαστοι· εὶε` τα ἴδια, *κοιμε'| μόνον

οἰΦῆτε· και ουκ ειμι μόνοι·, ὅτι ὁ πατήρ μετ, ἐμοῦ

εστιν. 3'3 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, Ϊνα εν ἐμοὶ εὶρήνην
' , .- | το .'| ι λ Λ

εχητε. εν πρ κοσμερ θλιψιν εχετε· αλλα θαρσειτε,

ενώ νενίκηκα τον κόσμον.

Ά ο | ο ο με ` 1 | ΙΙ

61 1 Ταυτα ελαλησεν ο Ιησουι·, και 2 επαρατ
κ ε ι ο ν. ο κ ο ι ι ·; |

του; οφθαλμουι· αυτου εκ τον ουρανον ειπεν, Πατερ,

ι ν ε Ο Ι Ι ` ο Ι .ο .ι 4 «Κ *

εληλυθεν η ωρα· δοξασον σου τον υιον, ινα ο υιοι`
ε Ω ι ιν ι Α › ι Ι

δοξασι, σε· καθε” εδωκαο αυτου εξουσιαν παση9
| " το Α | ι .- | ) 4- `

σαρκοο, ινα παν ο δεδο›και` αυτοι, δεισ!) αυτοιο ζωην

ι ε 8 ο, | 'Η › τ [ο τ ν ή ;

αιωνιον. αυτο δε εστιν η αιωνια· ζωη, ινα γι

| Ι || ` | , ` ` Χ δ ν ,

νωσκουσιν σε τον μονον αληθινον θεον και ον απε

ο Α ι 4. ι κ ο ε › `

στειλω` Ιησουν χριστον. εγω σε εδοξασα επι

εε ἱοιοιτοοει.ι ἱιι οοο οποιοι"

ιιιιιιι ο.ιΙοο “οι "ι ΗΠΑ) 11.!.

ομοσ”. οιι Ιοειιε. Μαιο οι·ειιι

το? :Η Ποσο νοιιιι Ποιο οι οι;"

νοοιι, οι Μεροικοιιιιοι οικω.

ιιιιιε‹μιε ἱιι μτορτιο οι πιο εοιιιιιι

ι·εΙιιιηιιιιιιε: οι οοο ειιιο εοΙιιι,

ηιιιιι μπει· ιοοοιιοι εεε. τοση.

"ω Πιιοο Ιοι:οιιιε ειιιο Μου; οι.

ἱιι πιο ροεειο κοψω. 1ιι

ιιιιιιιιιιιιο ριοιιειιτοιο Ιιο.ΙιεΙ›ἱιἰει

κι! οοιιιιι1οτε. οδο του πιου

ιιιιιο.

' Ποει: Μαιου: εε: Ιοοιιο. ει

ειιΜονιιιἱε οοιιΙιε ἱιι οιιοΙοιο

Με. ΡΜ". νοοιι Ποιοι: οοο

“οιι ιιιιιιιο ιι.ιιιιο. οι. Πιο; :οοο

οιιιι·ιιιοει το, 2 εισαι. @οοο οι

μοιοιι.οιοιο οιιιιιιο οιιτοιι, οι

οποιο ιμιοιι δει.Ηειι οι, δει εἱε

νιιιιιο ιιοιοι·οοιο. 3 Ηιιεε εεε

ιιιιιοιο νιιιι ιιιιιοι·ιιιι. οι οιιι.;

οοοοιιοι ιο “Μπι ι1οιιιο τετοιο

οι ηιιοιιι "ποιο Ιοειιιο σου.

οοο. ' Εφ ιο οΙοι·ιιιι:ονι ευρω·

 

80. τουτο Ι'.

- πιστευομεν] γινωο·κομεν 88.

- απο] παρα 1).

- εξηλθες] εληλυθαρ 89.

ΒΙ.Ιοοουι;] οιιι. 8. "·¦·ρτοειο.ὁ 3. Α

131.12 το!. ' στο. 130. ||ο.ιω. και ειπεν

Απο.

82. ιληλυθεν] Τρι·ιιειο. νυν επ. ΟΠ'. το!.

μια. δ)/Π..'.'εΚ.δι|.ἱοΙ. Οοιιι. (ΑΜ.) Μι.

100€”. (τω. οιηι.ν.25.) ' οιιι. ΑΙΚ).

1).Ιοϊ. 88. Μοπηιιι. 'Ηιου.Μο2. Απο.

- και" 1301.. Ι. ' :και ειιι 9. ΜΗ).

ιοΙ.

- οοητε] αιριητε .13. αφειτε 69.

-- πατηρ] Μι!. μου Υ. 69. Μοπιμο.'

οιο. Οτίο. ιι. Τ87-. Πει. .5182. 1008-.

88.εχοτε Ονρτ. 251. Μι. Ι008°. | εχετε

Α. | εχει" κ.

- εν τω οοο. θλ. εχ.] οιιι. Δ.

- εχετε δι. 8 ἱιι ι:οι·ι·ιεοοιιιο ΛΒ.2'!ίαἰ.0

Ι.ΧΪ. Ι. 83. Β(ΗΠἱΜ8ΠΓΔ. (ε.)

ε_γττ.1.'ει.8ΠεΙ. Μειοριι. Οι·ἰο. ι. 678·

(Ηοοεο!ιοΙ οι δροιιεοι·.). 752·| (οι). Εντ.

1).Ε. ΠΕ”. οι 138.189 ¦ εξετε δι. 88.".

Σά. 1). 69. Η”. απο. Απο. βιο.

Οτίο. ι. (ΠΕ-(ΙΜ: 1ιι Βιιο). Τῦ.'Ξ°(ἰιΙ.)

Βιοιι. ΑΙ". 8! (οι οιι. Μο. τι. 166 Με.)

Ειιι.ιιιΡιι. 209". Ο)ρτ. Πι!.

1. .: Μισο] οπι. ύ Β.."ιιι.

- πυρος Ιονιου; 1. 88. οιι. Μοιρ.Τ|.

νου!. ιι.ἰι. Μοοιμιι. Οτο). ι. 216°.'

μπορω οι Νου!. και. ιιιιιο ιιπεν τ. Δ

Οι'. το!. σε!! Βιι·ι·.Γει...$:Πο!. απο.

Απο. ΣΕΦ.

Ο.)

1. ενα] *εδώ και 5'. (:"ΣιΥ. τοι. (ο.)

οποιοι. Απο. πιο. στειλουν. ι

(επηρεν εεε! οπι. και

οιο. ΑΠΡ!). Ι. Σο". 8νττ.Ρει.8:ΠοΙ.

Νικο”. (Μάι. ποιειτε

-ἰι νου; Λιι..ιω.ου. το!. Οτο”. ιν.
28.). | οπι. ὁ Β.8Πο.Βι:|ι.Κ. "Τοι.Μ. σου ν

2. Λο'Ι)0ι·.Ι.Υ. το!. (μια.) @πιο

το!. 0,49. ι. (πιο. Με. ιι. Η". ἱἱἱ. 800".

Πι!. 43-.812..1008". | οιιι. Β(:". α!).

8_νι·.Πι:Ι. στο. ἰν. Ωω.. Πει. 812€. 8 Η”.

- δοΕαιτο] -ιτει Δ. 88. ΠΜ.

2. αυτοι Η. πει. 43.. 8Ι2°. ΒΙ4°. Ι0084. ι

ΟΠΠ. 09.

_δεδωιιας] εδωι:ας ΔΒ(ΗΠἱΛ.

-ιῖωου ΛοΧ. 33. το!. | δωσιι Β.."αἰ.Δ

Υ. 1. σε. ΕΠΠΓ.ι. (ΜΜΜ οι το!.

ιιο ειι ιο οια!. οοο). ιοιοριιιι ιιιιιιτιιιοι

το!. Βεν.ι·ιιι. 8. ιΟοι·.ιιιιι. 8.) ' δως Ι..

οιι Πει. του. οιπ. ειν!. που. ι αν

(στο. αυτοις) Ι).

--αυτοις (Μα.) εντ.Πε:Ι. το!. ¦ αυτιρ Ι..

ο): 8)·ι·.Ρει. Πι!.οιιοιοι·. ' οιιι. Απο.

3. δε ()ιίο. ΙΜ. Η. -88Ι°. 488€'. 575! ΒΤ!.

Ειι.ιι. ο. Με!. που!. Κουα. 120. 20!. ΙΙΙ!.

78". οιπ. ΜΡ!. 1002». 1000. '005€

ιοοιιι>.ιοιο·. ι οιιι. 1.

--·νινωοιιουο·ιν ΛΙ)ΕΔΥ. 88. ΟΛΙ): Ι

Η”. ε. οποια. το!. σε.. ι. '

του. ο. οι”. Επι. 1).Ε. οι”. 0. Με!.

27". Πιο". Η”. Ευ!. Γι. 4.5. ἱιι Ρε. 584».

-μονον] μια. αληθινον 69. | Ουιιιτο,

 

Οτο). ιν. Οτίο. ΙΜ. ιν.οιιαιετ. Ειπε. ΠΕ.

λ ο. Μο. οτι. τα. Με. μια Εοι.Ρι·. ἱιι

ι Ρε. 6'υρτ.284. Νουαι.Μ8. ΙΙΙΙ.ΗΜ.

8. ίιιι.] οδο. εις τουτου τον κοοιιον Ι). |

ιιοιι οιιι. το!. @οιπ. Νοοοε.Ιιιι. Πι!.

δι”. '

Ξ 4. το εργον] οποιο. και Ι). ¦ Οοιιιτο,

ΗΟΜΜΕ Φορτ-.285. ΙιΠι..5ιο·. 8!2°.8ι5°.

810. 10082.

- τελειωσα;; ΑΒΟΕ. Ι. 83. (υ.)(_π) 8".

Πει.. Μοιοριι. ΣΕΦ. ΗἰΙ.812°.8Ι5°. |

:ετελειωσιι επ. Ι)ΧΥ. το!. (Βιιιι.)ει

οι. 5)·ι·ι·.Ρει.8ιΙ·ΙοΙ.ε.ιι. Οοι.!ι. Απο.

Περι.. απο. (245.) Βίαια!. οιι. Ειιο.

15ο. 0,". που”. ΗΜ. οια. ΒΙ6-.

100”

_δι.ιϊωκας ΛΒΕΧΔΥ. Ι. 38. 69. τοΙ.¦

εδωιιας Ο1)Κ. Ιίἰρρ.

' -ποιηιτω] πιω. αυτο Π. (ο.) @οπω

Μοιορ!ι. ' Οοιιιτιι. @μια ΠἰΙ.οιιιιιει·.

5. πατερ ΙΙἰρρ. ΕΝΕ. (ἰἱ. 29.) Οτι!). ἱἰ.

57.5.. ἱἱἱ. 59”. 687". Εκο. 0. Με). 85°.

ιο Ρε. Νοε. 86%. ¦ πατηρ 1)..

¦ .ή στο. ιι. στοκ οι. σου. ι οιιι. οι".

' οι.. .Ειι.τ.ε:. Με!. οιι9.ιιι.ιιιιι.)

-τον κοομον ειναι Ιτεο. 243. Οιἰ9. Η.

οι Με. Οτο). ἱιι!. ιι. 2220. Ειιι.ο. Δια

ἱιι και. Λουκ". 96. ΜΕ. 20!. αν".

285. ΙΜ.ει·. Μαιου. μου. | γενε·

' οθοι τον κοσμον 1).. 'Ηιο..ι.|Πιιι. (τον

' ιεοομ. γω. Η...

 

38. ἱιι ιιιιιιιιιο Ο!. ' «ποσοι Ο!.
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'Ἐ*'%"Η':τ.

€Χν11. ιι.

._ Υπ.Ι:. α. ι. ι:.ε.

8:21: Ρ. Ε. | 5

'πωπω [Που] ο .
Ειναι. Μπι. πιο.. π ",σω

4. 3πελαἱωσα

5 που. παρα σοί.

6. αδ; δόδωκας

Τ. · ο ι

αυτόυ!'

'7

μυ). ιι

'Ι. νῦν ἱ'γνωκα ότι καν..|

Β7- Βασκας (ο. -κις)

Έ 8.1δα.ιικες

.-κι·.α5.

ι

,
.

ϊ
σοί εἰσιν· 10

 

 

1 Ο κι.. απ.

Ϊ Β. παρα σοι ιι.. στο). Η. 575. ἰἰἱ. 598”.

~ ΕΠΑ”. 812.). ' ιι.πιο προ του 1). ιιώ

Ιτσιι. 268. Οτίσ. πι. 68". αν”. 285.

πιο. ιοτι. πιο.

: ο. σου απο το ονομα ΛΒΟ. το!. | Δοσοι

· . 1). Η". Ηει.ιοοι.ιιιιι.οοιι.

:. ·- .δι-Μας Η. ΛΒ.Μαι.οιΙ.2.Βιι_ι|.Βοιι.ΒΚ.

~ Ειι.ο.ιπ .Πιό-θ.. ¦ $δεδινκας (ποστ ους)

€. Β.."αι.οι.!.1.ΟΙ.ΧΔΥ. Ι. 83. 69. το!.

. οτἰσ. ιι. οι”.

.ν -καμοι ΒΧ'. 1. 88. ' :και ιμοι Β'. ΔΟ

Β. το!. οπο. ιι. Ειι.ι.ἱπ Ρε.

~·--αυτους 0.ι9.ιι. Ειι.ι.ἱπ Ρε. | αυτοις

Β.

. -ιδι.ικας 2”. ΜΒ!). Ι. Κ. | ::διοιυκας 9.

] οΧΔ).”.88.69.τοΙ. απο. Επι" Η.

: ·-τιτηρηκαν ΒΒΕ. | ::-κασιν ιἔ. Α(:Χ

Τ. τοι. | ιτηρησαν 88. ιιοι·ιιανι ο#

- 7. νυν ιγνωκαν Μι Η". ' οιπ. Λ'. "

ἱ ιγνωσαν Χ. 88. 69. Π. απο”. 8.)

.π -κασιν 8. "ιγνωκιῖ Δ. “ παπα· α ιο

~ ιιι.ιἰι οιιιποοιιιπ Ιἱποοιιι οσι·πιιιιι·" ΨοἰιΙο.

(ΐοιεἱι.απ ο ροι·ιοι·ιοτι ιιιαιιιι οιΙι!ἱια σει).

· ι ιγνιυκα α.ο.ι:.ε.|.17: Βιιτι·.Ρει.&ΗοΙ.ιιιο.

Βϋπ·.Η.ἰιπ. πιο.. Ποιο. (για. ναι. 25.)

σπιτια. 1301). το!. νιιΙΕ. ο. πισω.

αι. Μι:ιππιι. Αι·ιπ. ΣΕΦ. τινὲς μὲν

γὰρ λέγουσιν ὅτι νῦν ἔγνιυν ότι παν·

τα όσα οέδωκάς μοι παρα σοῦ έστιν

.αν ουκ αν ἔχω τοῦτο λόγον. Πλη

.ιο.ιι.νἰἱἰ. 478€ (τινὲς το ἐπαγόμενον

. 'νῦν ίγνιυν' λέγουσιν, ὅτι περι ὶαυτοῦ

ιῖπιν ουσ οὐκ αν ἰχοι τοῦτο λόγον.

π 4- ο ο ι ν

παρα σου ' εισιν·

με οιπέστειλαι·.

και. τα
8 ! κ Ι ι ι

εμοι· και δεδοξασμαι εν αυτοιο.
·- ο ` α· ι Α ! ν | 8

Τα) κοσμο” και ουτοι εν ?'99 κοσμιμ εισιν,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

τῆ9 γῆν, το ἔργον =τελειώσιιιο|| ο δέδωκοίο μοι ἶνα

και νῦν δόξασόν με συ παπι) παρα

σεαυτῷ, τῇ δόξΠ ῇ εἶχον προ τοῦ τον κόσμον εἶναι

6 ἐΦανιἔρωσοί σου το ὅνομα ῦτοιἶο ανθρώ

ποιο ουσ 2ἔδιοκιἱι`|| μοι ἐκ τοῦ κόσμου· σοι. ιἶσαν :κοι

$ἔδι.οκαι·,|| και. τον λόγον σου 2"Τήρη

νῦν ἔγνωκαν ότι πάντα όσοι δέδωκοιν μοι,

8 ότι τα βήματα α Φἔδιοκιἱο" μοι,

δέδωκα αὐτοῖσι και αυτοι ἔλαβον " και ἔγνωσαν αλη

θῶο ότι παρα σοῦ ἐξῆλθον, και ἐπίστευσαν ότι σύ

ἐγώ περι αὐτῶν ιἔρωτιδ· ου περὶ

του κόσμου ἐρωτῶ, αλλα περι δν δέδωκάο μοι, ότι

ἐμοὶ πάντα σοι ἐστιν και. τα σα

9

~ιι`· ο! π ` ο

και ουκ ετι ειμι ΕΡ

ιιιτι·ιι.ιπ. οπιιιι οοιιιιιιπιπιιιι φυσά

ι1ει.Ποιἰ ιπιιιι ιι: οιο."... δει

πιιπο Μπαίνω ιπο ιο. ποιοι.

πρωι ιοιποι ιπειιιιι «πωπω

ιμιοιιι ιιιιιιιιι παπι ιιιιππι πιιιπ

ιιιιιι οσοι". ιι.πιιι1 ιο. 6 Μειωσα

Μινι ποιποπ ιιιιιπι ιιοπιιπιιιιιο

οποσ @απο ιπιιιι οι: ιπιιιιιιο.

'Ἐπὶ οι·ιι.πι. οι ιπιιιι σοι «απο.

οι ποτπιοποπι ιιιιιιπ “πιανο

ι·ιιπιι 7 παπι: ι:οι.ιιιονοτιιπι ποιο

οιιιπἰιι οποσ πωπω ιπιιιἱ ποπ ιο

Μπι, . φπα να!» οποσ οποιοι

πιἱιιι @οι οιο. οι ιπει οικοπε

τιιιιι. οι οο8πονοι·ιιπι. πιο ιπιἱπ

ιι ιο που. οι ι:ι·οιιιιιιπιιπι ιιιιιιι

το πιο ΜΜΜ. ' Επι) πιο πιο

τοπικ ποπ πιο ιπιιπιΙο τοπιο.

κι! πιο πιο οπου .ποιοι πιιιιι,

ιιιιιιι ιιιι οιιιιι, ω οι. ιποπ οιππιιι

πιο Μπι, οι πιο ιποο επι". οι

πωπω. ει.ιπι ιπ ιιιιι. " Ετ

ιιιιπ ποπ οιιπι ιπ πιιιπιι1ο, οι ιι

ἱπ ιιιιιιιιιο ειιπι. οι οπο πα ιο

κᾶ.7ὡ'| πρό; «πιο. Ρομπ· ιιοποιο,εοτιιο. που

` , , ιπ ποιπιπο του οποσ πισω

σε ἔρχομαι. πάτερ ἄγιε, ° τήρησον αὐτουκ εν τῷ όνο
ι : Φ ν ν ι ..ο '9 ο κ Ο ` ιι

ματι σου οι δεδωκασ μοι, ινα ωσιν εν καθε” και

πι. ιπ οιπ.. Οι·ιιιπ. 871.) οι. Μπι ὲ'γ νω

σαν. τινὲς χωρις τοῦ ἶι αναγινώσκου

σι, νῦν ἱγνωιια· και φασιν ὅτι ο κύ

πως λίγα. νῦν ίγνιοκα έγιν- απο ουκ

ίχιι τοῦτο λόγον· μετά γαρ τοῦ ν διῖ

αναγινινσκιιν, νῦν ἰγνιυκαν οι μαθηταί

μου. ?μωρα-Νασαι: (ιιπ.)νοιοι..).

7. διδωκας (ΠΠ.ΧΔΪ. 88. 69. κι. ' εδινε.

ΑΒ. 1. να!. να. 8. (-κες Β.)

_σου] σοι Χ. 69. .

-ιισιν 110ι.ΧΥ. 88. | :εστιν €. Α1).

το!.

8. ιιηματα] πιω. σου Π. ' πιω. πιιιιι. ο.

-ιδωκ. ΛΒοΒ. ¦ $διδωιι·ας €. Ι.ΧΔΥ.

το!. (-κις Β.) (πανω. 7.)

_και ιγνωσαν] οιπ. ΑΙ). α.ο. Ποιο.

Πι!. 52”.

- ιξηλθον οιιιοι·ιιιιι α.ιι.ε$ ι οιιιι·ι νιιΙε.

αμα

- και επιστιυσαν οι. Ϊ..

-συ] σοι Β.

9. διδιοκας] ιδιυιιας 1).

-- σοι] συ Η.

ΙΟ. και τα] κατα Β.

-- σα ιμα] πω. εστιν Β. νιιι8. α.ι:.

8)·ι·.Ρει. Μοιππιι. που. Οτιιι.Ιιιι. Η.

Η”. Η. 599.'. ' Οοπιι·α, το!. (Μπι.)

εγινα. το!. Οτἰο.ιἱ.54ΙΕ Οτίο.!πι. ι.

58'. ιν. “Η”. απ”. 64%. θα”. ΗΜ. "Η".

Ηθιρ.

- ι3ιδοξασμαι οπο. ιι. Οτι9. ΙΜ. ι. ἰἱ.

ιν. 468,. ' ιδοζασας μι 1).

Η.ιιμι ιν τιμ κοσμιμ οτα. ἱἰἱ. 599^όί.ι. ' γ

ιπιιιἰ, πι ειιιι ιιπιιιιι παπι οι που.

 

ιν τ. κου. ειμι Λ. ' εν τ. κοσ. ιισιν Κ.

οιπ. ι:πιπ ποπ. α. (πο. ποδι.) "ποιο τ.

κοσ. ιιιιιΙ.τουτιπ 1). (α.)ο.ι·[1)ζ ¦ πιω.

οι. πι οποοιιιο ιιιιιιι ο. ' οιπ. Οι··ἰσ. πι.

Με.

Η. αυτοι] αυτοι Β.

-- καγω ΒοτυΙ.Χ. 1. 88. Οτιο. ἱἰἰ. 599·

ιι.. | :και εγω 9. ΔΟΥ. το!.

- κοσμιπ 1°.] Μι!. οι πι “οποιο ιιιιιπ

- ιρχομαι] πιω. ουκ ιτι ιιμι ιν τιμ κοσμιμ

και εν τιμ κοσμῳ ιιμι 1.). Οτἰιι. πι. “πιο”.

και). οι ιιιιπ ποπ ειιιιι ιπ που ιπιιπιΙο

οι πι που πιιιιιιιο ειιιιι α. οι ῇιιιπ ποιι

Μπι ιπ ιιοο πιππι1ο ο.

- πατιι.ι Ε.·ι·ι:. Τιω.ι.οιοιπ.οοιι. | ιτατηρ

Β. (για. να. 2 Ι .)

- ονοματι σου] πιω. και ότι ημην μπι

αυτων (ααα. ιν τιμ κοσμιμ 2Οι.) ιγιο

ιτηρουν αυτους ιν τιμ ονοματι σου 1).

ο. (νἱιὶ. Μι. Η.)

-- οἱ ΑΒΒΙ.ΔΥ. Ι. 83. ΕΟΠΚΜ8ΓΛ.

(ὁ Π.ΧΠ. Ενω.) Βι·τι·.Ροι.8ιΠοΙ. 8)·ι·.

Παει. Μοιππιι.ιιπ.ΜἱΠ. πιο.. Ατιπ.'

:ους τ. 1)". 69. να.. [9. θα”.

πιο.. (πο. νει. 6.) ' οιπ. οιιιπ από. οι!

Ππ.ιιιιι·. σ.υ.ι:.απ Ιἰἱ|.4Ι7'. ΙΜΣ..

- διδιυκας] ιδιοκας ΕΜ.

- καθως και Β(.Μοι.)Υ. 09. ΜΒ".

)ἴιιιιι. 1.9. Βγι·.ΗοΙ. Λι·ιπ. | 'πιο. και

9. ιι1νΜοι.οιπ.ΧΔ. 1. 88. το!. ο".

Ρετ. Μιιιππιι. πιο.. (Μπι. ΣΕΦ. (για.

κι. 22.)

ι
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χνιι. 12.

Α 3 ο Β. ' Η Ε, .Ι 9 ο .ο ο 9 Χ ο | ο Η .

1. Χ Δ 1.- ·ημειο. οτε ημην μετ αυτων εγω ετηρουν αυ- Οοο οποιο «υπο οιο. σου οστ

1 38 69 ο ο το ο ι : 8 το 8 |δ | ο ,ο νιιιιιιιιι οσο ιο οσιοιοο ιοο: (μισο

Σο · ·8ΠὶΊΔ 'ΝΗΛ' Οι 'ΗΡ ονοματι σου (Ζ) Ε οικω· μοι, και ιιοιιιοιι ιοιιιι οιιοισιιιιιι. οι ιιοιοσ

ο ο. . ,Φ ,λ ξα Ρ και οὐδειο ἐξ αὐτοὶ-ιν οιιτώλετο οι ` ' α "Η ρω" "Μ Μι” ρΜΜο`
οσο. ι .9. 6 12 α , 9 μη ο οιο. οι οοι·ιοιιιι·ιι ιιιιρΙοιιιιιι.

υισο τιμ οιιτιολεία9, ινα ι) γραφη πληρωθῇ.

Ο `# Η εγω
πιο.

κόσμοι· ἔμίσησεν αὐτούο, ότι οὐκ εισιν ἐκ τοῦ κόσ

μου, καθιιιο οι. οὐκ εἱμι. ἐκ τοῦ κόσμου.
, σο συ .ν ι Κ ο Α Ι ο Ο Η

ερωτω ινα αροο αυτό" εκ του κοσμου, αλλ ινα τη·

ρήσοι· αὐτῶι` ἐκ τοῦ ιτονηροῦ.

οὐκ· εισιν καθιιισ έγὡ 2οὐκ εἱμι. ἐκ τοῦ κόσμου.||
17ιιι ι ` ο το ο κ ο ο Ι ο `

αγιασον αυτου; εν το αληθειοι · ο λόγοι· ο σοι·

αλήθεια ἐστιν.

“) ἐκ τοῦ

18 καθιικ ἐμὲ άπιἔστειλαο

1" νῦν δὲ
Ι 8 ` Α οκ ο Α ! ~

ποσο σε ορχομαι, και ταυτα λαλω εν τοι κοσμιο, ινα

' Χ `

οχιοσιν την χαραν την ἐμι)ν τιεπληρωμένην ἐν

Η Νιιιιο ιιιιιοιιι οι! ιο ποιο. οι

Ποσο οποιοι· ιο ιοιιοιιο οι ιιιι.

Ι.ιοιιοι οιιιιιιιι.ιιοι ιοοιιιο ιιοοΙο

ιιιιιι οι οοιοοι οιο. ΠΕΒ)

Χ . .

.μου οιο εοι·ιοσοοοι ιιιιιιιι. οι
ἑαυ

δέδωκα αὐτῶι· τον λόγον σου, καὶ ὁ """"Μ @Ο Μ '""ω'·φω

οσο οιιοι. οι: ιοιιοιιο. ιιιοιιι οι

σου οσο οιιοι ‹Ιο οιιιοιιο. Η Νοιι

τουσ οι ισιιιι.ο οσο ιιο οιιιοιισ.

οσο οι οοι·ι·οο οσο οι: οιιιισ.

Η Πο οιιιοιισ ιισο οιιοι οιοιιι

οι οσο οσο οιιοι ιΙο οιιιοιισ.

"Βιιιιοιιιιοιι οσο ιο νοι·ιιιιιο:

οοι·ιοσ ιιιιιο ι·οιιιιιο οοι. " 8ἱοιιι

ιοο ιοἱοιοιι ιο ιοιιοιιιιιο. οι οοσ

ιοιοι οσο οι ιοιιοιιιιοι: '9 οι ροι

σοι ουσ οιιοοιιιιοσ ιοο ιοοιιιιι. οι

οιοι. οι ἰρει οιι.οοιιοοιιιι ιο νοτι

υπο. 20Νοο οι·ο ιοο ιιιιι.οιο

15 οὐκ

κόσμου

εισ τον

κόσμον, κοιγιο οιπέστειλα αὐτῶι· άι· του κόσμου·
19 `ι

και υπἔρ αὐτῶν έγω οιγιάζω ἐμαυτόν, ινα ζώσιν

κ 9 ` !|

και αυτοι ι)γιασμένοι έν αληθεια.
σο·

ου περι τοι;

 

Η. ημας] Μιά. έν Χ. ' ουσ.. ἔν ισμευ 88.

ο. 8οι·.ΒοΙ. Απο.

Ι2.ημην] ημιν Β.Βιζι|.ἰιι οοιι.Βιο.Μαι.

(οτιμη Ο.) ημιν ΕΡΓΑ.

- μετ' αυτων] πιο. ιν τιμ κοσμιο 9.

Α0.. το!. _/ἱ το!. (νἱιι.ιιοι·.Π.) | οποιο.

α. Αι·οι. ' σοι. ΒΟ.Πῖ.. 1. (Σεπ.)

Μοιοοιι. του. ΗἰΙ.417ι.Ι089·.

- 130.13. 88. 8)ιι·.Ηιοι·. Μοιοοιι. του.

Απο. | τους 9. Λ(.ῖη)ΧΔΥ. 1. 69.

το!. [και. 8_ιιτι·.Ροι.8ιΒοΙ. Οσοι. ΑΜΒ.

Οσο. οι. ἱν. του”. Πει. ισα.. (ιοο.

να. 6 οι κου. 9.)

- διδωκας] ιδιιικας Ο.

- και ιιοιο ιουλ. Β(ῖ"Ε. 88. 8)·ι·.Πιοι·.

του. Απο. ΗιΙ.ιοιιο·. ι "οιο. 9. Α

Ο=ΠΟτ.Υ. τοι. Ι.ιιιι. 8)·ιι·.Ροι..ιι ΗΜ.

Μοιοοιι. Ποιο. (απο.) Οτἰο.Ιιιι.ιν.

13.τιμ κοσμ.] οιοοιιι. τουτιμ 1). α.ιι.οώ

_ῇ'. ' οιο. νους. ο!). το!. Οτο). οι.

699-.

- ιν ὶαυτοις ΑΒ.Διαι.Χ. ' Σεν αυτοις

9. σουτ. 69.. τοι. 5)·ιτ.Ροι.8ιΠοΙ. ι

ιο· αυτοις 69 οσο"... | ιν ταις καριῖιαις

ἐαυτων Ο.. Τιιου.ινιιι.

14.διδωκα αυτ. τ. λογ. σου] οι ιδωκα τ.

λη. σου ιν αυτοις 1).

-· ιμισησιυ οτο,ι.οι.οοιιι>. | μιισιι 1).

σ.ο.

- ιισιν εκ] σκιά. τουτου 1). ι:ι.οφ | οιο.

οποιο.

- κσθως....κοσμου Πιο. σοφῷ. | οιο.

1). 69. ο". υιό. Οτίο. οι. 599-.

Ποστ. 16. 5999.) οι στο). !οι. οι.

8886.

Η. ουκ ιιμι] οσοι οκ του κοσμου Μ.

Η. 16. σιο.ιιοι·ι·. 88.

Ι5. ουκ ιρωτω....κοσμου] οιο. Υ.

-- αρος] αριις Χ.

- οκ του κοσμου ιιιι ιιο. τοι.] οιο. α.

- “ιιιιιι.ο ιιοιιιιιιοιιιι· ιο ιιιιιι·ι:. οι' ?να

τηρήσος αὐτους Εκ του κόσμου" ο.

Πιιιοιια. (τηρησ·ος] -σιις οσο. ¦ πο

νηοου] κοσμου οσο.) “οι οιιιιιιιι

ιοιιιιιιι οιο ιιοΙιοι [τα. 16] ἐκ τοῦ πο·

νἡρου ουκ ιἰσιν "οι Βου. διοοιι. Μι.

ιοο ἐκ τοῦ κόσμου ουκ έσω" κουμπι.

(ουσια Βοοιιοιιιο ιοο-οσοι Μιιιιιο, ιιιισιι

ιοἰι·ιιοιΙιιοι σοι!)

ιο. ικ] πιω. τουτου Η. Μ. στο). ΙΜ. οι.

8889. (?ι·οι·. Η.) | Οοοιι·ιι. @το οι.

599».

-- κοσμου σου. ¦ ·ιτουηρου Βοιω

οι»)

- ιγω] καγω 1). 69. νου. ο! Μοιοοιι.

Τοσο. Με!). Ιω. οι. (οιο. "οι" Ιου."

τοι.)

- ουκ ιιμι αιιιο ικ του κοσμου ΔΙΚΗ”.

Χ. Μπι. ε)ιι·.Ροι. Μοιοοιι. του. Απο.

|1:οοοι 9. ΔΥ. 1. 69. το!. οποιοι.

οοιιι.

Ι7.ιιιιιοιο. ·ιτατιρ αγικ Δ. ' οιιιοιιι. οιιιοι·

8)·ι·.Ροι.

- το] σοι. Β.

ι

Π'.αληθιιιι] μου σου 9. (ΧΧΧ. το!.

5γι·ι·.Ροι.8ιΠοΙ. Μοιοοιι. Απο. ΖΕιιι. |

σοι. ΛΒΟ.ΒΙ.. 1. Μπι. πιο. (ἱσιἱι.

Ποσό. ότι Απο.

- αληθεια] οι·ιιοοι. ἡ Β.

18. τον κοσμου Μο] οποιο. τουτου Ϊ). ιι.

ιοο! (καγω....κοσμον “ο Βια.)

- αποστιιλα Α".

19.ιγω νους. α.|ῖ(ο.) τν. Οτιο.ιιιι.ιι.

. 810.. ' οιο. Λ. ο". Τοσο. οι.

ι - ωσιν σοι: και αυτοι Λιιο·ιπ.Χι°. Ι.

Ι 88.69. κ. Χιουζ. (α.)(ιι.)ο.(ο.)/: 8)".

' οι. Μοιοοιι. οσοι. Απο. σου.. ι

:τοσοι 9. (ΡΔ. το!. Βγι·.ΠοΙ. 'του.

20. των ιτιστ.] οιιιοιο. παντων Χ. ιοο.

5γι·.Πι:Ι.ιιιο. Αιιιι. στο). οι. ι. το. |

Οσοι”. (?ορτ.25ι. ποιου.

- ·ιτιστιυοντων ιιι300.0τ.ι.ΧΔΥ. Ι.

83. σο. ι:σιικΜουι·.ι. ι. 8)·ι·ι·.Ροι.δι

ΠοΙ. Μοιοοιι. Ποιο. Απο. ' :πιστευ

σουτων 9. Π'. νιιιις. σου! 'του.

πιο. Οτἰο.Ιιιι.ἰ. σου. Πει.

- δια τ. Μη. αυτ. στο. Ιω. ι. (Σμιτ.

τι". ¦ οιο. Λ.

2Ι.·ιταντις ιν ΛΒΟΊ). το!. (Ποιο. 140.

(στο. [οι. ι. [δυο. ο. Μο!. 1999. σουτ.

οιο. 2.91. ΙΙ”. ΣΗ'. 950·. 9.92". ' 0ιιι. ιν

0". (οι. οσοι.)

- συ] σοι Λ.

___________.-

Η. 02 οι. Οι ι οποιο. Λικ. ' Η. οσο σιιιο Π·

Ι Η. ιι πισω οι. ' ιο. οιοιιι. ιο ιοο οι.

464
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

   

ιι . ~ . . ~ - ~
8%~3.2']2 των δε ἐρωτω μόνον, ἀλλὰ καὶ περι των :πιστευον

Ποιιηι1ι του .Γ “ 8 1 ο λ| · · · ι |. 21 τ Ι ο

· · ων ια του ονου αυτων εκ εμε ινα παντα εν
001.11. ΑΠΣΙ. 8811. 1-

` `

*

` ||

.ωσιν καθωο συ πατηρ

και αυτοι ἐν ἡμῖν1

ὅτι σύ με απέστειλαο.

ο ο ` ι ι ι ν ο!

εν εμοι κανω εν σοι, ινα
| ο

ώσιν· ἶνα ο κοσμοο ° τιιστούτι||
22 1 ` " ` Ι "

κανω την δοξαν ην

211. πιστού”

ἔξέ:Τα9 δἔδωκοΐο μοι ] δἔδωκα αὐτοῖο, ίνα ὅσιν ἔν καθι1ιο ήμεΐο

. 0 αν .- ""
ἔν 1· "ο οι. έν αυτοιο κα1. συ ἐν έμοί, ινα ωσιν τετε

| ο

λειωμενοι ειο ἔν, '' Ϊνα ·νινώσκΠ ὁ κόσμοο οτι σύ με

ο1ττέστειλαο καὶ ήγοίττησαο αὐτῶι· καθαιο ἐμὲ ήγοἱττη··

. . οι ·πως οι. σαο. Σ Πατήρ,|| °δ'| δέδωκοἱο μοι θέλω ἶνα οπου

_ ο ` Α - .ο Α -

ειμ1 ένω κιὶκεινοι ώσιν μετ' έμου· ἶνα θεωρωσιν τὴν

- .. ..8 8! ` , Κ .Κ ;δ| Ι ΙΙ αν ο | |

τι” "η οξοιν την εμην ην εδωκα9 μοι, οτι ηγαστησαο με

ή.. ` να | 25 * ` || | ` ·

οι· προ καταβοληο κοσμου. Πατηρ δικαιε, και ο
! ο .ο

."._8_ Β κοσμοο σε ουκ ἔγνω, οι. δέ σε ἔγνων, Τκαι ουτοι

. .ιν .9 | ο | 26 ` ι Ι

εγνωσαν Ο'Γ£ συ με απεστειλαο· και εγνωρισα

αὐτῶι· το ὅνομά σου, καὶ γνωρίσω· ἴνα αγαπη ῆν
τ .9 ο .ο

·ι)νάστησιίο με έν αυτοιο τι, κάνω εν αύτοιο.

111. πατηρ 11.Μαἰ.1). Εκο. ο. Μο1.1:τι·οτερ

ο. ΔΟ. ι·ο1. Πιο. ιιο. 0,19. 111.489...

- ιν ἡμιν] 'Μάο. έν .5. Λ(Ρ.1.Τ. ι·ο1.

"οι @πιο *:.ι.11ο11ο1. 111οιππ1ι. Ποιο.

(ΖΕι1ι.) (Ποιο. Οτἰ9. 111. 481111. Η.. 28..

11951.. Οι·ἰ9. ΙΜ. 1. το.. 15%. 11. 58". (181€.

1154.. “Η”. 111. 42°. 888.). 11". 5400. 5114".

(οι Οοο. (Ποιο. Ερ1ι. 110.) Εν.ι. ο. Μο!.

1

τον!. 1 οπι. οσοι.. ι. οι. 0. πιο. ;

(Ποιο. [Προ Επι ο. Μο1. 108111 .

28.ιγω ιν αυτ. ιι. αν ιν εμ. Οοο". 140.

το!... ο. Νοοι.. τ (ο. ι ι). οτι... οι. 1.το=. 1

Εκο. ο. Μο. πιο. οοο. Μι. ων. απο. 1

95-11'. 1 ου ιν ιμοι κιιγω ιν αυτοις 1).

- ιις] πιω. το 1). Βια. ο. ιιοιι... 1

Οοπιι·ιι. (Ποιο. Ηἰρρ.

0_νιο·.213. ΓίτοοΙ.ιιιι.Ονοι. 148. ΠΠ. -1να 21. ποσοι. 1 πιο. 1. νο18. 1ι.ι·.

1551,. @14. ιιοιι. 11. 21ιοιι.ο. 22.) 1 οιπ. Απο. Βάι. Μρι·ιιοπι. και ·ἴ. ΛΔΥ.

ΒΟ.Π. ιι.!ι.ο.ο.ι,ι. '1'1ιο1ι. Απο. Οι·ἰ9. 1. (Ι.) ι·ο1. καιω. Ιι.οφ Τ1ιο1ι.ι·ο1. 1 οπι.

800.. Επι. ο. Μο1. 192.18. Πει. 78011. 9511. ποιοι; 88. 69. πιο!). Μοιοο1ι. Πἰρρ.

95211. (Οτο). 111. 5991..) Ειι.ο. ο. 11101. ΠΠ.

- ο κοσμος] οποιο. και 1. Λι·πι. Ποιο.

1 Οσοι”, Οοο. 111. 501”. Επι. ο. Μο1.

192^.

- πιστευρ 1113.. (Ποιο. Βια. ο. Μι:1. 1

Σπιστιυιη Ἡ. οσοι. τι”. Οι·ἰο. οι. 591”.

22.καγω ο0.01.Χ. 1. .118. 1.1. (Ποιο. 140.

- 7ινωοκο Εκο. ο. Μο1. 1 -κιι 111(ΓΛ.

-- ηναπησας Η. νο18. ι:.οώ ενι·ι·.Γει.

(Μ88.)δι11ο1.πιο. 'Ποιο. Οσοι. σου".

102. Ειιο. ο. Μο1. 1 ηγαπηοα 1). αν.

8]·τι.Γει.οι1. ο ριιποιίο.&Ηο1.2.π. Μοπιιι1ι.

Απο. ν1ἱι1ι.

οι... 140. Βια. ο. Μο1.111211.

1-13 131). νο1ο.ΜΒ.(ου.Ζ.ιι.) Μοπιιι1ι.

απο. 1 :ους ε. ΛΟΙ.Υ. το!. Μια.

8)·ι·ι·.Γει.8:11ο1. 'Ποιο. Λιπι. 2Ει1ι.

οποιο 12.... ο. Μο1. αν”. 235. 821.

Η". 10-10. 101". 10:18". (ν11.1.1'01'. 11.)

- διδιοκαι; Εκο. ο. Μο1. 1 εδωκιις Α.

το!. Ειι.ι. ο. Μο1.192.. 1 ιι1ωκας Λ1)Π.

σε”. Πἰρρ. ο. Νοοι. 7 (ο. 11). Σια. ο.

Μο1.103-.

- διδωκα οοο. ι·ο1. Ποιο. Εν.ι.ο.Μο1.

Με. 1 ιδανικο ΔΗΜ. οι”.

- ωσιν] Μι!. το 1). 1 Οσοι”. @οπι.

Ηἰρρ. Βια. ο. Μι:1. Με.

  

ι·οοο οιπιππι, οοο οι ιιι-ο οιο ‹ιοἰ

οι·οι1ἰιοι·1 ειιοι μοι· νοι·1ιιιιο οο

ι·οιπ 1ο πιο. "' οι οιποοε οποιο

:οπι. ιιοιι: ιο ποιοι· 1ο πιο οι. οοο

οι ιο. οι οι οιε1 1ο πο1ιἱε οιιοπι

ειπε. οι οιοπι1ιοι οποιο ιιοἱιι οι

ιπο 'ποιοι. " Η: οοο ο1οι·1ιο

ιοιπ ηοοιπ ι1οι1ἰοι1 οι11ι1 ι1ο‹11

Με. οι. οπο. οποιο οιοοι οοο

οιιοιπ εοιποε. Μ οοο 1ο οἰε οι ιο

1ο πιο, οι. εἰπι οοοεοπιποιο ιο

οοοπι, οι οοποοιιοιιι πιοοι1οι

Ποιο το πιο ιπο.ιοι.1. οι ΜΜΜ

οοο ιοοοι οι. πιο ι111οιι1εο. 1" Ρο

ιοι·. ιιοοο ι1οι1ἰειἰ πιι1ι1. ι·ο1ο οι

ο1›ἰ οπο εοπι οι. 1111 151111 ιποοοιπ,

οι νο1οιιπι. ο1:ιι·1ι.ιιιοπι οποιοι

ηιιιιπι ι1οι11οιἰ ιπ11ιἱ. (ιιοιι ι111οκ

Μι πιο οοιο οοοει1ιοιιοποιο

ιοποι1ἰ. "μπω 1'ιιιοι· ποιοι,

οι ιποοι1οο ιο ποιι οοοιιοι·1ι.

οοο ιιοιοιπ το οοι.ιποι·1. (ΜΜΟ

οι 1ιἰ οοΒιιονοι·οοι. ιιοἰιι ιο ιπο

πιΞεοοἰ : 5" οι. ποιοιπ Μι οιο

ποιποο ιοοπι οι οοιοιπ οιοἱοιπ,

οι ι111οοιιο ιιοιι. ι111οκοιιι πιο ιο

πιο. οι οι οοο 1ο ποιοι.

 

' 2-1. θεωρωσιν οι"... Ειι.τ.ο. ο1ο1.1 θεωρη

σωσιν Ο.

- την ιμην Ποπ. 24.1. (Ποιο. αν". 821.

1 0111. 1). Ε"... 0. ο11:1.ι:οι1. ((ἔιμιτ.21.1.1.)

- ήν Ειδικος Λο1)1.ΧΔ. 1. 88. 611. 11

1111). Εκο. ο. Μο1. ςι·ἱι1. νοι. 22.) 1 Ζήν

εδωκ. Σ'. Β.λ!ιιἰ.1.'Ε. ι·ο1. Ο1οιιι.

25.πατηρ ΑΒ. 1 :Μοτερ .8. (Η). 1131.

@ίσιο 140. Πἰ|ιρ. Ο1οιι·.(245.)

- και 111. Λικ. ιι.ο.9. δ)'1'1-.1,:1..δ5Πο1.

Μοιπιι1ι.Μ$8.οι. οι1. Οσοι. Απο. πιο..

@οπι. Ποιο. Οι·ἰο.!ιιι.89^·°· 1 οπι. 1).

νο1ος.(:'1. 6.ι:ώ 111οπη›1ι.ο18. 'Ποιο.

- κοσμος] οοο. "πως οι: 1). ιιι·ιιοπι.Μο

ο! 1 ποπ 1ιιι1ιοοι. 6'|οοι. Πἰρρ.

- δε σε οπο. (αλλ' ιιοιι οι ΙΙἰρρ.) 1

οπι. οι ο.

- ιγνων (Ποιο. ΙΙἰρρ. 1 ι7νωκα 1).

- και ουτοι ιγνωσαν (οοο.) Πίρρ. 1

Βια. ο. Μο1.19'.1... 1 :και ιγω €~ ΔΟ - ιμι Πισω. Εν... ο. Μο1. 1 αν με :1). > 0111. 69

ΔΥ.ι·ο1. α.(ι. (ι·ο1.ι.οι·. 25.) 28.κιιι εγνωρισα....κιιι γνωρισω] οιπ.

- διιϊωκιις ΒΟΙ.ΧΔΥ. 1. 88. 611. Κ.ιιίο. 2-1. πατηρ ΑΒ. 1 :Μιτου ς. Ο1)Χ. ι·ο1. 8)'1'-ΗΜ'-ΜΜΒΜ

- ήν] 1). Μο. Ο' ποπ οει οε1ιοι:ι 1ο

οιιιἱο ιἰἰ|οοιἰο οποιο ανω." ιιιο.....

οεἱιοι.ο "οποιο ι1ιοοιοι.ιιι·, ι111οοιἰο τρια

ι111οΧὶειἱ πιο. Πο “Μαιο ηο1ι1οιπ Μο

ιιο:ιπε1οιο αι." .1οιιιιιιιίοιιι οι .1ι.ι1οιιι.

Εν. 'Ποιοι. σοὶ. (οι1. Ποιο. Η. 1035.)

  

21. οτι: 1:ιι πιοιο1οιι Γ!. 1 22. ι1οι1ἰοοι Η. 1 εἰ

3 οι". οι. πω οι. 1 :1. υπο οδο 1.1. 1 25. 0ιιι.ι.τ1.

- ·ήμιις ὶν] ·|ιοι1ι1. ισμιν έ. ΑΟΚ. "1. (Ποιο.

Πιο.. 8)·ι·ι·.Ρει..δι11ο1. το1. Οτο). ΙΜ. 1. - κιικιινοι (Ποιο. Ε”. ο. ΜΗ. 1 και ιιοιι- 1

ο». 821. 1521.. Εαν. ο. Μο1.1ιἰ.ι. ΜΙ. 1 νοι ΑΚΕ. ; ιιιιιιοοοιοοο ι.1.

80 4115





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χν11ι. 1.

.Α Β Ο 03.). ρυτ

1. Σ Δ Υ. ο.

1. 38. 89.

Ξ(ΦΧΕ)ΚΜ8ΠΓΛ. " .

ΠΠ.

ι.

.Η Μαι. οι : 86.ιιι‹ι.° του τόπου·

"ιι". ι.ι:3α.ει:ο. κ Α .. ι ..

"μια ..Μπα π μετα τωυ μαθητωυ αυτου.·

Ι. τοῦ κιιΐριου. α

Ί 11

'1 πιο.

4. 'Μαιος οῦυ ι

5 πιο».

οπο. ι·;:ι·.ι.

ο 'Πιο.

62 1 ΒΤαῦτα εὶτταὶυ δ Ίησοῦο ἐξῆλθευ σου τοἶ9

μαθηταῖ9 αὐτοῦ στέραυ τοῦ χειμοιβοου τῶυ Κέδρωυ,

οπου ηυ κῆποι· ει; δυ εὶσῆλθευ αυτοι καὶ οἱ μαθηται

__ Α ι κ ` ι ι

ρω: αυτου. 2 ῇ'δει δὲ καὶ Ίούδαι· ο τταραδιδουι αυτου

κι υ Ι θ Έ * ,Ι Δ ι ει

οτι στο ακα` συυηχ η ηο·ουι` εκει
'' ι ·: Χ

" ο ουυ Ίούδα9 λαβωυ

τι” σπεῖραυ καὶ ἔκ τῶυ άρχιερέωυ καὶ ' που'| (βαρι

ο·αίωυ υπηρεται, ἔρχεται ἐκεῖ μετά ι|›αυῶυ καὶ λαμ
| κ 0 .ι.ο .- ο ιο ι ι ι ι

ποιδωυ και οπλωυ. Ιηιτουι· ° δε ειδωο παυτα τα

8 Ι 1 υ α ι ο ο ·· ` Ι ΙΙ ι Α Ι

ερχομευα επ αυτου · εξηλθευ και λεγει αυτοιο, Τιυα

ζητεῖτε; 5 .Αιτεκρίθησαυ αυτώ, Ίηο·οι]υ του Ναζω·
.- | ' 9- Ο ' | 6' Ο | ` `

ραιου. .λεγει αυτοιι· , Εγω ειμι. Ειστηκει δε και

Π | 0 ` ' ` π ' ι Α “ Ο 'Φ

Ιουδαι· ο τταραδιδουι· αυτου μετ αυτωυ. ωο ουυ
'ϊ 8 Α 9, | ι ο ο Α ο ι ι ι ι

ειτι·ευ αυτοιο, Εγω ειμι, · α·ιτηλθαυ ειι· τα οπισω

καὶ 2ε"ττεο·αυ|| χαμαί. ' πάλαι σου Σἐ·ιτηρώτηο·ευ αυ

| || Ι Α ' ` '¦ Ο κ `

το”, Τιυα ζητειτε; Οι δε απου, Ιησουυ του

Ναζωραῖου. 1' ,Απεκρίθη * Ίησοῦι·, Εἶπου ὑμῖυ ὅτι

9 'Φ Α | ο

εγώ εὶμι. ει ουυ εμε ζητειτε, οἴψετε τούτουι· υττα·γειυ
9 οι Α ι· ! Α 'ϊ οι '- Α Ι |

ιυα πληρωθο ο λογω ου ειπευ οτι Ουι· δεδιοκαι`
- ι ο | ι υ Α 2 | π 10 | 9

οι: μοι ουκ αττωλεσα εξ αυτωυ ουδευα. Σιμωυ ουυ

ιι

Πέτρου ἔχωυ μάχαιραυ εἶλκυσευ αυτήυ, καὶ ἔπαισευ
..ο 1 οι Α Κ

τδυ του αρχιερἔωο δουλου¦ καὶ απέκοψευ αὐτου το

ΜΜΜ Παει: απο ιΙἰκἱειιιι

Ποιοι. φταιει” σε: απο (Μώ

ιιιιΙιε .Πο "Με ιοι·ιοιιιιιιιι (Ξε

Πιο". "οι στο: ιιοι·ιιι5. ιο ιιιιοιιι

Ποτών". οπο οι ΜΝΉΜΗ εἰι.ιε.

: 057- ια) Μαιο :οποιο οι [ο

Με. ιιιιι ιτοιΙουιιι απο. Μαιου,

οιιιιι ιι·υηιιιιιιιοι· Ιι:ειιιι ι:οιιι·οιιο

τι". Ποιο απο ιΠεώριιΗ8 ειιἱε.

ΜΒΝΕ) Ιιιιιιιι οι·;;ο απο Μαι

τιἱεει:τ «πωπω οι ο ροιιιἱίὶοἱ

Με οι Πιιιι·ιειιι:ιε ιιιιιιιιιι·οε.

ι·οιιιι Νιου απο Βοιωτια οι οι·

ιιιιιιιε οι. ιιτπιιε. ' (Μι "ω Ιοειιε

ιι.ιιιιιιο πιο” οποιοι οικω νοο

ιιιι·ιι ιιι·ιιιιι ειιιιιιι· ιιιιιιι. Νικαια

οι Μο Με. Ωιιιιιιι οιιιιιιι·ιιιι?

5 Παηιοιιιιι:ι·ιιιιι ο. Ιυειιιιι Νιι

π:ιτοιιιιιιι. !)ἱι:ἱι είε Ισια. 1:80

εποι. Βιιιιιιιι ιιιιι.ι:ιιι οι. Μιάου

ιμιι ιι·οι!ιιιιιιι ι:ιιιιι ι:ιιιιι ἱρεἱε.

υ Πι απο Λεω οι, Εμ Μπι,

ιιΜοι·ιιιιι ι·ειτοτειιιιι οι ποιοι;

ι·ιιιιι οι ιοι·ι·ιιιιι. ? Ιιιιι·ιιιιι οι·,ι;ο

[Με ιιιιοι·ι·οιςιιι·ἰι. @απο οποιοι.

Με? ΠΠ ιιιιιιιιιι ιιικετιιιιι. Ιο

ειιπι Κοιιιι·ιιιιιιιο. ' Νο.ηιοιιιιιι

“8118, Μο ι·οοιι οιο.. σοι) ειιιιι:

Η οταυ πιο ιμιιιι:ι·ιιικ. Μου: Με

Μοτο. ° Πι ἰιιιιιιιιι·ιιιιιι· κοπο

ιιιι0Πι οι" ιιιιιιι οικω @απο

ιιιιιιι. ιιοιι μου οκ ὶρεἱε

οιιιιιιιιιιιιιιιι. ω (ΜΑ) Βιιιιοιι

απτο Ραπ” !ιιι!ιοιιι ι;ΙοιΙιιιιιι

οιιιικἱι οιιιιι οι ροι·οιιιιιιιι ροιιιἱ

Ποιο “τυποι οι οποιο ι:ἱιι8

 

Ι. Μου] ῇιτιιοπι.ὐ σ. ΔΟΣ). το!. ' οπι.

Η!...

--τιιιυ Κιδρ. ΒοΪ.Υ. τοι. 0ι·ἰο. ιν. 898...

οι. Ι.ΧΧ. 1 Μπι. :ιι·.:28. @που κι:

Η!. ΟοιΙ.”ιι. (οι ιοοιιι κι. Ι.ΧΧ. Μο

ι:ιιιο αυτι.) | του Κιιῖρ. Λ!)Δ8. να.

4. Ιησ. δι ΏΪ.Χ. Ι. 83. α.ο.ι·φ Βιι·.1'ει.

Μιιιιηι!ι. απο (Λου.) (ο δε Ιου. 69.)

| ΦΠ”. ουυ 03. ΑΙΚ). το!. νου. ι·.ο.

- “εως ()ι·ἰο. ι. 395.. (Πιο. Πι!. οι. 900€

¦ "ιδιου Η. 60. Βιι·.Πἱυι·. Λτιιι. [Μο.

- παυτα 0ι·ἰ9. ι. | -τιις κ..

ἱ
Η.
6

ι·.(ε.)_/:ο. Ηοι|ι. οι ου!. Λι·ιιι.ιιι. το!. - τα ()ι·ίο. ι. ¦ οπι. Υ.

Ι.ΧΧ. Ιω) που. Χι. Η!. τοϋ. ΑΙ". | --ιρχομιυα Μαι. ' ιιι·ιρχομιυα Δ. -

του Κιδροιι Η. θα!" ιι.|ι. 'Νιου. οι·

ιιοι·ἱιι ι:οιΙτἱ Μι:ιιηιιι. Κι·ιιι·οο Λου.

- εισηλθεν οι ο. Η. ' Ώου Η. 0.

-- και οι σου. Η. ¦ οιο. και Η.. ο.

2. Η] οιο. Ο. Διοτι.

- ποριιδιιῖουι·] παραδιδων Η. 5.

_ιΞηλοιυ και λιγα οσο. Ι. (νιιι;.)ιι.(ο.)ι:.ι:.ο. διττ.Ριπ.ΑΠι:Ι. 'Ηιου.Μιιι. ι

Απο. .οιο. Οτο!. ι. ΜΒΜ.. ¦ :ιἔιλθωυ ¦

απο· Τ. Λο'Ι.Χ(Υ).ι·υ|. 1: Μι:ιιιιι|ι.

σοι”. ()ι·ἱο. ΙΜ. ἱἱἱ. (ιι·πιιυ Υ.)

ιιπικριθησαυ] οσο. και “που Χ.

1Μι..ιιιω. απο. Απο. Οτο”.

.Ποιοι Βιιτ.Ι.'οι.) ' οπι. Α.ΠΙΠ.Χ. Ι. 83.

Μπι.. Μοιιιμὶι. ΠΠ”. ()ι·ίο.ιν.899-.

απηλθου Η!).

το!. Οτἱο.ἰ.ἰν.

-ιιτισιιυ Β(ΠΠ.Χ. Ι. Μ. Ε(?οοι·ι·.)Ι

Σιιτιοου τ. ΛΔΥ. το!. υμων.

ι.ιτι·ηρωτηοιυ οιιιι: αυτους .ιιιο1.ΧΥ.

(83.) ου. Η. "μια α!. διττ.Ι'ει.&

Πο!. Μι:ιιηιιι. 'Νιου. Απο. Ξυλο. (0τἰο.

Η. ΜΜΕ.) (ηρωτηοιυ ΠΠ. Οιἰο. ιν.) ι

:μια :. ΠΔ. 1. το!. Δω. ιι.ο.ι:. Ποιο.

()ι·ίο. ι. 395"(αυτου).

'Νιου. (

(πιω.

Σαπολθου .7. Α0.

"οιο. λιγο” Ι).

που.) ' οιο. οιο. ι. ο.

-ουυυχθη] πιω. και ΔΥ1ιο11Μειυι. Ι (Μυιιηιιι.) (Ποιο.) ΕΦ. | οιο. ()ι·ἰο.ἰ. -ιι·ιι·ου] -·ιι·ιιυ ΠΧ.ιιο. Μάι!. καλοι 1).

οι". ΛΗ(ΠΠ.Χ. μου. το!. τι'. ΜΒΜ. Η. 899.. ()τίο. ι. ' οιο. Οτι". ιιι.

- Ποσ.] ΐρι·ιιιιιιι. ο ετ. Λο!). το!. | οπι.

Β[.ΧΑ.

--ικει μια |ηπους ΔΟΕ. το!. ο. ε)·ι·.Πι·Ι. :

“οιο. ' Ρο" αυτου Β. | μου: ουυηχθη -λεγει αυτοις] *οιο. ὁ Μιτου; τ. Α0

1). το”. ιι.ο.ι:ώ Η)·ι·.Γει. (Μι:ιιηιΙι. ἱ Ϊ..

Τιιι:ὶι.ιιι "πιο ΑΠ". .πιο

3. λοιἶωυ (οφ. ιν. 292".308.1. ¦ παραλα- ι.

|.3ωυ Ι. Η :ιιιιι.οληυ 09. | οπι. οποιον/οιο.

- και 2".] οι. ιι: ΒΕ. (ο.)

--τωυ φορ. ΒυΪι. Μι·ιιιιιιι. ' "οι". των

τ. Λο. ιο!. Οι·ἰο.ἰν.ω:.

ι -Νιιζωραιου [Λεω Οι·ἰο.ἱ.ἱν. ¦ Καζα

¦ ρηυου Η. να. οι. Οι·ἰο.Ιοι. οι.

000".

το!

το!. "οιο. ο! 8ιττ.Ρει.8:ΠοΙ.

(Μι:ιιιριι.) το!. ι οιο. Β!). ο.ο.ε. οιο.

ιιιιιι:ο Μαι.) (ο.) ' οιο. το!. Οι·ἰο. ι.

4 Η. σου υπο. ΜΒΜ". Ι οπι. Λ. Ανω. Πἱι.ὶι.

- εγω ιιμι] πιο!. ο Μπους Β.Ι.ιιο.Βιι.(ει ι

ι

- αυτοις] μου. ότι τ. ΠΔΣ: ιο!. 'Ντι. ο” οι.

8. οπικριθη] πιω. αυτοις ΠΧ. Ι. 69.Βιι·.Γει. 'Νιου. Απο. (ΣΕΦ.) Ποιοι.

895.). ' (οποιο. ιο!. (ΗΜ.) Βιι·.Πι:ι.

. - ιησ.] +ιιι·ιιοπι. ι τ. ΒΧ. Ι. ου. (Μο. ι.

ι οιο. ΑΒ(Η.ΔΥ. 38. ι-:κιιευι·.ι.

9. ιδιιΤωιιιις] ιἔωκας Ι).

-ουιι· απωλιοα] οπι. ουκ οι πιο οπω

 

-ι. «ΙΑΝ. Η. ' Τ. ιιιι.οι·τος:ιι·ιι ουκ Η. Ι 0. οι:

468 ~ .
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α.ο.ι.·.ιαι. 1
επι..Βι ω 'τἄριον|| το δεξιόν. τιν δε ὅνομα τῷ δούλιο Μάλ

===:ΡΗ2γΐΐ χοτ. Η ειπεν οιἶν ὁ Ίησοῦι· τῷ Πέτρα), Βάλε την

_Μιιι.8.28:.ιο. . μοιχαιραν 1 ειι· την θήκην. " το ποτηριον 8 δε|δωκέν

μοι δ πατηρ ού μη ττίω αὐτό ;

'Ηἔ:8-=2έτῇ (18 Η ν'Η οιἶν σπειρα καὶ ὁ χιλίαρχοι· και· οι

"1:.ιιο..αα:.63: α ιιττηρέται τῶν ,Ιουδαίων συνέλαβον1[τδν Ίησοῦν κα?~

 
1” ιιἶι ἔδησαν αὑτιιν, 13 και. *ηγαγον|| 1 προι· ΜΑνναν πρῶ

τον· ήν γαρ πενθεροι· τοῦ και-αερα, δι· ην ἀρχιερεὑι·

σ.Β:).":50. τοῦ ενιαυτοίι ἐκείνου..π 1'' "ην δε Και-αφ” 6 συμ

!. - βουλειισαι· τοἶι· ,1ουδαίοιι· ὅτι συμφέρει ἔνα ἄνθρω
.ΣΒΒΒ196:58τέδ που.= οι·ιτοθανεϊνΙ| ὑπὲρ τοῦ λαου. 1” 1 '' ήκολούθει δὲ

"81ιιτ.ι.ι:5.ι._ τῷ 1ησοῦ Σίμων Πέτροι· και [6] ἄλλοι· μαθητήι·.

"μια 22:64· ρξ' ὁ δὲ μαθητηι· εκείνοι· ην γνωστοι· τῷ αρχιερει, και

συνεισηλι9εν πρ ,1ησοιι ειι· την αιιλην τοῦ αρχιε

ρεωι·.

Β 04 16 (Ο δε Πέτρα· ειστήκει πριιι· τῇ θύρα ἔ οι.

|ἐξεξιιλθεν οιἶν ὁ μαθητηι· ὁ ἄλλοι· 2ιι γνωστοι,| Φτοῦ

' αρχιερε,ωι·,” και εἶπεν τῇ θυρωρῶ, και εισηγαγεν τον

Ξ" Πέτρου. "1 λεγει οὑν ιτῶ Πέτριρ τταιδίσκη η

Μαιο: ..οι θυρωρόι·,|| Μὴ και σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ανθρώ

Β που τούτου; Λε'γει εκεινοι, Ούκ ειμι. ω Βιστήκει··

1 ι τ ο κ τ τ ν ι κ

σαν δε οι δουλοι. και οι υπηρεται ανθρακιαν πεττοιη·

πιιτιοπιιιιπ ι1οκιτπιτιι οτα: :πι

ιοιπ ποιποιι ιιοττο Μιι1οιιπο.

"ΟΦΗ-λ Μπι οτι:ο Και; Γο

ιτο. Μιιιο ;;1ιπ1ιιιιπ ιπ τιι:ιπ:ιιπ:

οιι1ιοοιιι ιιιιοιιι απο ιιιιιιι μποτ,

ποπ 1›ιιιιιπι ι11ιιπι?

'1 ('Μ· 1·1 Οοιιοτι απο οι ιτι

1.ιιιιιιιιι οι πιιιιιοι.τι 1ιιι1ιιοοτιιιιι

οοιιιιιτο1ιοπι1οτιιιιι 1οιιιιπι οι. ιι

ι;ιιτοτυπι οπιπ. "ω·1ι1°·)οι ιιι1

ιιιικοτιιπι οιιιπ ιιι1 Αππιιιπ ρή

ππιπι: "οι οιιιιιι ιιοοοτ Οιιιιι

'ιποο. ιιιιι οτιιι πωπω ιιιιιιι

ιιιιιιιι: '1 οτιιι. ιιιιι.οιιι οιιιιιιι1πιτ

ιιιιι οοιιιιιιιιιιιι ι1οιιοτιιι 1ιιι1ιιοιε

.πιω οκροι1ιι ιιιιιιιιι 1πιτπιποιτι

πιοτι ιιτο ιιοριι1ο. Η (ΜΑ, Βο

ηπο1ιιιιιιτ ιιιιιοπι 1οοιιιτι διπιοιι

1'οιτιιιι οι ιι.1ιιιι ι1ιοοιιιιιιιιιιι

(118.110 «πομπο. ιιιιιοιιι πιο

οτιι.ι ποιο: ιιοιιιιιιο1 οι ιιιιι·οιτιι

οιιπι 1οιιι ιιι ιιιτιιιιιι ιιοπιιιιοιε.

"008 '·) Ροιτιιε ιιιιι.οπι ...πιο

ιιι1 οιιιππι Μια. 1Μ·"·1 1·:κινιι

ιποο ι1ικοιιιιιιιιι Πιο ιιιιι οι·ιιι

ποιοι ροιιιιιιοι οι .πιο οοιιιι

τιιιο. οι ιπιτοι1ιικιι 1'οιτιιπι.

"06.810 11ιοιι οτιτο 11οιτο ιιιι

οιιι.. οιιιιιι·ιιι. Νιιιιιιιιιιι1 οι ιιι

οκ οποιοι". οι 1ιοιιιιιιιιι Μπιτ?

11ιοιι Πιο. Χοπ οιιιιι. "ω".

"10 Βιιιιιιιπι ιιιιιοπι ιιοττι οι πιι

πιιι.τι ιιι.1 'καπου, ιιιιιιι πιει"

 

.1Ξι1ι. Βίου. κι... Πι!. 510-. 5818. '

Οοπι.τιι., αν. 44.74. 185811.

11. πιω] ποιοι 811.

12. συνιλαβον] -βοντο 1,.

111. ηγαγον 111). 811. α. 8ττ.138ι.ιιιυιι1.

81οιιιριι. οο1.1ι.ιιιυιά. ' Σαπηγαγον 9.

ΔΟΣ.. τοι. νιι1α. απο. 8ττ.11ο1.ιιι οιιι.

πιο.. (τω. 111ιιι.ι.κκτι.57. Μιιτ.κιτ.58.)

"·1·ιιι1ι1. αυτον 9. ΔΟΕ. το!. ιποο. ι.

_|ῖ9. 8τττ.11ει.8ι11ο1. 111οτπιι1ι. Τ1ιο1›.ι1Ιιιι.

το!. 1 οιπ. 11Ο"1)ΧΔ. 88. α.ι·1)ζ

- ην γαρ πενθιροι· του Καιιιοα] οιιι.

8ι·τ.11ιοι·.ικι..

-- 1(αιαιρα ΑΒ. τοι. .απο Μοτπιι1ι. (Μπι.

ι καιφιι οι). Υιι1ι;.0(. α.υ.ο,ιἶυ.

- ο...] ιιι1ι1. Μιιιιι οιιιπ ιιιιιιιτ Αιιιιιιιι τιπο

ιιιπι ιιι1 Οιιιιιρ1ιιιπι ρτιποιροιπ τιιοοτι1ο

ιιιτπ 5ττ.11ο1.ιιιο. 11ι .Αππιιτι πιω .1ο

ιιιιιπ ιιι1 0ιιιμ1ιιιιιι 8τι·.11ιοτ. (τω. τοι.

οι.)

Η. ην δι] πιω. και Ο.

- αποθιινειν 11(1"[11]1.Χ. 1. :111. 8118".

1.ιιιι.. 8τττ.1)ει.8.: 11ι:1.ιιι9. Μοιπρ1ι.

ι '1'1ιο1›..1|ιιι. Λι·πι. ν1:1ιιι. ι Σαπολιοθαι

9. ΑΚΡΔΥ. τοι. 8ττ.11ο1.1.τι. (1οιιι.

- Πιο] πιω. οι ποπ ιοιιι κοπο ροτοιιι ιι.

(τω. τι. το.)

λιοα ιιοτι εξ αυτ. ουδ. 1). α. 1 (1οπιτιι,

Η”. 108118.

8. αυτων] αυτου Λ.

-ουδενα] ου 11..

10. Σιμιιιν ουν] τοτε 1.1ιμων 11.

- ειλιευοιν] ηλιι. 811. 10.1.

- δουλον] ιιιιιο του αρχ. 1). φιλικο/Σ ι

(.1οιιιτιι. ΥΜΕ.

- ωτιιριον νοτια. 1..ιιι.ι. Βιιτ.11ο1.ι:πε.

ι $81151811 9. 11081). το1. 8]'Π'.1.,51.881181..

ικι. (τω. Μπα. “τι 51.)

- ονομα] Ιιτιιοιπ. το ΠΧ.

- τιμ δουλιρ] του ιιουλου εκεινου 1). α.ε.

(81188

11.μαχαιραν] `ι·πι1ι1. σου 9. 18. 811.

νιιιιι.(.11. ο. '1'1ιο1ι.ι1ίιιι. ν1·1ι1ι. Οτι!).

Μι. 111. οσοι. τοι. αν!. 1058”. πιο.

πιο. κκτι.52.) ι οιιι. Πουντα. |

118. 111(118111'Λ. τινι. α.ιι.οι|ἶο. 8τττ. 1

1,ιιι.8:11ο1. Μοιπρ1ι. (.1οι1ι. Δι·ιπ.

·- 8ηιτην] πιω. αυτην Χ. 88. ιι.8.ο.ε:[11ζ

8τττ.1)ιι.&11ο1. Μοπηι1ι. Λι·ιιι. .1Σι1ι.

θα!). Λι!. ιιι. ι (`οιιιτιι.. τοπ. (να.

Παρα.

- διι1ιιικιν Ριου. .·1|ι·.τ. 88 (οι. ιιμ.111ιιι. τι.

183). 1 ιιΪιιικιν 1).1.

- πατηρ] ιιι1ι1. μου 811. ε_ττ.1"ει. 11οιιιιιιι.

88

15. δι τιμ 1ηιτου τα· 02. 88ιιιο.ιιιατι. του. (τιμ

1ιιιιιιιιιι 811..) | δι αυτοις Ο'.

- ο αλλοι; Ο1.Χ1.”. το!. (ιιπιιι ο ι1ιτοιιι.

ιιιιιιι 5γτ.11ει.) ι οιιι. ο Α11.1"ιιι.[11].

111οπιρ1ι. Τιιο1ι. Ατπι.1188.

- ην] Ρ081.γνιιιατος 11. α.οώ 8)'τ.11ιι1.

- του αρχιερτωι;] οιπ. 18τι·.1'ει. Θοι.1ι.

18. τη θυρα] την θυρα πιο 1'. | την θυραν

- ιξηλι.1εν] ιισηλθεν 811".

-· ο αλλος νιι1ιτ.(.'ι. ιι. ι ικανος; 811.

κι.. που. Πιο ιδιοι. ιι.8.οώΙ|ι | οιπ. Υ.

- ὁ γνωιτ. 110.11. ' Σια; ην γν. 9. ΜΡ

[11]Χ. το!. τι·. (τιι1. τοτ. 15.)

- του αρχιιριιοι: 110.1.Χ. | Στο» αρχιτ

ριι 9. Α(31[11]. τα. (τιι1. τοτ. 18.)

ΙΤ. τιμ 11ιτριμ "πιο ή πιιιι1. ἡ θυρ. 110"1.

Χ. :111. νιι1;;. 8.014! Ι Σιων. 9. Δω

[1)]Υ. τοι. τι. τι.

18.ιιατηιιιιααν Επι. 11.18. 2811'. 4881'. 1

-κησαν 1111.

1 -- δι 1".] οιιι. 1.. Μοιπρ1ι.ΜΒ. Λτιιι. Ειτε.

1118. Με.

  

18. ιιιιτιοπ1ιιιιι οιιιο οι. 1 11. ι:1:ιι1ιιιιπ ιιιιιττι

(Η. 1 ι11ιιπι (Η. 1 111. Με. Ειιιμ1ιιιο οι. 1 18. 81801·

ριιιιιε :ι1ιι.ιιι 1.1.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧνΠΙ. 19.

Α Β ο 1)'.

1. Χ Δ Τ.

1. 33. 69.

ΠΟ'ΠΙΚ1118ΠΓΔ.

511

ἔ ο' οι

Η

ροα

ι

 

ροβ

α

22. Πι· τῶν παρι

στώτων υπηρ.

 

να
3

32 α

. "Μο". ο6: αν”.

"Μπα ι.ι:·)·ο-·7ο.

Μαιο. πιώ-6ο.

 

κατα, ὅτι ψύχοι· ην, καὶ ἐθερμαίνουτο· ην δε: και

' | ' ' 'Η | Ο ` `

2ο Πετροι· μετ αυτων εστωι· και θερμαιυομευοο.

19 ὁ ούν αρχιερεύι· ηριότησενέτου Ίησούν περὶ τῶν

αθ τῶν αὐτοῦ καὶ πε ὶ δι· διδα Έ· αυτού. 20 άπε

ο ι τη η

κρίθη αὐτῷ* Ίησουι·, Έγῶ παρρησία =λελιἱληκα”

τῷ κόσμοι· εγω πάντοτε ἐδίδαξα ευ * συναγωγῇ καὶ

ἐν τῶ ὶερῶ, όπου :πάντα|| οἱ Ίουδαῖοι συνέρχονται,
` "ο ο το 8 | ι τ 21 | ο ι ·- υ

και εν κρυπτῷ ελαλησα ουδεν. τι με ιερωται· ;

δερώτησον'| τούι· ἀκηκοόται· τι ελιέλησα αύτοῖι·· ἶδε

ούτοι οἴδασιυ α εἰπου εγώ. 22 Ταύτα δε αὐτοῦ εἰπόν
` ι- να ι '

τοι· ξεἶι· παρεστηκωι· των ύπηρετων| εδωκεν ράπισμα

Σα) ,Ιησού εἱπώυ, Ούτω; οιποκρίνη τῷ άρχιερεί;
·' ν τ ι >·- 8 η ο νι ι :

απεκριθη αυτοι Τ Ιησουο, Ει κακωι· ελαλησα μαρ

τύρησου περὶ τοῦ κακού, εἰ δε καλῶι·, τί με δέ·

ειι·_·
ρ ' 21. ο κ η ο ` ο ο!

85 Απεστειλεν [ουν] αυτον ο Ανυαι· δεδε··
ν ι .. ι ι τ τ 25 2 το ι ι

μενου προι· Καιαεραν τον αρχιερεα. ην δε Σιμων
ο ` - οι να

Πέτρα εσται καὶ θερμαινόμενοι··θεἶπον ουν αὐτῷ,

Μὴ καὶ σύ ἐκ τῶν μαθητῶν αὑτοῦ εἰ ; ηρνήσατο

ἐκεῖυοι· καὶ εἰπευ, Ούκ εὶμί. 26 λέγει εἱι· ἐκ τῶν

δούλων τοῦ άρχιερέωι·, συγγενηι· ιδν ού απέκοψευ
Ι ` Α

Πετροι· το οδτίου, Ούκ εγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῷ μετ'

οτιιι. οι οιι1οιιο1ιιιιιιι οτα: ιιιιιοπι

οιιιιι οιο οι 11οιι·ιιο οιιιπο οι οιι1ο

Γ.ιοιοπιι ιο. 1" Ροπιιι”οιι απο

ιιιιοττο;;ιινιι 'οποια οι: (Μοιρα

Πο οι ι1ο ιιοοιτιιιιι οιιιτ. 211071”

ω Βοιηιοπι1ιι ο Ιοοιιο. Βου ρο

1ιιπι 1οοιιιιιο οιιπι πιιιιιι1ο: οπο

οοιιιιιοτ ι1οοιιι ιιι "Μπομπ οι

ιιι απορω, απο οιιιποι 1ιιι1ιιοἱ

οοιιι·οπιιιπι. οι. ιο οι·οιι1ιο 1οοιι

ιπο ειιιιι πιο”. 2' (Μια) οπο

πιο ιιιιοττοπιιο? ιιιιοττοοιι οοπ

πιο ιιιιι1ιοτιιιιι απο! 1οοιιιιιο οιιιιι

ἱμοιοι οοοο 1ιἱεοιιιιιι.ιιιιιιο απο

τιιπ οπο. "071.30 Πιιοο ιιιιιοιιι

οιιιπ ι1ιιιιοεοι. ιιιιιιο πι1ειιιοιιιι

ιιιιιιιειτοτιιιιι ι1οι1ἱιιι1ιιμοιπ 1οειι,

δια-πο. 81ο ι·οοροιιι1ιε 'οποιοι

" μπω» Κοειιοιιι1ιι οι Ιοοιι<,

81 ιιιιι1ο 1οι:ιιιιιιι ιιιιιιι. ι.οοι.ιιπο

ιιιιιιιι μοτ1ιι1ιο οι: ιιιιι1ο: ιι πιο

ιοιιι Τιοιιο, που! πιο οποιο?

Μ 07.· ω Πι πιἰοἰι οιιιιι Λιιπιιι

11οιιιιιιπ ιιι1 ()ιιιιηι1ιιιπ νοιώθ

οοιιι. Β Η". '0 Επι: ιιιιιοιιι 81

ιιιοπ 1'οιτιιε ει.ιι.ιιι οι. οιι1οιιιοιοιιε

ιο. 1)ικοτιιιιι απο οι, Κιιιπ

που! οι. ιιι οι; ι.1ι:οιριι1ιο οιιιιι οι?

Νοοιινιι. Μο οιι1ικἱι. Νοπ ειιιπ.

1” 1)ιοἱι ιιιιιιιι οτι εοτνιο ροιιιιιι

οἱο, οοοπιιι.ιιε οἰιιιι οιιιιιιι που

οι Ροι.τιιι ιι.ιιτιοιι1ιιιιι, Νοπιιο

οδο ιο του ιιι 1ιοτιο οιιιιι Πιο?

 

18. και ιθιρμαινοντο Ειι.ι.1).Ε.όἱιι. ' οιιι.

1. α.ιι.ῇ`.. (ιιιιι.ο ότι ψυχ. ην Βιιτ.1'ει.)

-- ην δε ''και'' ό Πιτρ. μιτ' αυτ. ΒΟΙ.Χ.

1. 33. (ο.) 8)·τ.Ρει.. Τ1ιο1.ι. (απο.) 1

*ην δι μιτ' αυτων ό Πιτρ. .3. ΛΗ”

(νιι1;;.

(Μοιππ1ι.) Ποιο.

Δ. το!.

Μιτου..

- πυρηοια Β"ΠΙ.δίαἰ.

- λιλαληκα ΛΒο"Ι.ΧΔΥ. 1. 33. | Ώλα

ληιτα ετ. ΟΠΣ).

- τιμ κοσμου] ι·ιιπι ιιοιιιι1ο δι·τ.Ρει.

- ιδιδαἔα] οπι. 63 ι.τι.(ηιη. ιπο.ιι. πιο.)

-- οι·ναγ.] τρι·ποπι. το τ. 18. Μαρ. Λ.

Λτιπ. ¦ οπι. ΛΒ..'Μιί.Ο[1)]Τ.ΧΔΥ. 33.

οι.. ιιοιιιιιιοι7ι·. 1

- παντις ΛΒ.."αί.Ο.Τ.Χ. 1.

(Η παντι). Του”. 8).ι..Ριπ.

Τ1ιου. Λτιιι. ..Ει.1ι. στη. [οι. ιιι. 90011.

1

νιι1ε. |ι.ι.·. ετι-ΑΜΙ.. Λτιιι. ¦ ην γαρ ) τ. ΛΟ.[Π]Υ. 33. το!.

μια αυτ. και ό Πιτρ. οο.-- οπως] οιιι. Η..

19. περι 2°.] οιιι. ο!).

30. απικριθη] πιο. δι 1.

- αυτιρ] οιιι. Ο. α.ό.

- Τησ.] 'ΗΝ-113111. ό

1 :παντοτε 863. (Ρ[Π]ΔΥΚΠΚΜ8.ι

ΠΡΑ. εγτ.Πο1. Ποιο. 1 παντοθιν £ἰ:.

, 20.ουνιρχονται Οτι!). Ιω. ιιι. Ι αυνηρ

χοντο 33. Ν. ΑΜ.

 

24'. ουν ΕΙ.2. 130·1.ΧΔ. 1. 33. α.ό,|ἶ!|ὶ

Βιιι·.Πο1. Λτιπ. | δι Ο!). Βιιτ.1'ει.. 'Νιου.

'οιπ. οι. 3. ΑΟ·'[1)]Υ. τοΙ. Μοιιηι1ι.

(“ οι απου." νου; ιπο. Βόιδι. ι.ιιπο οιι

. 21.ιρωτας ΑΒο.Ι.ΧΥ. 33. ¦ Σιπιρωται· Μι (λαδι.)

ύ. ι:.)_|ῖ ρ. 8)·τ.Πο1. τ. (Σουι υιι|.)[Π]Δ. 1. ου. το!. - ό Λν.] οπι. ό [Π]Γ.

(Λτιπ.) "οι Ροιτιιο"

Σ1- τι 20.] ότι Δ.

- .ι ιιπον] τι ιλαληοα Χ. (-δαιτιν αιιιο ,

ιπο. τπιιιι. τοο. 60.)

22. δι] οιπ. Χ. οι. α. Μοιπρ1ι. Λτιπ.

- άς παριστηκως; των υπηρετων Β.

νιι1ς. α#η. (παρ. ια· Βου.) ' οι των ι

παριιττωτων ύπηριτων Ο.Τ.Χ(Υ). 33.ύ.(ο.)|ὶ Μοιπρ1ι. (πιο.) (παριστηκοτων ὶ

(ιι.) ¦ ιοτηκωι· Χ.

9. Α0. τοΙ. Ι οιπ. Β.

Υ.) | :ως των όπηρ. παριατηκωι· ετ.

το!. ΜΗΝΑ. 1. το!. Βιιττ.1.)ει.διΠο1. Τ1ιο1ι.

Ποιο. Ατιιι. | ιἱο τ. υπηρ.ιστηκως οι. ]

' - ούτως] ούτος 89(.8ι·τ.) ζ

; - αποκρινυ] -νιι οΏοίο. ΜΠΑ. ›

: 23.απικρ.....1ηο·.] ό δι 1ησ. ιιπιν ούτω ι

09. (.ιτιιι.) τοηιοιιι1ιι .Ϊοιιιι οι. απο

33. Ο!). Η” δι·τ.1'ιι. Μοιιηι1ι. Τ1ιο1›. .

Μοιπιι1ι. ' -- 1ηιτ.] τροποι. ό ε. ΛΟ:'[Ι)]. τοΙ.) ~

οιιι. 1301.. Ή απο ιι οι.

1

- ιρωτηστον Ι10.1.Χ. 1. 83. | ζιπιρωτ. ι - Καιαφαν] -ιρα Δ.

1

1

αρχιιρια] -ριαν Η.

. Σιμων] οιιι. Χ.

ιιπον] -πιν Α 72

- αυτου ιι .Νο (Ρ. ' ιι ικιινου Ο.. ¦ ιι

του ανθρωπου ιιιιινου οι.

. - ηρνηοατο] πιω. ουν (.ΡΔΥΗΟΜΓΛ. 1

οιπ. ιιιιο·[ιηι.κ. το!. 8)·τ.Πο1. 'Νιου.

Λτιπ. (οι ι11ο πιο. ο. οι πιο ο. Βια.

11ο. .'1ἱι1ι. ιιιιιοπι ρ Μοιιηι1ι. Ποιο.)

_ - ιιπιν] λιγα Α. 33.

4 26.λιγιι] πιω. ουν 1.

- αυγγινηι· ων α. Βγτ.Πι:1. ' ό ουγγινης

1.Χ. 33. 8)·τ.Ι'οι.

37. ηρνησατο] ρου. ό Πιτρος 69. ο. (οιιι.

ό Πιτρ. α.ό.ο.)

18. ο.·ι1οιποιο1.ιιιιιι. ιο Ο!. 1 19. οιοοιριι11ο επι-ο

Η. 1 31. 1ιιοι.ιιιιο ιιιιι.ι οι. 1 Η. τοοροιιο.Ιοο οι. 1 2ο.
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ΙΧν1ιι. 88.

πιο. α. ι.. ο.[ο].

ι ~ 8ντι·. Ρ. Ε.

Μου. του..

απο. Απο. ο!

ε"Μοι.ι.ο7: ι. ροτ

"Μ". ιό: ι. α

-"Βιιο. ο;;:ι. ροζ

ἱ προ: αὐτῶι· και °

κοιτα τοῦ ανθρώπου τούτου;
2 9 ιι ι ο ο λ ο· οι ο κ Α η ο με

ειπαν αυτοι Ει ν οντα· ° κακόν ποιων ουκ αν
ι , 9

| ' |

· σοι παρεδωκαμεν αυτον.

~ λιὶτοι· Λα ετε αυτον υ εῖι· και κατὰ τὸν νό ον ύ ιδν

Β , ,

κρίνατε αὐτόν.

ξ· ..οπι. ιο :88.

. ,

αποθνησκειν.

ο”
α

 

  

ρ:'0 Συ εἶ ὁ

Ίησουι·,

ι λ

τι εγω

' 87. Πετρος] τοπιειο. .ι π. οιιι. ι·οΙ.ι

› · οιιι. ΛΒΟ.[Π]Ϊ.ΔΥ. Ι. Β(ΗἰΓΛ.

· 88. ουν 8)·ι·.Ποι. Μοιοριι. Απο. (Ει ιΙοιιιικ.

88". ιιιιιοιο τη). Μπιλυ. 'Ποιο. ΟοιΙι.

[ " οσοι. Μαι" ιιιιιο αγουιτιν '.ΓΙιου.

- απο τ. Καιαφ. εις το πραιτ. Οτίο. ιν.

οι! Ουἰμ|ιο. ἱιι ρτιιοιοτιο τ οιι ΟιιἰμΙιο.οι

ἱιι μτοοιοι·ιιιιο 1).(9.) ιοιεειιιιι οι! οιιι

Μοτο οι·ιιιοἰροπι ειιοοτι!οιοιο ἱιι οποιο

τιιιιιι α. οι! ΟιιηιΙιιιιο οι. οι! ΡΗιιιιιιο ιο

Ρεοοιοι·ἰοιο ο. "(Καιφα [Π.])

:- ΐ - πρωι .ιιιοΕιηι.ΧΔ. 1.88.69. οιιι.

ι · 'Σπρωια ετ. ΪΒ(ΗΠἱ8Η'.

ῖ ·- αλλα ΑΒο.[Π]Δ. Ι. Δια. Ιι.(ι.·.)ο.

' (8)·ι·.Ρει.) του.. σου. ι μοι· ο.. ε.

Πει. (ΣΕΦ.) ιιειιιιο Ποιο Μοοιριι.

. - το που] στο. το [Β.]

29.εξω οιιιε προς αυτους ΒΟ·Ι.Χ. 1. 88.

. Ι·`οτ. ε)·".1·.ι.ωιο.· (απο.) Ξυλο'

μου! 69. του. ιι.ο.ι·.ο.|ἱπη. (Διοτι.) "οιιι.

ο. 'εἴ. ΛΟ°[Π].ιΪ. τοι. Μοοιμιι. 'Ποιο.

,- - φησιν 15007] ἱιι Οι. Τοει.)Ι.Χ. Ι. 88.

: ]ξειπεν ε. Α(Χη].ιιιστ.Το5ι.)[Β]

Αλ'. το!.

" ' Α . ,

εξεστιν αποκτειναι ουδενα·
ο· Α 6' ι, ι ν | Μ

πληρωθη ον ειπεν σημαινων ποιοι θανατῳ ημελλεν

εἶπον σοι|| περι ἐμοῦ;

Ίουδαῖόι· ειμι ;

 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

αὐτοῦ; 27 πάλιν οιἶν ηρνησατο ' Πέτρα, και εύθἔωι·

άλἔκτωρ ιἔΦώνησεν.

88 2” ΗΑ·νουσιν οῦν τον Ίησοῦν απο τοῦ Καιάφα

εἱι· το πραιτώριον. ην δὲ *πρωΐ

ο

οι

εἶπον '

...,
“” ἶνα 6

67 38 Βὶσῆλθεν οῦν Φπάλιν εἱι· το πραιτιόριον'| ο

α ` ο Ι Κ ι η ` το ο σε

Πιλατοι·, και εφωνησεν τον Ιησουν και ειπεν αυτοι,

βασιλεῦε· τῶν Ίουδαίων;

8'Απο σεαυτοῦ|| συ τοῦτο λέγει: 8ἄλλοι

απεκρίθη ο Πιλᾶτοι·, Μή

το ἔθνοι· το σου και οι αρχιε

ρεῖι· παρέδωκάν σε έμοί· τί εποίησαο;

:Η '

85

.16

89. κατα] οιιι. Β.

80. ειπαν 130. ' ζειπον π. Α. το!. ' (--πεν

του

ΕΚΠ.) ' στο. 1.. 89. ΜΗ. ι. Οτίο.ιν. . - κακόν ποιων ΒΕ. ε. | κακοποιων Ο..

88. α. ' :κακοποιος ς. ΑΟ:[Ι)]ΧΔ.

το!. νιιΙει. ο!! Ειιο.ιιιΙ.'ε.80υ. (κα

κοποιως Υ.)

81. ουν] οιο.α.ο.ε. 8)·ι·.Ρει. Μοιουιι. Διοτι.

- Πιλατος] τροποι. ὁ ε. Αθ. τοΙ.|

οιιι. 130..

- αυτον 2°.] οιιι. 1. ο. Απο.

-- ειπον] μου. ουν επ. Ι.ΧΔ).,. το!.

(μια.) ¦ οδό. δε Α[Ι)]. Ι. Κυ. 8".

Πο!. σου. (ΣΕΦ.) ¦ οιο. 130. ε. 8)·ι·.

Ρετ. Μοιοριι. 'Νιου. Απο.

- αποκτειναι] Ρο" ουιῖενα Ι. α.ι.·. |

Οοοιτο.. Οια). ιν. 401€.

82. Μιτου] θεου ΕΔ. ιΙοιιιἰοἰ (Σουι.

θανατοι] Μι!. .: 69.

ημιλλεν] εμιλλ. ΕΚ. | ημελλον 89.

88. παλιν “πιο εις τ. πρωτ. Βο.[Π]Ἑ.Χ

Αϊ. μια. (Λου.) απο..) | :οσοι π.

Α. Ι. το!. δημο!. απο. | οιιι. Ο. 88.

8)·τ.].'οι.. 'Νιου. ¦ (παλιν ο Πιλατος εις

το πρετωρ. Ο!). Μοπηιιι.) | 0111. ο ποιο

Πιλ.

και αὐτοὶ ουκ
ο συ ' ` | οι ` - 6 ο Κ Η

· εισηλθον ειι· το πραιτωριον, ινα μη μιανθωσιν · αλλα

Φά ` ν 29 ιξε-λθ ·; ι Πλ.. 0 ον ο

νωσιν το πασχα. :ι εν ουν ο ι ατα· ω

φησιν, Τινα κα;τηνοριαν Φερετε
. , `

απεκριθησαν και

εἶπεν οῦν αὐτοῦ + Πι

αῦτῷ οι Ίουδαῖοι, ·Ημι`ν οὐκ

λόγοι· τοῦ Ίησοῦ

Απεκρίθη * +

απεκρι,ι9η

2" Καυτο ει·οο οοιτονἱι Ρεττιιιι,

οι οι.ιιιιιο δολιο: οοοιιιι·ιι.

"2 Οκ· '0 ΑιΜοοιιοι απο Ιε

ειιιιι ο. αυριο. ἱιι ρι·οοι.οτιοιοι

ετο.ι οιιιοιιι ιοιιιιοι (φωνα

Με που ιιιι.ι·οἱοτιιοι ἱιι οποιο·

Ποιο, οι που οοιιιοοιιιιιιτοιιιιιτ

κι! ιου.ιιιιιιοιιτοοι ροεο!ιο. 2, Εκ

ιτὶι. απο Νιου” οι! οοο απο'

οι οικω, ομοια οι:ι:ιι8ειιἱι.ιοοιιι

Μαιου ποναει” ιιοιιιιοοιο

Μαιο? ω ΠοεροοιΙοι·ιιιιι οι

ι1ικοτιιοι οι. οι οοο οοιιοι Με

πιιιιοΒιοιοτ, οοο "οι “οικω”.

"πιο οιιιο. ”' που απο οι:

1'Πιιιιιε. Αοοἱρἰι.ο οιιοι του οι

ιιοοιιιιιιιιιο Ιοι;οιιι καποιο πιο

οιιιο οιιιο. Μιεοι·ιιοι απο Ιο

σου. Νοἱιἰο οοο Ποιο. ιιιιοτιιοοτο

ιμιοιοιμιιιιιι. σε Πι οοι·ιοο Ιοιιιι

ιιιιμιοτοιιιι·. ιιιιοιο «Μαι οποιο

οιιιιιι σου Με. ιιιοιιο ιιιοι·ιιιι

πιο.

ε τι (Που) Ιιιιτοἱνἰι οιι-Το “0

τιιιιι οι ρτοεωι·ιι.ιιο Ποιο”. οι

ι·οοιιι·ιι Ιοειιιιι οι σου οι. Το

οι τοκ Ιιιιιιιοοτιιιο? Μ 0"· "ω Βι.

τοοοοιιιιιι 10808, Λ ιοιοοι ιρεο

'πιο Με.. οιι οιι ΗΜ ι.Ιικοιιιιιι

Λο ιιιο? Μ Ιιοοροιιι!ἱι Ποιοι..

διιιοιιιιιιι οοο Ιι.ιιιο.οιιο ιιιιιιι?

μια ιιιιι οι μοιιιιιιοοε πωπω.

τοι". ιο απο. οοο! Μαιο

"6 Βοεροιιιιιι Ιοοιιιι, Κοι;οιιιιι

 

88. αυτιμ] αυτοις Λ.

- ι βασ. Οτι!). ιν. 28! | οιο. ο Υ..

8-Ι.ιιι) οιιι.] 11118. και Δια. 0.°#9.

πιο.

- απεκριθη] απεκρινατο ΑΠΣΙ. 1. 88.

Π. ΜΜΜ. αυτιμ τ. (ΡΑ. το!. ο. 5)·ι·.

Για. (ΑΜΒ.) ¦ οπι. ΑΒΟ.[Π]Ι.ΧΥ. 1.

88. ΜΗ. (μια.) οποιο. Μοιοριι.

'Ποιο. σου.. Απο.

- Μια] τρτιιοιο. ο τ. Αστυ] τοΙ.|

οιιι. ΒΙ.Χ. 1.

- απο σειιυτου ΜΗ.. ¦ Φαρ. ὶαυτου ετ.

ΑΘΗ”. τοι.

- αν οι. ¦ οιιι. [Ιλ] (Ευα.) 'Ποιο.

Απο. πιο.. (σοι οιι.)

- αλλοι ειπον «τοι ΒΟ·[1ηι.. νιιι8.6'Ι.

Βνττ.Γιιι.8ιΠο!. Μοοιρ¦ι. Ί'|ιοΙ›. | ζαλ

λοι σοι ειπον ετ. Α(ΡΧ. το!. .οιιι. ιι.ἰι.

ο.ε$ θα!» Αιιιι. [ιΕιιι.] αλλο (είε)

σοι ειπεν οι.

85.μη τι οτιη. ἱν.40Ι·. | οιιι. τι Ι.

- οι ιιρχ.] οιιι. οι [Π]

- ιμοι ()τἰη.ἰτ. μοι Α.

 

88. πει! οι ιοοιιι|ιιο. οι. Ι 81. οπο οἱ (Η. ι 88.

ιιιοι·ι.ο ειναι. οι. ι 84. οιιι. οι. οι» οιιι. οι. ' Μιο

τιιιιι. ιιυι οι.

469





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Μπα. 37'.

ΑΒ((.=)Β'

Ι. Σ Δ Υ.

1. 33. 89.

Βιοπιιιιιιευ‹ ΝΑ.

]ΪΟ

ω”. ιἰμι [ἐγώ]

ιἰς τ.

τ "Σπονσορ η.

"Μι". 16: ο.

Μαιο. η: η.

ΠΧ.

πιτ

δ

μπα

ι

ὶγιῦ

ΜΒ

3

οτι

ο

που

α

μπι

ο

Δ Η Μα". οι· : οι).

"Μι". Η.: η.

38.Ιιισ.] ]·πι·ιιοιπ. ι π. Δ. 33ο. 69. δι. ]

πιο. ΔιιΟ[1η ΒΧΥ. Ι. Ε(ΗΠἰΜυΓΛ.

- τουτου ιι ικ του κοσμου τουτου] οιπ. Υ. Δ

- ή βασ. ή ιμπ 2.). ()τια. ι. 3Τ.ῦ'. οι. 231".5834. ιν. 23". ' ή ιμη βασ. [Ιλ]

- οι ιμοι αγωνιζοντο ακιο αν Β(η".."αἰ.)

ΒΧ. 1. 33. οο. Λιιπ. Οτιπ.ἱ. που.

ιν. | Σπα." :. ΛΠ)]. τοι. πιο.. Οτι!).

οι. .5824. (οιπ. αν Β.ΙιΙ.Μπ.)

- ·παραι]οθιιι απο. ι. πιο. ιν. ' παρα

ο... [οι σο.

37. απικριθη] πι·ιιοπι. και Η. απο. μια.

αυτοι Κ. 8γι·.Ι'ει. Μοπιπιι.Μ8. 'Νιου.

- ο Μα. ΛΒ[Β.] το!. ] οιπ. ο Ι.ΧΔ. 33.

Γιἰο Δ 7):

- ιγω ποιοι Β[Β]ΒΥ. Ι. 33. ο!). α.ι:.

Απο. (:μπτ.297. (οιιιπ οσα. οοπ]. Μ8$.) ι

μια π. ΑΧΔ. το!. πιο. ίσων.

8]·ιπ.Ρει.&.ΠοΙ. Μοιππιι. 'Ηπα. Ποιο.

] οιπ. πιι·.ιι. ο. πιο..

-- τουτο Η] πιιιι.και Λ. | (Μπιτ-α. Οι”. ·

- γιγιννημαι] γιγινημαι πο 8". Ι'7:|:

38. αληθιια] πιιιοιπ. ή Ι.

- ουδιιιιαν] οιπ. ου- Ο!).

- ιῦρισκω ιν αυτοι “πιο αιτιαν ΒΪ.Χ.

νιιΙ8. οι.)ι.ι.ιπ:9. πιο. | :ποια τ.

ΑΔ. το!. 8]·ι·ι·.Ρει.&Πο!. απο. Απο.

οι Α ι ν ι ι λ 8 οι ι Α ι

Ιησουο, Η βασιλεια η ιμη ουκ εστιν εκ του κοσμου

τούτου.: ο ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ήν ή βασιλείαι ο ν ι ι .λ

ἐμή, οι ιἔπηρε|το.ι °οι ἐμοὶ ηγωνιζοντο οιν|| ἴνα μἡ
σε Α Β | - ` ' | ' Ί `

παραδοθω τοιο Ιουδαιοικ· νυν δε η βασιλεια η εμη

οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. "7 εἰπεν ούν αὐτῷ ό Πιλᾶτοι,

Ουκοῦν βασιλεῦι· εἶ σι;; ,Απεκρίθη ό ,Ιησοῦι, Συ

λέγει ότι βασιλιά` ειμι *. ἔγοι επι τοῦτο γεγιἔννημαι

και εὶι· τοῦτο ελήλυθα εἱο τον κόσμον ῖνα μαρτυρήσω

τῇ αληθεια. παο ό ών έκ τῆι· οιληθεία9 ακούει μου

τῆι ι|›ωνῆι. “8 λέγει αὐτιῦ ό Πιλιῖιτοι·, Τί ἐστιν
· | ` σκ ο ` Φ | ι επ ` λ

αληθεια; και τουτο ειπων παλιν ιξηλθεν προκ τσοκ

ο ι κ | ι .- Ο ι ι ι ο · ι

Ιουδαιουο, και λεγει αυτοιο, Εγω ουδεμιαν · ευρισκω

ἐν αὑτῷ αἰτίαν.|| “9 ο ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ινα ενα

: ο | 9 ο· ο ι Α | Ι ·; Σ ι

απολυσιο υμιν εν τω πασχα· βουλεσθε ουν απο
ι · .- ν κ 4' ν Α ι ι .ιο ο ι

λυσω υμιν τον βασιλεα των Ιουδαιων: εκραυ
ο· ι | | ` .- ι κ

γασαν ουν παλιν παντει` λεγοντεο, Μη τουτον, αλλα

κ - ο ο

τον Βαραββαν· ην δὲ ό Βαραββαι λιγστήο.

68 1 Τότε οῦν ἔλαβεν ό Πιλατοο τον Ίησοῦν και

ἔμαστίγωσεν. 2 'Ι και. οι στρατιῶται πλέξαντεο στέ

Φανον εξ οἰκοινθῶν επέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλι), και

Παιτιαν] πιω. θανατου ο!). ¦ αιτ. ιν

αυτ. Μο. [Ιλ] ' ιιιι·οπἱο οπποπιπ ἱπ ου Ι

1: ποπ ιπνοπἰο ιι"πιπ ι·ιπιιπιιπ πι μια:

ιιοπιἰπο Μοιππιι. ('ΓΙιου.“ιιι οο''). '

, 38.ιν αυτοι] οιπ. Υ.. απο παπι: ἱιιιοι· ι

Ξ Ιἱποιιι οι.. ιιιιιο αιτιαν οι ποδι ιυρισκιιι

Ι οι! Ιὶπ.ι·οι·.)

γ 33. ῦμιν οι] ι··μιον Ι..

' - ινα] οιπ. Υ.

] - ιιτιολυσιο Η. ποιο ἰιμιν Β[Π]Ϊ.Χ..λ.

¦ Ι. 33. Κι). Ι.ιιιι. $πιτ.Ρει.διΠοι. Λι·ιπ.

!

ι·ιιιιππι

[οι

απο. ι

ουν] πιο. ινα ΥΚΠ. .

- απολυσιιι 90. ποιο υμιν ΛΒ[Π]Ϊ.ΧΥ. -

ι. πο. οι. Κυ'. (Ι.οιι.) $)°ττ.Ι.Βι.&Πι:ι.

Ποιο. Απο. πιο. | :ποδι ε. ΔΙΣ. το!. ·

(οιπ. απολ. ῦμ. ιι.)

40. ικρουγασαν ()ι·ιο. ιν. 402). ] -αιιασαν

1.)!.

: - ουν αρ: οποιοι. ι οιπ. ε. Δια. ο”.

'που. ' ιιιιι.οπι ιι. Μοιππιι. (Ἑοι|ι.]

Ηοι"ιιιιιο δ)·ι·.Ι':.ι. πιο..

- παλιν για”. [9. $)·ι·.ΠοΙ. ¦ οιπ. Ι.

33. Η!). (ΠΠΣ ιι.ο.ι:.ο.Π. Επι-.Για

Μοιππιι. 'Νιου. Απο. πιο..

οι» ιιιἱι

33. Ο!).

4.

ο

ι το;;ιιιιιιι

πιοιιπι ποπ οκι οι: ιπιιπιἰο Μο:

ο οκ ιιοοιιιιιπκΙο οικω. Γ0=Πι"Π

ιποιιιπ. ιπιιιικιι·ι ιποι ιΙοοοιιαι·οπι

πι ποπ ιι·πιΙοι·οτ ΙιιιΙαοἰε: ποιο:

ΗΠ“ΗΠ "Ναι" ΠΣΣ"!"Π ΠΟΠ εε:

Μαιο. 37 (ΜΜΜ υπο ιιααπο οι

Νιου”. Ηι·οο τοκ οι πι? Κο

εποπιιιι [απο. Το πιο.. απο..

τοκ εποι οπο. (ΜΜΜ Επο πι

Μο ποιοι ιιιιπι οι οι! που "οι

ἱιι πιιιπιιιιιπ πι ιοοιιιποιιιιιιιι

ποιιιἱιιοαιπ Μαιο. οιππιε πιο

οιι οκ καποιο ιιιιιιιι ιποοιιι νο.

ποιο. 1' Πιο". οι Βιιιιιιιο, @πιο

σι νοτἱιαι? κι. οιιιπ ¦ιοο απο

ακα. ιιοι·ιιιιι απο οι! Ιιιιιοποι

σολ-Μ οι ιΙἱοἱι. οιπ. Εκο ιπιΠοιπ

ἱπι·οιιιο ιιι ου οπιιιιι.ιπ. Αλλοι..

ω Πει ιιιιιοιπ οοποποιπιΙο νοΙ›ἱο

οι οποιο ιιιιιιιιιππι ΜΜΜ ιπ

πιιιιι:ιιπ: πιο. απο ιιιιπιιιοιπ

Ναι” ι·ι·οοιιι πω.ιωι·ωπι ω

Η". |·) ΟΙαιπιικοιιιιιι ι·ιιι·οιππ

οιιιιιοιι ιΠοοιιιοε. Νου ιιιιπο πιο

Βιιιιιιιιπιπ. Επι. ιιιιιοπι Βο

ιπιι!.πιο Μαιο.

“ΗΜ-λ 'Ι'ιιπο απο πάριο

οποιο ΡΠιι.ιιιι !οιιιιιι οι "οποι

Μια. =' οι πωπω πΙοοιοπιοι

οοιοποπι ιΙο απο. ιπποοιιοτπιιι.

οιιπιιι οιπ. οι νομο πιιι·πιιι·ιο

· 40. παντις Λ([Π])ΔΥ. 1. 33. 89. το!. κι.

. (ποπ. λιγοντις μια) ] οιπ. ΒΙ.Χ.

ι - τον] πιο. [Π]

Σ - Βιιραβαν οι Βαραβιις (Η). (ποιοι Βο

.οι
- :. Βαραββιις οιπ.”. 409. ' οιπ. ι

μια. οντος Ι. (8]·ι·.Ι'κι.) Απο.

Ι. ιλαβιν ο Πιλατος τ. Η”. και ΑΒ[Ι)].

το!. ναι. Διακ!. Ηι·ι·.Πο!. Ποιο. Απο.

ο Πιλ. ιλαβιν τ. Πιο. και Υπ.

¦ ο Νιλ. λαβων τ. Πιο. (οιο. και) ΒΧ.

] Σμοκι σ. Αλ'. ιο. το!. Ποια. απο. 3 33. ιι. Μοιππιι. πιο.. | σοι. ιλαβιν οι

(πιο. υμ. ο.) Ι και 5]·ι·.Ι'ει.

- ιν] οιπ. Β.."ιιι. (Να. το Α.) ¦ 2. αυτου τι) κιιπαλιι ¦ αυτου "τι την κιφα·

'

λην Αυ. Ι ιιι·ι την κιιπαλιιν αυτου Ο

(ποπ Η). ο.

. και πρχοντο προς αυτον ΒΒΧ.

ΠΑ. (Καπ.) διπλα!. Βγι·.Ηἱοι·.

Μοιππιι. 'Νιου. Λιιπ. πιο.. ¦ 'ΟΠΠ. 'ἴ·

Λ[|)]ΔΥ. Ι. το!. τ @τυπο Οοιιι.

' -ιῦιιῖυσαν Π(Ι.Χ). Ι. (-ωσαν Ι.Χ.)]

ιῦιιἶυυν Τ. Α[!)]. ιο!. (ιιἶιιΕου Η.)

 

Η". «ιο απο πιιιιιιιο Η. ι πιοι ιιιιηιιο απο” 0

ιποπιπ οι. : 3Τ. ι·οοοιπ πισιιπ ι.'ι.|

ιο. ι:ιιιιιιπνι:τιιιιι Νέο οι.

4'ῖΟ





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

Ίο

,"ή...'"Πω

'Μπάτη. ...8,

41

Ξ 6.ατ.οτ.[.αὐτόν"]
Η ρ·ιτθ

*

ρ
]”Γ

Φ

ρ

ι

0 τ

α

ιμιέτιον :ιτοριέυροἱΞν ζτεριέβαλον αυτον, 3 . και ή,ρχοντο

πιο” αυτον, και ελεγον, Χαιρε. 6 βασιλευο τῶν

Ίουδαίων· και *ἐδίδοιταν|| αὐτῷ βαιτίσματα. 4 Χκαι

ἐξῆλθεν|| πάλιν ἔξω ο Πιλὅιτοι` και λέγει αὐτοῦ, Ίδε

ἔγω υμιν αυτον ἔξω, ινα γνῶτε ὅτι : ουδεμ.ίαν αἰτίαν

ευρίιτκω ἐν αυτο-Ϊ| . 5 ἐξῆλθεν οιἶν [ο] Ίησοῦο ἔξω,

Φορῶν τον οικιίνθινον ο·τέΦανον και το ττορφυροῦν

ἐμέ:·ιον.! και λέγει` αὐτοῦ, 3Ίδου|| ο ἄνθρωπο9.

οτε σὺν ειδον αυτον οἱ άρχιερεΐο και οι υπηρεται,

ἔκραύγασαν λέγοντεο, Σταύρωσον, σταύρωσον. λέ

γει αυτοι; ο Πιλίὶτο9. Λάβετε αυτον ὑμεῖο και σταυ

ρώο·ατε· ἐγώ γαρ οὐχ]Ι ευρίσκω έν αὐτῷ αἰτίαν.

οΐ.ττεκρίθη‹ταν αὐτῷ οι Ίουδαιοι, 'Ημεἶτ νόμου ἔχο

μεν, και κατὰ του νόμου * οφείλει οιστοθανεϊν, ὅτι

‹·ἰτοιποιΙοιΙοτοοι. οιιτο. :' οι το

τιὶοΙ›ουι οι! απο οι ιΙἰοο!›οοι,

Ποιο τοκ Ιο‹Ιοοοτιπο. οι. οιι

Βοιιι. οἱ οΙο.ρο8. ' Πανω ΕΜΠ

ἰιοτοτο ΓιΙοιοε ίοτοε οι ιΙὶοἰι οιο.

1ἱοοο οιΙιΙοοο "Με οιιιιι πιο",

οι οοι:οοεοοιἱε οοἰο ἰο ου ποι

Ι:ιτο οιιυεοπι ἰονοοἰο. 5 (""·'~)

ΕΜΗ οπο Ιοεοε ροι·τοοε ερἱ

ποιοι οοτοποιο οι ροη›ιιι·οοιο

ι·οοιἰοιοοιοοι. Πι «Μου. οἰε.

:Νικο !ιοπ1ο. 6 ο". '0 (Μπι οτρο

ι·ἰιΙἱειιοπι @το μοοιϋἱοοε οι. πει

ιιἱει.ι·ἱ, οΙοπιοὶοιοι ιΠοουιοε. Ωτο

οἰ|ὶ;;ο. οτιιι:Ηὶμο. ("'·")·) Με”

Με ΜΜΜ”. Λοοἰτοιο οιιιιι !'08

οι. "ΜΜΜ (Μι Η οβο οπἱιο

ποπ ἱοι·οοἰο ίπ οι) οιιοε:ιιο.

7 (Μια) ΠοεροιυΙοτιιοι οἱ Ιο

ιΙοοἰ. Νο:: Ιο;;οιο ΜοΙ›οπιιιο. οι

εοι:ουι!ιιιιι 'οποιο ιΙο!ιοι "ΙΜ-ι.

ηιιιο "Ποιο .ιο ιιο ιοο”. ' (ΜΗ

ω Οοπι οι·Βο οοιΙἰεοοι Ποιοι.

Μι]

ο

ο

ρ:77 ἔδωκευ αὐτῳ.

Η). οτουρῶιται σε ιι.

ἐξ. εχ. απολυ

σαι

ι

έ

4.. :οι ιΕολθ. ΛΙΠ.Χ. 88. Κ. 5)·ι·.Ρει.

βιο. ! ξεξηλθ. ουν :7. Α1'. 6!). το!.

νοο;.0ι. ιο | ιξηλθ. 'οποιοι Ι.

Ι'. Λικ. ιι.ι·.εώο. 8)·τ.Ποι. ΜΜΜ.

του». (Ξοι!1. Απο.

- πολυ] στο. ο!

- εξω] Ρο" ὁ Πιλατος ΣΧ. ο!). ΣΠΠΕ.

α.ο.ι:$1Σο. Απο. ΣΕΦ. ' οοιο πολιν Υ.

' ρου. ·ιταλιν 8)·τ.Ρει. | οιο. ο. ΜοοιρΙι.

'Ποιο.

·- ουιῖεμιαν οσων ευριιτπω απιο εν ουτιμ

Β. Ι. 88. (ισα) Μοτορἰι. ΤΜ!» ΑΜΙ.

' :μαι ς. [Π]Δ. το!. Λικ. (ι:.)(ο.)

Ε (που. 8)·ττ.(Ρει.)8;ΗοΙ. (Σουτ. Απο.

: ' οιτ. εν αυτ. ουδ. ευρ. ΕΧΥ. ¦ ουδ. εν

αυτ. αιτ. ευρο. Α. | εν αυτ. ουχ ιοο. αιτ.

. 59. ποπ ἱοι·οοἱο ίιι οο οοιιιοπο ο. πιο!

: Ιου: οποιοι) Μ οο οοοεοπι νωΒ.οι

Ϊ 5. ο Ιηο.] οιο. ο Β.

: --εΞω] που: ο Ιηο. Ι. ΗΠΑ. (ΜΙΒ. που.

]_ [στο. νιιΙα. 1|.ο. Μοοη›!ι. ΤΙΜ.»

Τ -φορων Μο. 9. | ημιν Ι. ιι.!ι.ι:.ο. .

' Απο.

ζ - και λη. ω οτι. να] οιο. α.ε.#'..

Ξ - αυτοις] πιω. ΡΠοιοε 5)·τ.Ρει.(Μοπηιο.)

[ _ιιΐου Β.!"αἰ.ΕΧΥ. Ι. 88. ' *Με €. Λ

'ΠΠ. το!.

ε .

τοη-'η_ντ

2 ο` θ σο Ρ Χ || › |

ΕΠΟ” 60!! εαυτον εττοιησεν.

 

8

5. ὁ ανθρ.] στο. ο Β.Μαἱ.

6. οτε] Η ιὶν Π.

-ειδον] ιδου Υ.

- οι αρχ.] ρτοοιο. ο οχλος και Υ.

- υ·ιτηρεται] ·ιτρεαβυτεροι Ϊ. "ΜΜΕ των

Ιουδαιων 69.

- εικρουγαοαν] -αυαοαν ΕΜ.

-λεγοντες] οιο. Υ.

- οτουρωσον 2°.] οι. αυτον Λ[])]ΔΧ

Υ. 88. 69. ΕΠΚΜ8ΠΓΔ. νομο. (ο.)

υ.(ι·.Μπ $γτ.Ι'οι.(Μ.ι)8εΠοΙ. Β_γτ.Πἱοτ.

Μοπιρο.(Μ.ι). '1'!ιο!ο.(υἰ.ι). Οοι.ο. Απο.

ο;ο..(ω.). το!. να. 15. ' στο. ΒΕ. Ι.

Λι". (ο.)

-ιιυτον] ροι! υμεις ΕΙΠΕΣ. ο.

- ουκ εί·ρ. ΕΔ.

7. αυτῳ του!. 9. | στο. Ι.

πιο. Οτο!. ἱν. 40%.

- οἱ !ουδαιοι] πιω. και “που 69. (ΙΜ-Μπι.

πιο..) ' αποτο. Οτίο. ἱν.

-εχομεν Οτἰ9. Ν. | εχωμεν Χ.

- νομου] *Μιλ ἡμων ζ. ΑΧΥ. το!. τν.

ο.υ.ο.ε.|ῖ1].

ιοπι.Β[Π]ΕΔ. Σκια. Οι·ἰο.ἰι·. Οτἰο. '

Αι. ο. πιο. ο. πιο!. ΜΙ. 01%.

- θεου] [Μοτο. του ΕΙ:. ' στο. δι. 8. Δ

Β[Π]Ι.ΧΔΥ. Ι. 38. 60. ΕΠΚΜ5ΠΑ.

()τίο.ἱν.

ὅτε οιἶν ή|κουσεν ὁ

Πιλᾶτοο τοῦτον του λόγου μαλλον ἐΦοβήθη, 9 και

εὶο·ῆλθεν ελ· το ττραιτώριον πάλιν και λέγει τῷ

Ίησοῦ, Ποθεν εἶ οι;; ὁ δὲ Ίηο·οῦε` οι·ιτόκρισιν οὐκ

10 λέγει ουν αὐτῷ ὁ Πιλατοο, 'Εμ.οι

οὐ λαλεἶι·; οὐκ οἶδαε οτι ἐξουσίαν ἔχω 2ά·ιτολῦσαί

σε, και ἐξουσίαν ἔχω ο·τοιυρῶιταί|| σε ; Η ,Αττεκρίθη

ϊ

ΕΜ*

Ιιοοο εοτοιοοοιο. πιο;;ὶε ιἰιιιιιἱι.

'' Ετ ὶοἔτοοεοο οει ρτοοιοτἰιιοι

ἱιοι·οοι οι ιΙἰοἰι :ιο Ιοειπο. [Μάο

οι το? που: :οποιο τοοροοεοπι

ποπ .και οἱ. ω (ΜΜΜ Ι)ἱοἱι.

οι·ι;ο οἱ ΡΠοιοε. ΜἰΙιἰ που Ιο

ηιιοτἱε? ιιοεοἰο ιμιἰο μοιο-πουεπι

Ιιοικο οτοοίοι:οτο ιο. οι μοιοει:ι

απο ιιιιΙ›οο οοοοιω·ο ιο? '' Βο

 

Τ. εαυτον για" υιον θεου ΒΪ.ΧΥ. Ι. 83.

69. (Ν.) Κλιψ. ο.ο;|ἱο# (ΣΕΦ.) Οτ·ἰο.

ἱν. Οτίο.|ιιι.Π. ἱν. Πει. (αυτον οι”

τοπιο εἴ. Λ[Π]. το!. Βι·τι·.Ρει.&.ΠοΙ.

το!. ¦ ἱαυτ. θεου οι.» ΔΒΔ. | "Ποιο οι:

ιΙοἱ ο.ο.

8. ότε] οι; 00.

-ο Πιλοτος] μου. λογου 00. Μοτο”.

- τουτου του λογου] τουτων των λογων

Η.

-ιιαλλον] πιο!. δε (Η).

9. ιιοηλθον [10.]

-- ·ιτολιν] οιπ. ΤΙιοΒ.(οοιἰ.) Αλ”. | Πιλο

τος ΜΜΜ

- ο δε] και ο Μου.:

10. ουν] οιο. Α. 60. 8γι·.Γει. Μοοιμο.

Απο. (ποπ οι". Χ.)

- εμοι ου λιιλειο] οι! Πο. να. (οι·οοτο.

και) οι).

- ιιττολ. σε....οταυρωοοι σε ΑΒΕ.. ο.

εκτ.1'ει. | Σοταυρ. σε....αττολυοαι σε

ετ. [Ι)]Ι.ΧΪΕι:οι·τ.'. Το. Μια. 8)·τ.ΠοΙ.

Μοοιρ!ι. 'Νιου. σου. Ανω. Που.

 

ο. ΕΧἰν”. απο “οποιοι Ο!. ' οοΠοιο ἰονοοἱο Πι

ιοο ο:ιοοοιο οι. - Το “ίνα Ο!. | οοι·οοοιιι ιιμοιοοιο

οι. ' ο. οι·ιιοιϊ. σου" απο οι. | ιι. ολα” ι!.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΙΧ. 12.

 

Ο ο τι!! 9 ,

παω”. ?Μπέζ ,, _

188419- ουδεμιαν, ει
ωεΠΑ.

5 11
11. ο παραδούς μι ιιι

12. ὶκραἰιγαζον

||

ο ι 'τ τ τ ο ι ο πιο

1ησουο, ουκ ειχεο εξουσιαν ·κατ εμου
Χ 5 δ δ Ι !| Η 0 . δ `

μη ην ε ομενον σοι ανω εν ια

Α ' | | | ' | Μ

τουτο ο παραδιδουο με σοι μειζονα αμαρτιαν εχει.

, , Ο Ο λ ' | Ι Ο! Ι | '

εκ τουτου ' ο Πιλατοο εζητει απολυσαι αυτον· οι

δε Ίουδαῖοι ξἐκραύγασαν λέγονται, ,Εαν τοῦτον

οι·ιοπι11ι Με”. Χοπ 1ιπ1ιοι·οο

μ‹ποειαιοπι πι1ι·οι·οοπι πιο ο11οπι

111ο1 ιἱ1ιὶ οι<οι ι1ο.ιοπι ι1ο εοροι·:

ρτορι.οι·οιι. πιο ιι·ιο11ι11ι. πιο ι11.1

οποια ιιοοοοι.οιπ 1ιο.1ιοι. " ΕΚ.

ὶοι1ο αιιιιοι·ο1ιοι. 1'ὶ1ιιιοε απο.

ιοι·ο οοπιι 1οι1:ιοὶ ποιοπι το

ιπο1ιοπι ι11οοπι.ο=, 81 1ιοπο ι11

πιὶιιὶο. ιιοπ οκ ιιιιιὶοοο Οο.οιοο·ιο:

ἀπολύσηο οὐκ εἶ Φίλου τοῦ Καίσαρα. το. ο βασι
1' τ 1 τ 1 ο

λἔα “απο” ποιων αντιλέγει τω Καίσαρι. 3 ὁ ουν

Πιλίιὶτοι` ακουσα” 2των λό ων τούτων “ ., α εν ἔ ω
,

.ο ο υ Α

του Ίησουν, καὶ εκαθισεν ἐπὶ 1 βήματα` ειο τοπον
ο· |

λεγόμενον Αιθόστρωτον, °Ββραιστὶ δε Γαββαθα·

οἱ! .. ν ο· . Ι| ' |

Η' ην δε παρασκευη του πασχα ωρα 1 ην Νοέ

ἔκτη. καὶ λέγει τοῖο Ίουδαίοιο, “Με ὁ βασιλευ: ὑμῶν.

11.αυτιρ 11[1)]1.. 1. 1111. α.ο. 8]·ι·.1'οι.

'1'1ιο1ι. ΑΞι1ι. 1 .οιπ. τ. ΑΧ. το!. νο1ο.

οιππιο αοι 5ο ι·οι:οπι πιο οοο

ι.ι·πι1ιοὶι οποοπτ1. Η' Ρὶ1ιιιοο

απο οιιιπ ποι.1158οτ πιο. κοπο

οοο. ιιι1ι1οτιὶι οποιο 1οιιοιπ. οι

5οι11ι. ρι·ο “οποιοι” οι 1οι:οιπ πιο

.οικο- 1.1ι1ιοοιι·οι.οο. 1ιο1ιτοιοο

οποιοι Οπ1ι1ιοι.1ιο. '1 Επι ιιο

ιοπι ιι:ιι·π5οονο ιιο.<ο1ιπο. ποιο

ομοια εοιιι.ιι. Ε: απο 1οι1οοὶο.

'1 απο.

 

12. ιαν ()τἰη. Η. 1 αν 11.

·- ιι 0ι·ὶη. ὶν. 1 ?κι ο 611. ?(ήν ωρα.)

καὶ τὴν οἰκονομίαν δέ ὶν τῇ Ϊκτη των

.
ημιριῖιν ῆτις ἐστὶ παραιτκιυἡ. τον ἔσχα

Ιι.ο,/ἱ_#ἱ 5)·ι·.11ο1. Μοαιρ1ι. Ποιο. Αι·πι.

- 1ηιτους] `1ρι·ιιοιπ. ο 9. Α1.. το1. 1 οιπ.

Β[Π]ΧΥ.ΒΗκ1.1. "οι1ι1. και ιιπιν

αυτιρ 69. (α.)(ο.)(#1) πιο..

- ιιχις ΒΔ. 1. 88. 119. το1. Τ1ιο1ι. απο..

Ικα. 250. 01-19. |11ί.1. 142€ 11. 071”.

ουκ. 219. Ι.Π1.74.511. 1 ιχιις Α[1)]1.

Χοἰι:ΥΛ 77: Μοπιρ1ι.

- κατ' ιμου ατι" ουὅιμιαν Β[1)]1.Χ. 1.

83. Κ. (Πιο.) Μοιπιι1ι. '.Γ1ιο1ι. Απο.

απο. 1 $ρο.ιι ε. ΑΔ. 611. Α1. το1. (ο.)

Βιιι·τ.Ρει.8ο11ο1. Οοι.1ι. (Ιτοιι.) 1 οιπ. αν·

διμιαν Α.. ΙΙ". 1 κατ· ιμου ποιο ιξου

υιον Υ. Οταν. Η!. 1. 11. αν".

- κι αν] και· Β

- σοι ρου! ι1ιδομ. Β[1)]1.Υ. α.ο.(ε.)

8,".1,81.&11ο1. 11ἰι.1ι. !τοιι. ()ι·ὶρ.|ιιι. 1.

(ανρτ.) ΠἰΙ.7-15°. 1 :ποιο ετ. ΑΠ. ι·ο1.

νο1ι;. να απο. Αι·πι. ααα-ιιι. 1 οιπ.

Χ. 1 (διὅομινην 11.8ιω.Βάι.οιτο.ι1|ιιι.)

- ο παρ.] α παρ. Υ.

- παραδιδους Α[1)]1Π.. 1. 811. υπο.

το1. 1 παραιὶους ΒΑΕ. 1 παραδος Λ.

·- Μαΐου” μιζον ΕΥ. Ο!). 1 μιιζω 1.1.

12. οιπ. να. 8)·ι·.111οι·.

- τουτου] ιιι1ι1. ουν 1. 1111. Μοπιιι1ι. (πο

πιο. "οι" νο1ς.(.'Ι. ως! Απο. ν1Σι1ι.)

- .ι Πιλ. ποιο ιζητιι Β1.Χ. 1118. Μ. ως.

απο. Μοπιιι1ι. Τ1ιο1ι. 1 :μια εἴ. Λ

[1)]11. ι·ο1. πιο! το1. 1 οιπ. ο. ¦ ροιιι

Μπιλ. αυτον 11. (ο Πιλ. απολ. ιζητ.

τον 1ηιτουν 69.)

- αυτον] ποιο α·ιτολ. 811. Μ.

- ικραυγασαν Β.ι"αἰ.[1)]. 83 α. 001.11.

1 ικραυγαζον ςΛ)15.8ι1γ.ΒοΛ.11(1.ιΥ.

1. 69. (Μ.) (και. Η. 402.. (ικρυγ. Α.

-αυαζ. 1.111.) Μιρκα που. |ι.ο.ο,|;||:ρ.

8γι·ι·.Γει.&Πο1. 1 :ικραζον ο... Χ.1. ιο1.

- πας] ιο1ι1. γαρ [1).] απο. ιι.

8γι·.11ει. Μοιπρ1ι. 1 Οοπιι·π. Οτο). Η.

- ἰαυτον ΑΒ.ΑΪαἰ.[1)]ΠΕΧΔΥ. 1. 88.

811. Η111ἱΜ$Τ[ΠΔ. $γπ·.Ρει..8:Πο1.

Οσοι. Αι·πι. πιο.. Οτὶς. 1ι·. (ιιοιι

ποιων 1,111.) 1 :αυτον €. Β.τ.Βο|ι.

- τω Καια. Οτίο. ἰν. 1 στο. τω 1.

18. των λογων τουτων ΛΒ(Ιν). 113. (Μ.)

Μπομπ. Τ1ιο1.ι. ΑΜ. (τον Ϊ.. λογου

Μ.) 1 τουτων των λογων [1)]11ΔΥ. 1.

ΣΙΕΜ. ιιοιι. 5)·ι·.11ο1. (ρΙατ.(1οι1ι.) 1

:τουτου τον λογου ετ. 119. Κ811. 8.1..

1152.. .πιο 1 τον λογον τουτου Λ.

- βηματος] τ οπιοιο. του ετ. Α1”. 119. το1.

ι οπι. ΛΒ[11]1Π.Χ. ι. :ο ο.

- λιγομινον] ος λιγιται 1. μια.

- οι] οιπ. [1).]

·- Γαββαθα] 1'αβαθα 11. 8ι·ι·.11ο1.οια.

6'ταει:ιὶ. 1 1(αιτοαθα 1. Κιιριιιο.1ιπ Απο.

1 Οοποποοο α. Οοποοι1ιο ι.. Πο1ιι1οι ο.

(ὶοπποι1οι ι. Οοιιποειιι·_|ζ

14. ην οι] οπι. οι Υ. Απο. 11 παραοκ. τ.

παιτχ. ραπ ωρα οι έκτη ην '1”1ιο1ι. πιο..

οιπ. ωρα δι έκτη '.111ιο1.ι.1οο0ι11.1. Βιοεπι

πο ομ.Μὶ1οιοτ.

- ωρα ην Α.1.1[1)]Ι.ΧΔ. 1. :18. 69. 1111.

α.ι:. 111οπιιι1ι. 1 `:ωρα οι τ. .11Υ1ὶ118Λ.

8›'ι°.11ο1. Απο: 1 ώρα ι:ιπτυπι Υιος. ο. 1

ο! 1 ώρα οι ην Η. 1 1ιοι·π οοιοπι 1ιοι·π

π(ΒΙαιιο.). (οι. οπο ιιοοεἰ ειπαν. 1ιοι·ιι

Βι·ι·..1'ει.) ιοιπροε πιοιὶι1ὶο1 οοιιιο.ο 1ιοι·ιιο

ποιο.

- οι Μπακ. πο. πολη: ι ιο...

Τ. [1)]Δ. 1. 611. 11λ18:1.Ϊ. 1 οπι. Μοπιιι1ι.

ΑΣΕΠ.

- ἱκτη ΛΒ11Υ. 1. 88. 119. Β1:11Π181ΤΛ.

μια. 5)·τι·.1.)ιο.8ι11ο1. Βι·ι·.1:1ὶοι·. Μοιορ1ι.

'1'1ιο1ι.11οίιἰο. Ποιο. Απο. πιο..

1

τον άνθρωπον ιἰς αναγέννηοπν τοῦ

πρωτοι· άνθρωπου πιφηνἐναι. ής οίκο

νομὶιις άρχην καὶ τέλος καὶ την ἔκ

την ώραν ἐν η προοηλώθη τῷ Σύλω.

ΑΙ"Π.°1ικ πρ. Ποπ. 72. [οι. Πἰρρ. 1'1ι11οιι.

νἱ.46(210)]. λέγιι ο .1ωάννης.·11ν δὲ

ο... ὶ'κτη, ?να ημισυ των ημέρων ὶπι

ι1ιὶΞς. Ηὶρρ.1π υπο. ιι. 101. τίνος 1."

κιν ὁ μὲν Μάρκος τρίτον ι1ὶραν λέγει

του χριστον αταυρωθῆναι.ὁ δὲ 'Ιωάν

νης Ϊκτην; Μάρκος μὶν την ι1δραν τῆς

αποφάσεως του ιτταυρου σαφως καὶ

άναμφιβολιΜ έκτιθιται.....ι1 Μάρκος

αυτον την τρὶτην ωραν ο·ταυρωθῆναι

λέγει οφ' ης ο [Πλάτος την απόφαοιν

ὶΕι)νιγκινι .Ιωάννης δὲ ως ιὶρηκότος

τοῦ Μάρκου τον καιρον τῆς αποοιάσεως

αυτος την ωραν ἔν ή τῷ οταυρηῖ προο

ηλωααν τον κυριον ιἴιρηιτιν. Ποκιμ:|ιὶυ.ι·

"1". Ωιιι.Ωι·ιιιο. 11811. 1 τριτη ([11(;τ.])

1.Χ(ο1111 ὶκτη οι οοιιιιιι.)Δ. 1ὶὶιοέβιος ο

Καιοαριὶις ο 11αμφὶλου προσαγορευό·

ιιινος ὶν ταῖς προς 111αρῖνον ἐπὶ ταῖς

[πιω. ·ιτιρὶ σκατα] του αωτηρὶου [θιὶου

σκοπο] πάθους καὶ τῆς άναυτιὶοιως

ζητήσιαι καὶ Επιλιὶαιοι. καὶ ταῦτα πρου

θηκιν ιὶς ὶΞὶταοιν. το τον ριν θιῖον

ιοαγγιλοττην 111 άρκον ιὶπιῖν ι11ραν ιῖναι

τρὶτην καθ' το· ὶσταυρωθη χροττος ο

θώς καὶ αωτιὶρ ἡμιἴιν° τον σε θιολογι

κώτατον .1ωάννην κατά την Ϊκτην ωραν

γράψαι προκαθιαθῆι·αι τον 11ιλιῖτον

ὶπὶ τοῦ βήματος ἐν τῷ λιθοατρῶτω τη;

καλουμένιρ καὶ άνακρὶνιιν τον '1ηαοίιν°

Ρ___________.

11. ο1ο1.οπι οποιο. Ο!. 1 πιο 1.ι·:ιι11ι:111: Ο!. 1 12. Π

οΧ1ιιι1ο 1.1. 1 «οποιο οπο.. 1.1. 1 12.1. 1'11οι.οο "1111111

οι. 1 1ο 1οοο 1.1.
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.ΧΙΧ. ΙΟ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

ποιοι. ή 15:
8γττ.Ρ.Π.ιφιΙο , ,

ΠοιουΙι.'ΠιοΙι.π αυτου.

(σωματα. απο. .

 

έκραι;γασαυ ουν έκείνοι", ΐΑρου αρον, σταύρωσου

λέγει αὐτοῦ ο Πιλίὶτοι·, Του βασιλέα ὑμῶν

| , Π Α Π

σταυρωσω; απεκρίθησαν οι οΙ.ρχιερειο, ουκ έχομευ

- βασιλέα ει μι) Καίσαρα.

οι”

π Δ γῇ σταυρωθῇ.

μια. ι5:οι. οιο.

Ποιο. ος:αο.οιο.. - οι ο

μια
Γολγοθά,

το Ίησουν.

α

 

και φησι γραφικον ιῖναι τουτο σφάλμα.

τταροραθιν παρα τῶν ἐξ ιΙρχῆς α·ιτο- |

γραψαμένων τα ιιὶαγγέλια° τοῦ μὲυ γαρ

γάμμα στοιχιἱου την τριτηυ ιΙΙραν ση

μαἰνοντος. τοῦ δὲ ιττατήμου την ἔκτην,

και πολλἡν ὶμοἐριιαν ὶχόντιιιν προς

ἀλλήλους τούτων τῶν χαρακτήρων

κατά πλάνην το γάμμα οτοιχιῖον το

της τριτης ιΙΙρας δηλωτικόν. κυρτιοθιἰ

της της ανατιταμμένης ο; μήκος ιι)

θιίας. ιἰς την τοῦ ἑπιοἡμου μιταχωρῆ

σαι ιτημαοιου του τῆς ϊκτης ιΙΙρας δη

λιιιτικοῦ° τῶν γαρ τριῶν ιι'ιαγγιλιοτῶν

....ουμφώνως λιγόντων ὡς απο ϊκτης

έδρας σκότος ὶγἐνιτο.... πρόδηλου ὡς ο Δ

κύριος...πρι) τῆς Ϊκτης ιδρας...ὶιτταιἔ

ριοτο. δηλαδή κατά την τριτην ιΙδραυ. ὡς

ο Μάρκος Ιοτιίιρησι. και του 'Ιωάννου

τον ὅμοιον τρόπον την ιΙΙραν τριτην

ιῖναι Ιπισημηνομέυου και τῶυ απο·

γραψαμένων το γάμμα μιταθέντων ως

το “αν”. δευση" ΑΜ. οι.Ι ΤΙιοπιιιιιι

Οοτιιιιιιιἰοἰοο Εριεοοριιιτι. ΙΙΙαι.Ιν.299.

(οι οιιι..Οιοιιιοτ. 889.) ὁ δὲ καλλιγρα

ιρος αντι τοῦ γάμμα στοιχείου υπερ ση

μαινιι του τριτην ἱγραψι το ὶπἰοημον.

ο καλοῦοιν οΙ .Αλιξαυδριῖς, Ι”αμἱξ. δ

δηλοῖ την ϊκτην, ττολλι)ν έχοντα προς

ὶαυτιἑ του ομοιότητα. και δια του γρα

φικοίι σφάλματος γἐγονιν ή διαφωνία,

αντι γαρ Γ'. @ως ετ.. ἔγραψιν. Λοιπο

τιιιιο ἱιι ΒοΙιοΙ. Εκ ΕιιεοΙ.›ἱο οι. Ατιιιτιο

τιἱο ΙιιιΙ›οι Τ/ιι:ορ|ιμΙαι:ιιι.ι. τριτιἐτη Ιω

Ι›οι Νοιιιιιιο. Ια (.νιτοιιιοο Παολα" αιι

το οιιιιοιΙιιιιι Καποιοι· “ οσο τριτη "'

καθιὶις τα ακριβή βιβλία περιέχει. αὐτό

τι το Ιδιόχιιρον τοῦ ιι)αγγιλιοτοῦ. ϋπιρ

μέχρι τοῦ νῦν πιφύλακτοι χάριτι θεου

ἐν τῇ Έφιοιων αγιωτάτη ἰκκλησία, καὶ

απο τῶν πιοτῶν ἱκιῖοι προοκυνιῖται.

89 16 Ι Τότε οιἶυ παρέδωκευ αυτου αυτοις .ιυα

Παρέλαβου ;οιἶν|| του Ίησοῦυ Ι·

"ΜΜΜ7:Μο; βασ;τάζωυ'Η Χαὐτῷ του σταυρόν,|| έξῆλθευ άι· τον

λεγομευον κρανίου τόπου, *ιν λέγεται Έβραϊστὶ

οπου αυτον έσταύρωσαυ, καὶ μετ' αὐτοῦ

° ἄλλουι` δύο έντεῦθεν καὶ έντεῦθεν, μέσου δε του

19 έγραψευ δὲ καὶ τίτλου ὁ Πιλᾶτοι· καὶ

έθηκευ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ην δε γεγραμμένου, Ίησοδο

; ο οι τυποι 2Ι9. "5οτΙρι.ιιοι οτι: οι

] .νοιώσω οι .ΤοΙιιιιιιιο ιιιιοι1 Βοιωτια.

ιιοειιιτ Ιιοτιι τοκοι οτιιοΙΙΙιιιιτ. οι.

απο εοτἱριιιιιι οιιι ιο Μοτοο ιιιιἰιι Ιιοτο.

ι.οτιιιι οτιιοιΙΙ:ιιιτ οει......Εττοι· εοτιιιιο

τιιιιι ται. οι. Ια Μιιτοο Ιιοτιι Μαιο εοτἰρ

απο Μι; εοιΙ ιιιιιΙιἰ ορι.ιοτιιιιιιι Οσοι:

οιιιιι α Ι·ιιιιιινοτι.ιιιι οεοο Ι', εἱοιιι οι. ΙΜ

οι·τοτ “οι οοτιμιοτιιιιι οιο." Βτοι·ιιιτιοαι

οι Για”. ΜΜΜ. ΙΙΙοτοιιγιιιι Οροτιι. οι!.

ταυτα να. Αρρ. Ι98. (ιΙο Μο”. και.

85.)

Η. ικραυγαιιαν ουν ικιινοι Β(Ι.)Χ. ο.(ο.)

(·αυαο. ΙΙ..) οπι. ικιινοι ο. Ι το οι

ικρανγασαν ο. (Α)([Ι)])ΠΔ(Υ). Ι.

Ι.ι9.ΕΗ(Ιί)(Μ)ΒυΛ. (νους.) α.(ο.)(_|ῖ)

“Η (8τττ.Ρει.8ιΗοΙ.) απο. ΜοαιρΙι.

(Νιου.) Απο. -γαιτον Α. -γαζον [Π]

ΧΚ. πιο. ο!! 5)·ττ.Ι.)ει.διΙΙι:Ι. 'Νιου.

-αυαα· Μ. Ι οι δι ικραυγαοαν ουν 88.

ΠιιιΙι.Ι. λιγοντις 69. Η. (ΣΕΦ.)

- αρον αρον] αιρι απο της γης τον τοι

ουτου Οτι!). ΙΙΙ. 24". 689,. 6429 Η. Η”.

(τα!.Αοι.. :ικἰΙ. 22.) Ι Οοτιιτιι. οποιο.

«Με. Η. 402..

Ι - αιτικριθηοαν] ιιιΙιΙ. ουν 69.

Ι - ιχομιυ Ιτοιι. 258. Οτἰς. ο. 402.. Ι

. ·ωμιν ΕΑ.

ΙΙΙ. παριδιοκιν] -καν Υ.

··- παριλαβον ουν τον Ιηιτουυ 13[0](Ια)

Χ. 83. ο.υ.ι:.ο.Ι)ζ 8)·τ.ΙΙΙοτ. ΜοιιιρΙι.

(τταραλαβον Ι..) Ι Στταριλ. οι τ. Ιηο.

π. ΛΙΙΔΕΙΙΙΙΒΛ. Μος. 5)·ττ.(Ι'ει.)&

ΙΙοΙ. '.ΓΙιοΙ›. (.'ΙΣιΙι.) Ι παραλαβουτις οι

τον Ιηο. Η. τταραλαβοντις ουν αυτον

Οτιο. ΙΙΙ. 548€. Ι οι δι παραλαβοντις

αυτον Ι. 60. ΙΙΙ. Ο;) (ΑΝΩ.) Ι οι δι

παρελαβον τον Ιηιτουυ Υ.

 

8)·τ.Ι.Βι.ιιιυαΙ. Ι τιιιΙιΙ. και απηγαγον

Βιιτ- '

ΙΙιιι.ΙιΙ. και :.

ηγαγον [Ι)]ΙΙ.ΑΥΕΙΙΙ(5ΑΤ/: Δια. :

Εοοο τοκ νοετοτ. Η Η". Μ ΙΙΙΙ

ιιιιιοιιι οΙιιιιιιιοιιοι. ΤοΙΙο ιοΙΙο.

οτιιοιῆαι: οιιιιι. ΜΜΜ Ποιο

οι ΡΙΙιιιιιε. Ιὶοοοπι νοειτιιαι οτα·

οικω? Βοοροιιι.Ιοτιιιιι ροπ

οικω. Νου Ιιιιιιιιιιιιιε "μια

πιο Οιιοοιιτοπι.

"5 (ΜΜΟ Τιιτιο απο ιτιιι:ΙΙιἱἱι

οι: ΙΙΙιιιιι οι οτιιοΙοςοτοιιιτ.

ΜΙΑ) Βιιτοοροτιιιιι ιιιιιοπι Ιο

ειιιιι οι ιΙιικοτιιιιι: " οι οιι.ιιιΙιιιιο

:ΑΜ οτιιοοπι οιιΙνὶι Ιτι οιιιιι ιιιιι

ιΙἰοἰιιιτ ι:οΙνοτιιιο Ιοοιιιιι. Μοτο

ιοο ΟοΙιτοιΙιιι. " "οι οιιιιι οτα

οιΙΙ:ιοτιιιιι.. μπω οι απο ου

ιιΙΙοει ιΙιιοε Ιιἰιιο οι. Μαιο, ιιιοι.Ιἱιιιιι

:οποιο Ιο5ιιιτι. Η' ΙΜ· '~) 8οτἱρ

:οι ιιιιιοιιι οι ιιιιιΙιιιιι ΓΙΙιιι.ιιε οι

μοιιιιιι οιηιοτ οτιιοοιοι οτιιι ου

ι.οιιι οοτἰριιιιιι. Μου: Νιιιο.τοιιιιο

τ
1 καὶ

Ι

Ι 5. Α. νιιΙο.ΟΙ. 'ὰντ.ΙΙοΙ. 'Ι'ΙιοΙ›. ΖΕι.Ιι.

ι ΙιιιιιΙ. απηγαγον Ι. ΙΙΙΙ.Τ. Απο. Ι στο.

ΒΙαΧ. 33. 89. α.Ιι.ι.·.ο.ῇ: Β_γτ.Ι:ΙΙοτ.

· ΜοπιμΙι. Οτιο.ΙΙΙ.ιιι υιι!.

- ΙΙιι.] ...οι εις το πραιτιοριον ΜΗ.

(ιιιιιο απηγαγον Η..) 8γτ.Ηιοτ.(α αυτ.)

Ι πιω. εκτέθηκαν αυτιμ του οταυρον 69.

8,τ.ΙΙΙοτ. Ι ιπιθηκαν αυτοι Οτἰς. ΙΙΙ.

Ι Ι7. αυτιρ του οτ. Β( Ια)Χ. 33. μια. Ι ἱαυτιμ

Ι του οτ. 1.. Ι τ. οτ. ἑαυτιρ Ι. Ι ἱαυτου τ.

στ. Ι τ. οτ. ἱαυτου ΛΙΙΥΙ.Ι. Ι Στ.

στ. αυτου €. ΒΙΙΙ(ΜεοΛ. εγττ.Ι'οι.&

ΙΙοΙ. (Δ Μαι. οσοι του). Ι αυτον ιιιιιιιιαι

69. δ)·τ.Ηιοτ. Οτἰο.ΙΙΙ. 548...

- ιξηλθιν] οπι. Βιιτ.Ριιι.

- τον] το Υ. Ι τοπον ΕΠΒΑ. οι”.

8γτ.Ι·ΙοΙ..' ε_γτ.Ηιοτ. ΜοαιρΙι. '.ΓΙιοΙ›.

απο. (ο. $)·τ.Ι?ει. οπι. οσοι.)

- κρανιου] Ιιοο οει μια” ιιοιιιτι ΑιΙιιτιιΙ:

Ια ιιιιο Ιοοο ιιοροΙΙνἰι οιιιτι ΝοιιοΙι μοι.:

ιΙΙΙιινἱιιιιι. ΙΜ Ιὶκοτιιιιι οτιιοοιιι ΠοιιιιιιΙ

τιοιιιτἰ. εγτ.ΙΙοΙ.ιιιο. ιο οοιΙ. ΒιιτειιΙΙΙιιιοἰ.

- ὁ λιγιται λο.οι.ο.ω.ιωοοω.κ. Ι

:ος λιγιται 9. ΟΠΠ. τοΙ. ο.ι.·.ο].Ι

οιο. ΣΧ. 88. νιιΙς. ο! 8)·τ.Ροι. του..

ΙΙΙ”.

- 'Εβρ.] ιιιΙιἰ. δι ΣΧ. 33. νιιΙ8.6'Ι. Π:

8_γτ.Ριιι. ΜοτορΙι. ΤΙιοΙι. του.

- Τ'ολγοθα ΔΙΑ'. τι:Ι. Ι Ι'ολγοθ Β. ΤΙιοΙ›.

Γολγοτα [Ιλ] (ἶιιιΙι;οι.Ιιιι ο. Ι Ι'ιιββαθα

Χ.

Ι8. αυτου] οσοι ιοταυρωοαν Ι. νιιΙ8.0Ι.

Ι Οοιιιτιι. Οτἰς. ΙΙΙ. 5439

- αλλους] κι” δυο [Ιλ]

ΙΙΙ. ιθηκιν] ιττιθηκιν ΑΚ.

- γιγρ.] οποιο. το [0.] ΜΜΜ. ἰβρα

ιιττι ἱλληνιοτι ρωμαιοτι (ΙΙΙ.

Η. ααα Η. Ι ιο. “Μεσοι”. οι. Ι Η. Μυτο

¦ Ιου :οποιο Η. Ι 18. οτιιι:ΙΙΙαοτιιιιι οι.ιιιι οι.

Ι 3ο ι 473





ο... ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

Β

να”. α. ο. ι:.[ι:].

@τι Ρ. Ε.

ωρα. 'που.

@οιιι. .απο ΕΞΙ:

. ροτ

Π

·.Ηψη"Μ.”-ψή-”.Ηι:-·τι--πτ

το”. πιω.

@ι

ροθ

  

887". ιιιιιοπι [ο

ι - απο τ. Καιιιιρ.

Ρτιιοιοτιιιιιι ο.

'Σπριοια €. Ϊ

29.ιΞω αιιιε προς

Η . ΔΥ. το!.

· 27.Πετρος] τιιτιιοτιι. ο €. Με. τοΙ.]

. .' οιιι. ΛΒΟ.[Π]Ι.ΔΥ. Ι. ΕΟΚΓΛ.

. .ε 28. ουν 5)·τ.Πι:Ι. Μοτιηιιι. Απο. (Η ι1οιιιικ.

ΣΦ.) ] οττι. Ι..

. 8_γι·.Ρει.. ΤΜου. (ΜΜΜ.

] " μια Μαι" ιιιιιιι αγουαιυ που.

οι! ΟιιἰμΙιιι ἰιι ιιτιιιιωτἱο _|Σ :ια ΟιιἱρΙιιιιτι

ἱτι μι·ιιοιοτιιιιιι 1)ζ(ο.) ιιιἰετιιιιι οι! στο·

μιιιιοι ιιτιιιι:ιμοπι ιιιιιιοτι.Ιοιιιιιι οι οποιο

τιιιιιι α. ιιιΙ @πρωτο οι οι! ΡἰΙιι.ι.ι.ιιτι ἱτι

:Ϊ ~ - πρωι Διακοπτο. 1. οι. οι. οιιι.

: ·- αλλα ΛΒο.[1)]Δ. Ι. Δυο. Ιι.(ο.)ο.

' # (8ττ.Ροι.) Τὶιοἱι. (30111. ι :οι ἱυα ε.

Φαϊ!. το. νωΒ.0ι. α.ε.|ὶ_π 8". ι

11ο απο..) ιιιιιιιο ιΙιιιιι Μοιιιιιἱι.

- το παιτ.] οιιι. το ι

Πιτ. 8τττ.Ρει.&ΠοΙ.. (0οιὶι.) Ξυλο]

Ρο" σο. νιιΙ;.:. ο.ο.ι·.ο.£!)ἶο. (Απο.) "οιιι.

_ 9. ΛΟ°[Π]ΔΥ.

- - φησιν 13007] ιο Οι. Τοει.)Ι.Χ. Χ. 83.

]Σιιιτιυ ς. Λο(η]ἶἰιι(.ὶτ.Το5ι.)[Π]

ο? |
5 .- . _ ο ο ι ι ο κ ι ο

αυτου, . παλιυ σου ηρυησατο Παρα, και ευθεωτ

οΐ.λεκτιορ εφώυησευ.

68 2” ΗΑγουο·ιυ οιἶυ του Ίησοῦυ απο τοῦ καϊοἱψα

εἱτ το πραιτώριου. ἡυ δε 8πρωιἶ||· καὶ αὐτοὶ οὐκ

εἰ Αλθου εὶτ το π από ιου ἴυα ` ιιαυθώσιυ ξάλλοι||

| ` ,9 , η | '

| = . Α -; ο .. υ υ

Φαγωο·ιυ το πασχα. εξηλθευ ουυ ο Πιλατοτ εξω

Χ ο

προτ αυτο” καὶ ° Φτιο·ίυ,|| Τίυα κατηγορίαυ φέρετε

κατά τοῦ οἱυθρώπου τούτου; ω οὶπεκρίθησαυ καὶ

ο Αϊ οκ Φ ”

° ειιταυ|| αυτου, Εἰ μὴ ι]υ ουτοο ξκοικου ποιου,|| οὐκ οἴυ

σοι παρεδώκαμευ αυτου. “Η εἱπευ οιἶυ αὐτοῖτ * Πι

λεω”, Λάβετε αυτου ὑμεῖτ, καὶ κατά του υιιμου ὑμῶυ

κρίυατε αυτου. εἰπου ' αὐτῷ οἱ Ίουδαῖοι, ὶΗμῖυ οὐκ

ν ' η , | Ο' ' | Α . .

εξεστιυ αποκτειυαι ουδευα· ιυα ο λογω του Ιησου

πληρωθῇ ου εἶπευ ι) σημαίυιου ποίῳ θαυοίτοο ή|μελλευ

αποθυήσκειυ.
38 ι Α 3- 2 | ι ` Ι ΙΙ ο

67 Εισηλθευ σου παλιυ ει: το πραιτιοριου ο

Πιλόὶτοτ, καὶ εφα3υησευ του Ίηο·οῦυ καὶ εἶπευ αὐτῷ,

Συ εἰ ο βασιλευτ που 'Ιουδαίωυ; :Η ΙΑπεκρίθη Η

Α 3. ` ` Α | αλ 8 τι

Απο σεαυτου συ τουτο λεγει;` η αλλοιΤοσο”,

όπου :τοι|| περὶ ἐμοῦ; 85 απεκρίθη ο Πιλα.τοτ, Μή

τ ι ο με! ο κ το κ κ ` ι

τι εγω Ιουδαιοτ ειμι ; το εθυοτ το σου και οι αρχιε

ρεΐο παρε|δωκάυ σε έμοί· τί εποίηο·ατ; “ω απεκρίθη

29. κατα] οιιι. Β.

80. "που 130. ι :απου ς. τι. το!. ' (που

¦ [Ι).])

γ -- :ακου ποιιου ΒΕ. 6. Ι κακοποιοιυ Ο..

38. α. ¦ :ιιακοποιος 9. Α(Ρ[υ]ΧΔ.

τοΙ. ναι. (μια Ειιο.ἱιι 15.80”. (κα

κοιτοιιος Υ.)

8!. σου] οττι. α.ο.ο. 8)·τ.Ρο. ΜοιιιμΙι. Δτιιι.

- Πιλατος] ]·ρτιιι:τιι. ο 8. Δευ. το]

οιιι. 1.30..

- αυτου 2°.] οιιι. 1. ο. Λτιιι.

- ιι·ιτου] Μάι!. σου τ. Ι.ΧΔΥ. τοΙ.

(μια.) | πιο!. οι ΑΠ”. Ι. Κυ. 8".

Πο!. Οοι!ι. (ΣΕω.) ] οιιι. 130. ο. Βιιτ.

Ρετ. Μοτιιριι. Τοσο. Απο.

-- α·ιτοιιτιιυαι] ροοι ουδιυα Ι. α.ι:. ]

(ΜΜΜ. Οιἰο. ιν. 401.'.

Δ 82. Τηοοιι] θεου Ι.Δ. ιΙοτιιἰιιἰ Οοιιι.

' - θαυατιμ] πιω. ο 69.

- ημιλλιυ] ιμιλλ. τις. ι ημελλου 69.

88.παλιυ «πιο ως τ. πριιιτ. Βο.Ειητ.Χ

Αϊ. Μα. (Λτιιι.) (Πιο.) Ι :ραπ ς.

Λ. Ι. το!. 8ττ.Πι:Ι. (Ξοι!ι. | οιιι. Ο. 83.

8]τ.].>οι. 'τωυ. ' (παλιν ο Πιλατος ιις

το ·ιτριτιορ. ου. Μοιτη›Ιι.) | στο. ὁ ιιιιιο

Πιλ.

09. ΜΗ. ο. Οι·ἰ9.ἱν. πιο.

Π.

ως το πραιτ. Οι·ἰο.ἰν.

"Φωτο ΠΠ)

Ε(ΗΠἱδοΓ.

αυτους 130.Ι.Χ. Ι. (Η.

τω. Μαιου”. 'Ποιο.

2" Ιιοτιιτιι απο "οποιοι Ροιι·ιιο.

οι ειιιιιιτι ειιΙΙιιο οιιιιι.ιιι·ἱι.

" 076· '0 ΛιΜιιοιιιιι απο Το·

οιιττι τι σοφια ιο ρτιι.οι.οτιιιιιιι

εται οιιιοτιι οποιο: ("Μ°·)ιπ

ιρει ιιοιι ιιιι.τοιοτιιιιτ οι ρτιιοιο·

τυπο, οι ιιοτι οοιιιιιττιιιιιι.τοιιιιιτ

και ιιιιιιιιιιιοιιτοιιι Μαιου. 2, Βιε

ὶτἱι. οταυ Ποιο” οι! οοο ωτα:

οι ιΙἰι:ἱι, @Μπι ιιοι:ιιιιιιιὶοτιοιιι

ποιοι. ιιι1τοτειιε !ιοιιιιτιοιτι

ὶιιιιιι:? Ν Κιιεροιιι1οτιιιιι οι

ιΙἰκοτιιιιι οι, οι ιιοτι ωτα. Μι:

ιιιιιΙοΩιι:ιοτ, ιιοτι ιιοι ι.τοι.ΠιΙὶειιιι

"πιο οιιττι. ι" Ι)ἱκἱι. ιποο οιο

Ι.'Πιιιιιε. Δι:οἱρἰιο οιιιιι τοι οι.

ιιοοιιιιιιαιιι λιμοι” τοιπτιιιιι Μοι

ι:ιιιο οιιιτι. Μιεοτιιτιι. απο [ιι

απο. Ποιοι ιιοτι Παω ὶιιιοτιὶειιτο

ιμιοπιιμιιιιιι. "1 Πι. οοτιιιο Ιοειι

ὶιιιριιιτοιιιτ. φωτο ι!ἱκἰι. πιο

ι:ιιιι8 οιιι. σαιοι ιιιοτι.ιι ιιιοτιιιι

τι”.

πωπω Ιιιιτοἱνἰι απο ιπο

τιιιιι οι ρτιιοιοτιιιπι Ρι!ιιιιιο, οι

ι·οι:ιιτιι “Διοτι οι ιΙἰ:‹ἰι οἱ. Τα

οι τα Ιιιι!ιιιιοτιιιτι? Μ (ΜΜΜ Η:

τοοριιιιι!ιτ. Με”. Λ ιιιιιιοι ἰρεσ

Ποιο ι!ἱι:ἰε. ιιιι πιο ιΠιἰ ιΙἰ:ιοτιιιιι

Λο πιο? Ν Πι:οροιιι!ἰι. Ποιοι..

Νιιιιιιιιιιιι σου Μάιου” Μπι?

@πιο οιο. οι. μοιιιιιἱοοιι "τοκοι

τιιιιι. ιο απο. οοο! Γοι:ΕοιΠ

Βοεροιιοιτ. Τα”, Βι:Βιιιιι.ιι

Μ

38. αυτοι] αυτοις Λ.

- ο βαα. Οι·ἰο. ιν. 28”. | οιιι. ο Υ..

84.αο οιιι.] οιιι.!. και [Π] οιιι. ι:#ιι.

- απεκριθη] απειιριυατο Λ[0]. Χ. 83.

ΜΜΜ. αυτοι :. (ΣΔ. το!. ο. 8)”.

Ρετ. (ΕΜΗ.) ] οιιι. ΛΒο"[Ώ][.ΧΥ. 1.

83. ΜΕ). (Με.) 8)·τ.Πι:Ι. ΝοτιιιιΙι.

Φωτο. Οοι!ι. Διοτι.

- !ηα.] τρι·ιιοιιι. ο

οιιι. ΒΙ.Χ. Ι.

- απο ιτεαυτου 1501.. ¦ Ταφ' ἱαυτου Β..

Αστυ] τοΙ.

- ου οκ. ¦ οιιι. [Π.] (Μια.) 'Ποιο.

Απο. που. (σοι 80.)

- αλλοι “που σοι Βο.[1)]Β. Ποιοι.

5.γττ..'.'ει.8ι.ΠοΙ. Μοιιιρ!ι. 'πιο. ' Σαλ

λοι σοι “που ετ. ΑΟΚ. το!. Λικ. α.ο.

ο.οώ απο. Λτιιι. [ΔΗΜ] αλλο (ιιἰο)

σοι ιιπιυ Μ.

35.μη τι οιο. ο. 401€ | οιιι. τι Ι.

- οἱ αρχ.] οιιι. υὶ [0.]

- ομοι ()ι·ἰο.ἱτ. ] μοι Α.

θα

ω
ΔΟ[1)]. το!. |

 

28. οια! ιι! τιι:ιιιι.ιιιο. οι. Ι 31. απο οι 0!. πιο.

ιιιοτιο απο. οι. Ι 84. οοι. οι. ου ιιιιι. οι. ι απο·

τοι”. οι» οι.

489





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χνιιι. ΒΤ.

Α Β αν Β'.

:13 Κ Δ Υ.

1. 33. 69.

Ξ(3)ΕΚΠ8υ(Πλ .

11ο

ΤΠ

.ι

ρπα

ι

(Η. ιἱμι @73.1 εμ.

ια· τ.

ῇ

3
ε ι "ο". α7: 15- ντι

"Μι". και ο. 43

μια. τι: 17- -

ρπδ

α

και. Εξ

·1"Μιιιι. ο: :οιιι.

“Η”. ιό: η.

*0 ο· τ τ τ ο ` τ ιν ι Α |

Ιησουι·, Η βασιλεια η εμη ουκ εστιν εκ του κοσμου

τούτου·τ εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ην η βασιλεία

ε ι . τ τ υ)ἔμή, οι ύπηρεἱτο.ι °οι ἐμοὶ ηγωνιζοντο αν'| ἱἱνα μη

Α - τ τ - ι ' τ τ ι κ

παραδοθω τοιι· Ιουδαιοιι·· νυν δε η βασιλεια η εμη

οὐκ ἔστιν έντεῦθεν. "7 εἰπευ ούν αὐτῷ ὁ Πιλιῖιτοι·,

Ούκοῦν βασιλεύι· εἶ σύ; ,Απεκρίθη ο Ίησοῦι·, Σύ
| ι Χ ' τα

λέγειι· ότι βασιλευι· ειμι *. `ἐγω|ειι· τουτο γεγε|υνημαι
` 9 Α ' ι

και ειι· τουτο εληλυθα ειι· του κοσμου ινα μαρτυρησω

τῇ αληθεία. παι· ο ῶν εκ την αληθείαι· ακούει μου

τῆι· ιρωυῆι·. “8 λέγει αὐτῷ ὁ Πιλατοι·, Τί ἐστιν
τ Ι κ --κ ι ι ι ο ι- κ π

αληθεια; και τουτο ειπων παλιν εξηλθεν προι· τουι·

τ τ ` ν τ το π ι τ τ ι ι τ

Ιουδαιουι·, και λεγει αυτοιι·, Εγω ουδεμιαν · ευρισκω
τ τ ο- π τ ΙΙ 39 ο ιν ` | 0 οι τι οι

εν αυτω αιτιαν. εστιν δε συνηθεια υμιν ινα ενα
ξ ι 5 τ ε- υ ι ·- | | ο· ι

απολυσω υμιν εν τω πασχα· βουλεσθε ουν

τ ο .- τι κ 6 τ με τ τ 'ο ι τ

λυσω υμιν του βασιλεα των Ιουδαιων: εκραυ
·; τ τ τ ` σα ι κ

γασαν ουν παλιυ παντει· λεγοντει·, Μη τουτου, αλλα

τὸν Βαραββαν· ην δε ὁ Βαραββαι· ληστηι·.

απο·

(38 1 Τότε ούν ελαβεν 6 Πιλιΐιτοι· τὸν Ίησούυ καὶ

ἐμαστίγωσεν. 2 (1 καὶ οἱ στρατιῶται πλε'ξαυτει· στέ

Φανον ἐξ άκανθῶυ επέθηκαν αυτού τῇ κεφαλι), καὶ

πιοιιπι ποπ οτι ι1ο τπιιπι1ο 1ιοοι

..ι οκ |ιοι·πιιιιιι.1ο οποιοι κοπο",

ιιιοιιιιι. ιιιιιιιιιτι ιιιοι ι1οοοιιπι·οιιι

οι που Μπουτικ· Ιιιι1:ιι·ιε: ΠΗΓΗ:

ιιιιιοιιι ιιι.·ιιιιι ι·οοιιιιιιι ποπ οει

1ιιιιο. " (ΜΜΟ ινα απο” οι

1111ιιιιιι. Ετιτο τοκ οι οι? 11ο.

εριιιιι1ιι “οι”, Τα «Ποιο, ποιο,

τοκ ιιιιπ οπο. ("'·"'~) Βου ιιι

1ιοο πιιιιιο παπι οι οι! πα: "οι

ιιι πιιιπσ.1ιιιπ πι ιοοιιιποπιιιιπ

ικ·τ1ι11ιοπιιι ι·οτιιιιιιι οιπιιιι οι”

οοι οκ ι·οτιιιιιο οιιι1ἱι ιποιι.πι το.

οοιιι. 3' 1)ἰοιι οι απο”. (πιο

αι τοτἱιιιι? Πι οιιιιι 1ιοο οικ

ιιι<οι. ιιι·τιιιπ οκιτιι οι! Ιιιι1ιιοοι

(2392 οι απο οιπ. Εκο ιιιι11ιιιπ

ιιιι·οιιιο ιιι ου οιιιιιιιιπ. 2911”.

ω ναι. ιιιιιι:ιιι οιιιιοιιοιιιιιο "Με

ιιι ιιιιιιιπ ι1ἱιιιιιιιιιιι τοπιο ιιι

μιιιιι:1ιιι: νιιιιιιι ι·ι·ι.το ιιιιιιιιιιιιπ

"πιο ι·ι·κοιιι Ιιιι1ιιοοτιιιιι? ω

0". '~) 01ιιιιιιιι·οτιιιιι τιιιιιιιιπ

ιιιιιιιοιι ι1ιοοιιιου. Νοιι Τιιιιιο οι

11ιιτιι1ι1ιιιιι. Ετιιι ιιιιιοιιι Βο

ι·ιι1ι1ιιιο 1ιιιτο.

'ων-λ Τι.ιπο οτοο που".

1ιοπι1ιι 1111ιιιιιι 1οιιιπι οι Ηπα!

1ιιι·ι:. ·1 οι πιἰ1ἰιοτι ιι1οοιοπιοι

οοτοπιιπι οι: απο· ιιηιοοιιοτιιπι

απο οιιιο οι τοπιο ιιιιτριιτειι

 

38. Τηο.] ῇιτιιοιπ. ό

οπι. ΛΒΟ[1)]Γ.ΧΥ. 1. ΕΟΠΚΜΠΓΔ.

- τουτου ιι ικ του κοσμου τουτου] οιιι. Υ. .

- η βαα. η ιμη 22. ()τἰη. 1. 373'. ιιι. 221”..3834. ιν. 23.1. ¦ η ιμη βατ. [1).]

- οἱ ιμοι ηγωνιζοντο ποιο αν Β(η".ιναἰ.)

ΒΧ. 1. 33. 32. Αντα. ()τιρ.ι. απο'.

ιν. · :ραπ τ. Λ[0]. τοΙ. 21·ὶι1ι. Οτία.

ιιι. 5822. (οιιι. αν 1ι.Μ.Μοι.)

-- παραδοθω ()ι·ἰρ. 1. “Κόλιν ιιι. ' παρα

ι... ιιι.] σο.

37. απικριθη] ιιτ:ιοιπ. και Η. που. "ιιι1ι1.

αυτῳ Κ. 8ττ.Ι'ει. Μοιπμ1ι.ΜΒ. Τ1ιο1ι.

- ό 1ηιτ. ΑΒ[1).] το!. | οπι. ό 1οΧΔ. 33.

τα Δ 7):

- ι·γω κοιτα! Β[1)]Ι.Υ. 1. 33. οι. α.ι:. ι

Απο. (:_υρτ.297. (οιιιπ ιοο. οοπ-ι. 3188.)

ι+·1ιἱο ετ. ΑΧΔ. τοΙ. νιι1ι,;. όά||ἶη.

διττ.Ρει.διΠο1. Μι·ιιιμ1ι. Τ1ιο1ι. (των.

1 οπι. ιιιτ.η. ο. ν'Ει1ι.

- τουτο 10.] πιω. και Α. ¦ Οοιιιτπ. στη".

-- γιγινι·ημαι] γιγινημαι 02 δικ. Γ

38. αληθιια] ρι·:ιοιιι. η 1.

- ουδιμιαι·] οιιι. ου- ιιι.

- ιόριιτκω ιν αυτιρ “πιο αιτιαν ΤΠ.Χ. Ξ - ?Ραλφ γ11Ι::. [ο. 8)'1'.Πι:1. ¦ οιιι. 1.

νιι1ε. (α.)ό.ι:.ο,πη. ΣΕΦ.

ΑΔ. τοΙ. 8_γτι·.Ροι.&Πο1. Ποιο. Απο.

Γ. Δ. 338. Ο!). δι. ) ? Παιτιαν] πιω. θανατου ιιι. | πιτ. ιν

αυτ. ιόρ. [1).] ' ιιιι·οιιιο οιιιιιιπιπ ιιι ου '

_|ζ ποπ ιιιι·οιιιιι ιιΠιιιιι ι·ιιιιιιιιιιι οι 1ιοο

1ιοπιἰιιο Μοιπιι1ι. «που. ·· ιπ οο''). ,

ξ 38.ιν αυτηι] οιπ. Υ.. (1ιιι1ιοι παπι: ιιιιοτ ι

) 1ιιιοπο Με ποιο αιτιαν οι ποια ιυρισκω

1 οι! Πτι. ι·οτ.)

' 33. όμιν 1°.] όμων Το.

' - ἱνα] οιιι. Υ. '

ι - απολυιτω 1ο. ποιο υμιν Β[1)]Ϊ.ΧΔ. 1

1 ι. 33. ιπι. πιο. οι-".ι·.ι.οιιιι. Ατιπ. ;

1 |:ροπι ο. .ιιι. 60. το!. (Σούι. πιο.. 9

(οιιι. όμ. ο.)

- ιν] οιπ. Β..)ίαἰ. (τοπ. το Α.)

- ουν] πιω. ἱνα ΧΚΠ.

- απολυοω 2°. ιιπιο ύμιν ΛΒ[Π] Ϊ.ΧΥ.

1. 33. Οι). Κυ. (Ι.ιιιι.) 8)·ι·τ.Ριι.&Πο1.

Ποι1ι. Ανω. πιο. 1 :ροα τ. Δ13.το1. 4

(οιιι. απολ. όμ. α.)

: 40. ικραυγαιταν ()τίρ. ιι'. 402). | -αυαιταν

' ιιι.

; - ουν οι): 8)·ι·.Πο1. ' οιιι. 8. .οιιι. αμα

'Νιου. 1 ιιιιιοιιι τι. Μοιιιμ1ι. Ποιο. 1

" οι" ιιιιιο δ)·ι·.1'ιι. πια.

ι·ιιιιιιιπ

ιιι.]

που. ¦

33. ιι.

33. (Η).

33. Η). ΠΚΚ. α.υ.ι:.οη|ζ

Μοιιιιι1ι. Τ1ιο1ι. Αιιπ. ..·Ει1ι.

:που τ. ! 8)·τ.1)ιιι.

Α 40. παντις Λ([Π]).ΔΥ. 1. 33. (Η). τοΙ. τι'.

' (ροα λιγοντις· [1).]) | οιιι. 1.Π.Χ.

ι - τον] οιιι. [1).]

: - Παρα).Μν οι 13αραβαι· (Η). (Κιι1ιΜΒιι

.ΙΜ

- ό Βαραββας υι·ἱη.ἱν. 41122. ' οιιι. ό

μια. ούτος 1. (8)·τ.Ι.'οι.) ΑΜ.

1. ιλαβιν ό 11ιλατοι· τ. 1ηο. και ΛΒ[0].

τοΙ. νιι1α. δ.υ.ι:,|ὶ Η)·τ.11ο1. Ποιο. Ατιπ.

ό 11ιλ. ιλαβιν τ. 1ηιτ. και Υ”.

¦ ό Νιλ. λαβων τ. !ηιτ. (οιιι. και) ΣΧ.

Μοιπιι1ι. 'Νιου. ' οιιι. ιλαβιν οι

και Βιι·.1'ει.

2. αυτου τη κιφαλυ ¦ αυτου ιπι την κυρα·

λην Αυ. | ιπι την κιοαλην αυτου Ο

(ποπ Η). ο.

. 3. Μι πια. και ηρχοντο προς αυτου Β[.Χ.

Π.ι.(1..·ιιι.) 8]'1·.Πι·1. Ηι·ι·.Ηιοτ.

Μοιπμ1ι. 'Νιου. Λτιιι. .1·ξι1ι. ' .οιπ. €

Λ[1)]ΔΥ. 1. το!. _|ἶ δ)·τ.1'πι. @οιιι.

' -ιιἶιδοιταν Π(ΚΧ). 1. (-ωι·ταν Ι.Χ.)ι

Σιδιιτουν τ. Λ[1)]. ιι:1. (ιιΞιιΐου Κ.)

 

Η”. πο Μου ιιιιιιιι1ιι Η. 1 ιιιοι ιιιιηιιο δι:οοι·ι. 0·

1τιτ;:ιιιιιιι ιιιοιιιιι Η. ' 11Τ.

40. ι:1ιιιιιιινοτιιιιι ι:ι·,;υ οι.

"που ιιιι.ιιιι.1 υι.ι
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

Ίο

. Και.η : οςι. ο;

ο

9. στα".Ραἰιτόνη

-Ι.”Π,-'Ρ....νη..

 

__ παλιν] στο. 9!

- εξω] οσοι ο Πελατος ΕΚ. 89. ναι.

ιμάτιον ποριρυροῦν περιέβαλου αυτου, 3 . καὶ η|ρχουτο

προι· αυτόν;| καὶ ἔλεγον, Χαῖρε, ό βασιλεῦι· τῶν

Ίουδαίων· καὶ ]ἐδίδοσαυ|| αὐτῷ ραπίσματα. 4 8καὶ

ιἐξῆλθεν|| πάλιν ἔξω 6 Πιλότοι· καὶ λέγει αύτοιι·, “Με

ιἶγω ὑμῖν αὐτόν ἔξω, ίνα γνωτε ότι * οιὶδεμίαν αἰτίαν

ειὶρίσκω ἐν αὐτῷ”. 5 ἐξηλθευ οῦν [ο] Ίησοῦι· ἔξω,

Φόρων του ακοίυθιυον στἐΦανου καὶ το πορι|ουροῦυ
' | 9 4

οματιον. καὶ λέγει αυτοιι·, 2Ίδοιὶ|| ὁ ιἶίυθρωποι·.
οι ο το ο κ ο .ο ν

' “ οτε ουν ειδον αυτου οι οιρχιερειι· καὶ οι ι3πηρε'ται,

, | |

εκραυγασαν λεγοντεο, Σταύρωσον, σταύρωσου. λέ

Ιουδαιων 99.

- εκραυγασαν] -αυασαν ΚΑΙ.

διο ο.9.

8. οτε] ὡς 99.

ι·ἰι·οοιοιιοιιοτοοι οιιιο. =' οι το

οιοιιιιιιι οι! οιιιο οι Αισώπου,

Πανο τοκ Ιιιιιο.οοτιιιο. οι Λει

ιιιιιιι οι ιιΙο.οιιο. ^ “η” Σκια

ιιοι·ιιιο Γιιιιιιιε (απο οι Μου οιι,

1Σοοο οιΙιιιιοο "Με οιιιιι οποιο,

οι οοι;οοεοιιιιιι ιοιιο ιο οι: οιιι

Ποιο οιιιιοοιιι ιιινοοιο. 5 μπω

που οι·ι;ο Ιοοιιε οοι·ιοοε ερι

ιιοειιο οοι·οοοιιι οι οιιι·οιιι·οιιιιι

ι·ι·οιιιοοιιιιιιο. Η Με”. οἰε,

Και: Μαιο. 90". '·) “οι” απο

ι·ιιιικοοιιι οιιιο οιιιιιιιιοοε οι οιι

ιιικιι·ἱ. οιιιιοιιιιιιιιι ιΙἱοι·ιιιι.·5. θειι

οιιιι.ιο. οι·ιιοιιιαο. (9999 Πιοἱι

ι.·ικ ΓΠοιοιι, Λοοἱοἱιο ι:ιιιιι του

οι οι·ιιοιιιαιιο: 099· 9·) οοο οιιιιιι

 

Η ι - ι. κ · . ~ - .. .

. γει αυτοιι· ο Πιλατοι·. Λάβετε αὐτόν υμειι· καὶ σταυ- 988, Ηπερο:Πωε:ΜΈ9·π·
: - ε ι , Α ' .ι - .

ε. ΊΓ έ ρωσατε· έγω γὰρ ουχ]Τ εύρίσκω έμ αύτη) αιτία!). λαοι. Και “μου ιιιιιιοιοιιο. οι.

- 7 ' Ι Α ι -- .. οι:οιιιιιιιιιιι Ιι·μοιο @Με Με.

ρω, απεκριθησαν αύτερ οι Ίουδαιοι, !Ημειι· νόμου ἔχο· ιοιιιι|Πιιιιοιιοι οι: οιιι. Μει

κ κ κ ε .. 4.) 'ο οι

ι μεν, και κατα τον νομον ] ὁΦείλει οιποθανειυ, ότι ΜΕ::Γ:ΒΒ:"=:ζ ,,]:Ι]]]8

Α κο ο κ ..ο . ~ ' ''` · ."293 ° υιον θεου εαυτον|| ἐποίησεν. 8 ὅτε ούν ή,κουσευ ὁ ?19 @Ταφ 9" Ρωα09"")

Π λ ο .. ι ε .. , , 9 ` ποιοι" οι σου οιι Ιοοιιιο, Μαιο

ι απο τουτου τον λογου μαλλον ειροβηθη, και οια? ΙοιιιωιιιοιιοΉοοΒιοπ

9 ο κ Η οοο @οι οἱ. ( 'ι · ἱοἱι

εισηλθεν είε· το πραιτώριου πάλιν καὶ λέγει τω 0.8., οι οικω, Μο: Η,... 'ο.
ι- .ο ε ι κ ο .. ι “ · ' - -

- Ιησου, Ποθεν ει συ; ο δε Ιησουι· αποκρισιυ ουκ.ν ο σε .- .κ _ ~ . ' .

. ρ:77 εδωκεν αυτοι. 10 λέγει οῦν αυτερ 6 Πιλατοι·, Ἑμοὶ ΝΜ"Φωα"ΜΜΒΜ "Ιω

10.στοιοοιιοιιι;ε. ου λαλειι·; οὐκ οίδαι· ότι ἐξουσίαυ ἔχω 2οὶπολῦσαί
. ω· εχ.απ0 υ- .ο...Η σε, καὶ ἐξουσίαυ ἔχω σταυρωσαί|| σε; Η ,Απεκρίθη

Ο. και εξηλθ. ΑΒΒΚ. 88. Κ. 5]ιτ.Ροι. 9. 9 ανθρ.] στο. 9 Β.Μι.ιἰ. Τ. ἑαυτόν ματι υιον θεου ΒΤ.ΚΥ. Ι. 88.

ι διο. ι ]ζεξηλθ. ουν τε. ΔΥ. 99. το. Π 9. Με] 9τ' αν Ι. 99. (οι.) νιιι8. ι.·.εάο,Ι]': (209.) 0τἰη.

νιιιΕ.Οί. 9,9: | ιξηλθ. .οποιοι Πλ] Ι. -ειδον] ιδεν Υ. ιν. 0ι·ἰο.|ιιι. Η. ἱιι. Μι. (αυτον Μ.) ἱ

Γ. Δια. ιι.ι·.ε:,μο. Βιολιά. Μοπιοιι. --οἱ αρχ.] οτοοιο. ι οχλος και Υ. Σιιιιιο ς. Λ[Π]. το!. 8]·ττ.Ροι.&.ΠοΙ.

Τιιι:ο. Ποιο. Απο. - υπηρεται] πρεσβυτεροι Τ. Η Μι!. των τε!. ] ἐαυτ. θεου υιον ΔΒΔ. ] 9Πιιιο .ο

Τιιοιι.

  

Ί

Απο.

'[|)]. το!.

ε.ι.εωε,. Απο.

ι οσοι πολιν Βιτ.1.)ει. ] οιιι. ο. Μοοιοιι.

' - ουδεμιαν αιτιαν ευρισκω σοκ ευ αυτοι

Β. 1. 88. (οχι) Νοιοο!ι. Τιιοιι. ΖΕιΙι.

ι :γιατι ια. [Π]Δ. κι. .οιιι. (ι:.)(ε.)

“ο”. 8]·ττ.(Ρει.)&ΗοΙ. σου. Απο.

| αιτ. εν αυτ. ουδ. ενο. ΕΚ): ' ουδ. εν

αυτ. αιτ. ευρ. Α. ] εν αυτ. ουχ ευρ. αιτ.

99. που ιιιτοιιιο ἱιι οο οιιιιειιιο α. ιιιιΙ- τ.

.~ Ιου: ιονοοιο ἱιι οο οοιιοοοι νιιις.(.'ί.

Ε 5. ι Ιησ.] οιιι. ο Β.

:ο ·-εξω] ιιιιιο ὁ Ιησ. Ι. ΜΙΑ. Ποιο. 11991.

'στο. νου; 1|ῖη. Μοιοοιι. ΤιιοΙι.

-οοριον γιι|2. ο

Γ -και λη. οι! 9ο. νοι·.] στο. σού...

. -· αυτοις] που. Ποιο” εγτ.Ροι.(Μοοιοιι.)

3· -ιιΐου οποιοι. Ι. 88. ' :Με ιο. Α

πιο. | ιι.οιε πιιλιν Υ. -λεγοντες] οιιι. Υ.

_ στιιυρωσον 9°.] ΜΝ. αυτον Α[1)]ΔΚ

Υ. 88. 99. ΕΠΚΜΒΪ.ΙΓΑ. νωε.οι. (ο.)

ο.(ι.·.)/.1Ε $γι·.Γει.(Με)&ΠοΙ. Βγι·.Πἰοτ.

Μοιοοιι.(υἱ.ιι). Τιιοι:ι.(υιο). απο. Απο.

Μαιου). καλο". 15. ' οιιι. ΒΕ. Ι.

.οιιι. (ο.)

-αυτον] μου υμεις [Π]ΤιΪ. ε.

--ουκ εἰιρ. ΕΔ.

αυτιμ τυο. ο. ' οιιι. Ι.

του. στο. Η. 402-.

- οι Ιουῦαιοι] που. και ειπαν 99. (οι-ποιο.

Μιλ.) ' αποτο.. ()κιο. ιν.

--εχομεν ()τίο. Η. ' εχωμεν Χ.

- νομον] *Μιλ ήμουν :. ΔΚΥ. το!. τν.

Ι οπι. Β[Ι)]Ϊ.Δ. Σεπτ. Οριο. Η. Οτι!). '

Μι. ο. 820. Η. πιο'. Μ!. 0 ι2=.

- θεου] οποιοι. του Ε!:. | στο. δι. 8. Α

Β[Π]Τ.ΚΔΪ. 1. 88. 99. ΒΠΚΜΒΙ.ΪΛ.

θα!). ιν.

Η

α.ἰι.ι:.ε,|ἶ

. ] εχων Ι. α.ίι.ι:.ε. .

-ἰι Πιλατος] μια λογου 99. Μοιοοιι.

-- τουτου τον λογου] τουτων των λογων

- μαλλον] ...οι δε 99.

9. εισηλθον [0.]

- παλιν] οιιι. Τ|ιοΒ.(ι:οιὶ.) που. | Πιλα

τος λυπη).

- ο δε] και 9 Μια.

10. ουν] οιιι. Α. 99. 8)·ι·.Ρει. Μοοιμιι.

Λεω. (οοο οιιι. Χ.)

-- εμοι ου λαλεις] οι! Η". να. (οιιιοιο.

και) 99.

- απολ.

δ)·ι·.1'ει. | ζσταυρ. σε....απολυσαι σε

Τ. [Π]Ι.ΧΥΒουιτ.'. τοι. μια. 5)·τ.ΗοΙ.

Μοιιιοιι. ΤΙιοιι. Ποιο. ιδιοι. που.

σε....σταυρωσιιι σε ΑΠΕ.. ο.

 

4. Εκἱνιι οι°ειο ιι.οι·ιιοι οι. ' οοΠειτο ιιιτοοιο οι

οιι ο:ιοικιιιι Οι. · - -

οι. '9. οικου'. Ποιοι. οιιιο οι. ' 9. ιιικιι. ιι.

Γ.. “οι”. οι. ι ι:0τοιιτειιι κοιιιο.·ιιο
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΙΧ. 12.

Α Β 1)' ΠΠ.

1: 1 (Δ) Υ.

1. 88- 89.

ΕπΧ.Π5ΠΛ.

€ 11 _
11. ο παραοούς με

!2. ὶκραογαζου

ο απο.

 

ο , Αη ο τ τ- ο 'Ρ › τ ο 9 ο ..ο

αυτω 1ησουο. ουκ ειχε; εξουσιαυ ° κατ εμου

› "ι ΙΙ ο λ 9 9 2 τ ο .ν κ

ουδεμιαυ, ει μη ηυ δεδομευου σοι αυωθευ· δια

σε τ Ι κ τ κ Ι Μ

τουτο ο παραδιδουο με σοι μειζουα οιμαρτιαυ εχει.

12 Β | Ο κ κ ο Ι !| Ο κ ! τ '

εκ τουτου ° ο Πιλατοο εζητει απολυσαι αυτου· οι
` , ο! ο Ο | || | Π ` κκ

δε Ιουδαιοι · εκραυγασαυ λεγουτεο, Βαυ τουτου
ο κ ο το | η τ .κ ο

απολυσηκ` ουκ ει Φιλοο του Καισαροο. παο ο βασι
Ι 6 ο ` ΙΙ Α 0 | το τ ο το

λεα ° εαυτου ποιοου αυτιλεγει τω καισαρι. 13 ο ουυ
Α 9 | Έ 2 4- | Δ | Ω '

Πιλατοο ακουσα;` που λογου τουτωυ, ηγαγευ εξω

λ ' -·- κ 8 | ο ` ι ο |

του Ιησουυ, και εκαθισευ επι * βηματα ειο τοπου
τ τ ο .. ` κ υ

λεγομευου Λιθοστρωτου, Εβραιστι δε Γαββαθα·

1.., 5· ` ` .ο η ο! '0 ο υ 8 τ ||

ηυ δε παρασκευη του πασχα ωρα ηυ του
Ο Χ κ »- Ο κ ο! ο λ Ο σκ

εκτη. και λεγει πιο Ιουδαιοιο, Ιδε ο βασιλευτ υμωυ.

@ΜΜΕ “κι”. Νου Μου...

μοτοετοτοπι αιΙνοτουπι πιο ιιΠοτο

"κι ΠΜ οο<οι οικω" .ο ευρω:

ρτορωτοα (ΙΜ ιτ:ιιΙἱ‹Πι "το οι»

οποια ροοοιιὶ.οπι οποια. Η Εκ

ἱιιοο αποσπάται 1'Πιιιιιε Μπάι

τ.υτο απο; Ιιι‹Ιαοὶ ιιιιιοπι του

πιοοοοι οἱοοτιιοε. ετ Μοτο οι

απο.. που οκ Μάσα Οιιοκατἱε:

οιιπιὶκ ηοἰ οι: πορτα υπο. οσο

ττο.οὶοἰι οιιοοιιτὶ. "' ΡΠατοο

απο αυτο πωπω: οσε τοπιο

παο. α‹Μοκἰι ?οποιο ποιου, οι.

ταου. ρτο "οποιο" οι Ιοοοπι ι:μιἰ

ιὶὶοὶτοτ Πιοοπτοιοε. Ιιο!ιτοὶοο

ΜΜΜ (τουτου... " Ποτ. ου

ιοπι ρατοεοονο ρωιο!ιαο. ὶιοτο.

«μπα οικω. Η σου “απο

 

ΙΙ.αυτ‹ρ Β[Π]Ϊ.. Ι. 83. τυο. εκτ.Ροτ.

'Ποιο. ΣΕΦ. ¦ .οτο. :. ΑΧ. το!. νου.

Ματ 8].·τ.Πο!. Μοαιρο. Ποιο. Διοτι.

- Μπους] τροπο ο ετ. ΛΣ.. το!. Ι στο.

Β[Β]ΧΥ.ΠΗΚΠ. μου. και ει·ιτιυ

αυτοι 89. (α.)(ο.)(β) που.

·- ειχες ΒΔ. 1. 38. 69. τοὶ. Τὶτοο. που.

Ιω. οσο. 0α9.1ια.ι. “τα Η. ασε.

0_υρτ.2Ι2. !ΙὶΙ.7-85'·'. [ εχει;; Λ[Π]Ε

ΧοἰοΥΛΤ/ζ Μοπτρὶι.

- κατ'εμου απο ουοιμιαυ Β[Π]Ι.Χ. Ι.

82.!. Κ. σου.) Μοαιρ!ι. Τα». Απο.

.που ' :μια ;. ΔΔ. οι). ΑΩ. το!. (ο.)

8γττ.Ρετ.8ιΠοὶ. Ποιο. απο.) ' οτα. ου

διμιαυ Λ.. Πὶὶ. ¦ κατ' :μου απτο εξου

αιαυ Υ. Οτζα. Ια!. ὶ. Η. Φορτ.

·- κο αν] κου 1·

- σοι ροκ! οιοομ. Β[Ι)][.Τ. α.ο.(ο.)

5_νττ.Γει.8ιΠοΙ. του.. Ιτοπ. οτα. ΗΜ.

(αφτο Πί!.745°. ' :αυτο σ. ΛΗ. το!.

νου. οφ Ποιο. Απο. ()τἰο.|ιιι.ἱἰ. ] στο.

Χ. ¦ (οιοομευηυ Β.ΠΙοι.Βοο. οιτο.ιΠαἰ.)

-- ο παο] α παρ. Υ.

-- παραοιοους Λ[Π]ΙΠα. Ι. 83. Ποίο.

το!. | παραδους ΒΔΕ. | παραοος Λ.

_ μαζουα] ριζου ΕΥ. 09. ' μειζιο Η.

12. οιο. τα. Βρτ.Ηἱοτ.

- τουτου] πιω. ουυ Ι. Ο!). ΜΜΜ. (πιο

του. "οι" νοτια. α.ο./Σ Απο. που.)

- ο Πιλ. απτο εξητα ΒΙ.Χ. 88. Ν. ιι.ι:.

απο. Βοιωτοι. 'Που. | :μια τ. Α

[Π] Π. το!. να'. 1: το!. | οτο. ο. ¦ μου!.

απολ. αυτου Κ. (ο Πιλ. απολ. ιζητ.

του Ιηοουυ 69.)

-- αυτου] ποιο α·ιτολ. 83. Μ.

- εκραυγασαυ Β.ι"αἰ.[Ι)]. 88 α. (30Εὶι.

] εκραυγαζου (Λ)Β.ΠΙω.Βοο.Π(ΙΑΥ.

1. 69. (Μ.) (Μάρ. Η. 402.. (εκρυγ. Λ.

-αυαζ. ΕΜ.) ΙυιρεΜ να!. ο.ο.ο.|ζ!|ὶρ.

5γττ.Γετ.&ΠεΙ. Ι ;ικραζου ετ. ΧΔ. το!.

Η. ιαυ Οτο'. Η: ' αυ Β.

-- κι Οτἰη. ὶν.| ?κι ο οι). ?ζου 69Νοι·.)

- πας] πιω. γαρ [Ιλ] καίτοι. α.

Βυτ.Ριπ. Μοπητο. ' (Ξωτικα. Οι·ὶη. Η.

- ὶαυτου ΛΒ.οίαί.[Π]ΙΠ.ΧΔΥ. Ι. 83.

69. 1·:ΠΚΜΒΤ[ΠΛ. Βγττ.Γ8ι.&Ποὶ.

Ποιο. Απο. απο. Οτὶο. ἰν. (ροει

ποιωυ ΥΜ.) ¦ :αυτου 9. Β.τ.Βοο.

- τῳ Καιο. Οτο). ὶν. ' στο. τιμ Ι.

18. τωυ λογιου τουτωυ ΑΒ(Ιυ). 83. (Μ.)

Μοοηοι. Τ!ιοΙ›. Απο. (του Τ.. λογου

Μ.) ¦ τουτωυ τωυ λογιυυ [υ]ΠΔΥ. 1.

ΙἰΠοὶο. Ποτ.. 8:ετ.Πο!. (γιὶιιτ. (Μάι.) ]

:τουτου του λογου '5. 89. [(80. εμ'.

1,52. του. ' του λογου τουτου Λ.

-- βηματος] ·'· 'οικου. του ετ. ΔΣ”. ο!). τοὶ.

| οτα. ΛΒ[υ]ὶΠ.Χ. 1.38. Η.

- λιγομιυου] ος λιγκτοι Ι. Μ”.

- οι] απο. [Ο]

- Γαββαθα] Γαβαθα Η. ε)'τ.ΠΟΙ.Μι2.

σκοπο. | Καπφαθα Ι. Καρρω.|ιο Απο.

¦ (.ἶοποποοο ο. (Ξυποοιὶιο ο. (ΜΜΜ ο.

(3οτιπιποο ε. (Ἑοποοκατ_ῇ

Η. ηυ οι] οπο. οι Υ. Απο. Η παρασκ. τ.

πουλί. ρου: ώρα 6: ὶκτη ηυ 'Νιου. κου..

οιπ. ώρα οι ὶκτη του.. οι ωοο. .Βοη;ὶο

Με οι». Μαιο".

-- ώρα ηυ ΛΒ[Π]ΕΧΔ. Ι. 88. 69. ΜΗ.

α.ο. Μοιτηιὶι. ' :ώρα δε (Ξ. ΠΥΕΠδΛ.

8ττ.Ηι:ὶ. Αττικ | ώρα τοιαυτα γιορ. ο.

Ξ

ι

Ι

οώ ' ώρα 5: ηυ κ. | Μοτο :οποιο Μοτο Ξ

1ϊ(Ι."απο.). (ο: που απο εοκια Μοτο

8]·τ.1'ει.) Μπιουτ. τιτοτὶι.Ποἰ εαυτο Μαιο

λαο.

- οι; ΑΒΙΠ.ΧΥ. 38. ΕΚΛ7]: ' Ώου”

π. [Π]Δ. 1.69. ΠΜΒ.τΠ. ] στο. ΜοπιρΙι.

άξιο.

- ὶκτη ΛΒΠΥ. Ι. 88. 69. ΒΠΚΜ8ΠΑ.

μου. 8]·ττ.Ι:'ει.διΠοΙ. 8]·τ.Ι:Ποτ. Μοαιρο.

'Νιου. 'Πωσ. σου. Διοτι. απο.

 

καὶ του οὶκουομὶαυ οἱ ὶυ τῇ “τη του

ἡμερῶυ ῆτις ὶατὶ ιταραοκιυή. του ἔσχα

του άυθρωπ..υ εἰς άυαγὶυυηαιυ τοῦ

πρώτου αυθρώπου ττκφηυουαι. ο; οὶκο

υομίας άρχηυ καὶ τέλος καὶ του ἔκ

τηυ ιοραυ ὶυ ο προσηλώθη τη] ξύλου.

Μπι-ι... ιη». Που. 72. [οι Πὶρρ. Πάοκ.

νἱ.46(2ΙΟ)]. λέγει ο Ίωάυυης,ΊΙυ δὲ

ἄρα ἔκτη. ῖυα ημισυ του ἡμέρωυ ἐπι

διὶΞη. Ηἰρρ.ὶο Ποπ. ρ. ΙΟΙ. τἰυος θα

κευ ο μὶυ Μάρκος τρίτου ἄραυ λὶγα

του χριο·του αταυρωθουαι.ο δὲ 'Μάυ

τα” ϊκτηυ; Μάρκος μὶυ του οοραυ τῆς

αποφάσεως τοῦ οταυροο «πάριος καὶ

άυαμοιβολου ὶκτὶθὶται.....ο Μάρκος

αοτου του τρὶτηυ ιοραυ αταυρωθῆυαι

λέγει Μ 1); ο Πιλάτος του άπόφαοιυ

ὶΕἡυεγκευ;

τοῦ Μάρκου του καιρου της αποφάσεως

αὐτὸς τηυ οὶραυ ὶυ τῷ "αυριο προο

ήλωοαυ του κύριου ίφηοευ. Ποκηο|ιοι.ε

|Πετ.Ωατ..Οτοπι.389. ' τριτη ([Π(;τ.])

Ι.Χ(κοο ὶκτη οι οοποπ.)Δ. Ηοοἱβιος ο

Καιοαρκος ο Παροὶλου προοαγορευο

μευος ὶυ ταῖς προς Μαρῖυου ἐπὶ ταῖς

[απο. πιρὶ εκατο] τοῦ σωτηρίου [θείου

σπιτια] πάθους καὶ τῆς· αυαοτάσεως

ζητησει” καὶ ὲ·ιτιλοοιοι. καὶ ταῦτα προο

θηκευ το; ὶΞι:ταοιυ. το του μὶυ θεῖου

εοαγγελιοτηυ Μάρκου ιἰ·ιτιῖυ ῶραυ ιῖυαι

τρὶτηυ καθ' ου ἱοταυρώθη χριοτος ο

Ίωάυυης σε «ος εὶρηκὁτος

θεοι· καὶ οιυτήρ ,μου του δέ θεολογι·

κώτατου Ίωάυυηυ κατά του Ϊκτηυ ώρου

γράψαι προκαθιαθῆυαι του Πιλοτου

ὶπὶ τοῦ βήματος ὶυ τῷ λιθοοτρῶτῳ τῷ

καλουμέυιρ καὶ άυακρὶυειυ του Ίησοῦυ°

Η. Φωτο" απο!. (Η. ὶ "ιο "Με" οι. ¦ Η. Η

“Μάο Η. ' «ποιου Μάιο Ο!. ι 12.8. 1'Ηοωοοικοω

οι. ' ὶιι Ιοοο οι.

472





ΧΙΧ. Η). ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

πιο. α. ι. ...Το 15 ι ·
ι ο ο. ε· τι

"π- 1,. Η. " εκραυγασαν ουν εκεινοι", 'Αρον άρον, σταύρωσον
” ' | | ) Α Φ Α ε Α

αυτον. λεγει αυτοιι· ο Πιλατου, Τον βασιλέα υμων

8 0 να '

σταυρώσω; απεκρίθησαν οι αρχιερειο, ουκ ἔχομεν

'οποιοι. τσουπ

(σ001.)ΔΠο.ΞΗι. ι

βασιλέα εἰ μι) Καίσαρα.

Εοοο τοκ νοοιστ. "· (ΜΝ-λ ΠΠ

ιιιιι.οιιι οιιι.ιιιιι.οοιιι. ΤοΙΙο ισΙΙο.

οι·ιιοιιισο ουαι. (φαω οσοι

οιο ΡΠιιι.ιιο, Κειςοιο τοοιι·ιιιιι στο

οιιισοτιι? Ποορσιιι|οι·ιιιιι ροσ

ι.ἱιὶοοει. Νσιι !ιιιοοιιιιιε ι·οαοαι

πιει Οιιοοιιι·οιτι.- 1 · γ' ι ο· ο ν.
Με 69 “ Τοτε ουν πα έδωκεν αυτον αυτοι; ΐνα '6 στο) Τοσο οι· 0 Μαιου

α . οἰιι ~Η οι ι 2ο- Η ο ε- η κ ο νι Ι Η Η ΟΠΠ)! ΕΠ.="Π'.

...Η σταυρωθη. Παρελαβον ι ούν τον Ιησουν Α· 17 καὶ οικω 8"Βαιρω-ι"" Μέ... Ι..

α απο οι. ασκοπα:: .7 οι οιιιιιιιιιιο

"Μαιο η : 8ο. οιο.

"Μ". ι5:αι. οιο.

Ποιο. σωσει. οιο.

το
α

19#

το Ίησουν.

α

 

και φησι γραφικον εῖναι τοῦτο σφάλμα.παροραθεν παρα τῶν ΙΕ άρχῆι; απο· Ι

γραψαμένων τα ει:ιαγγελια· του μὲν γὰρ

γάμμα στοιχείου την τρίτην ιιιραν ση

μαίνοντος. του οι επισήμου την Ϊκτην,

καὶ πολλην εμφερειαν εχόντων προς

ἀλλήλους τούτων τῶν χαρακτήρων

κατά πλάνην το γάμμα στοιχεῖον το

της τρίτης ωρας δηλωτικόν. κυρτωθεἰ

σης της ιὶνατιταμμένηι; οι μῆκος ευ

θείας. εἰς τὴν τοῦ επισημου μεταχωρῆ

σαι σημασιαν τοῦ της “της ιιιρας δη

λωτικοῦ· τῶν γαρ τριῶν ειδαγγελιστῶν

....συμφωνως λεγόντων ως απο εκτης

ἄρα; σκότος εγενετο.- πρόδηλον οι ύ

κύριος...προ της Ϊκτης ιιιρας...ἐσταύ

ρωτο. δηλαδή κατά την τριτην ιδραν, ως

ο Μάρκος ὶστώρησε. καὶ τοῦ 'Ιωάννου

τον ὅμοιον τρόπον την ιδραν τρίτην

ειναι επισημηναμένου καὶ τῶν απο

γραψαμιἱνων το γάμμα μεταθέντων εἰς

τὸ ἱπίσημον. δευση" και. οι! Τιισιιιι.ιιιι

θοι·ιιιιιοἱοἰιιο Ερἱεοσριιαι. |Παἰ. ο. 299.

(οι σαι. Οιιιιιιοι·. 889.) ο οι καλλίγρα

ιρος αντι του γάμμα στοιχείου οπερ ση

μαινιι την τριτην εγραψε το επίσημον.

ο καλοῦσιν οι 'Αλεξανδρής. Γαμεξ, 8 Ι

δηλοΐ την εκτην, πολλην ἔχοντα προς

ἱαυτιὶ την ομοιότητα. και δια του γρα

φικοἴι σφάλματος γεγονιν η διαφωνία,

ἀντὶ γαρ ΓΑ. ιιιριις €Ι. εγραψα. Δικαιο

ιιιιιο ιο δο!ιοΙ. Εκ Ειιοο!.ιἰσ οι. Διαπισ

ιιισ Μουτ". Τ|ιι·ορδη|οοιιιο. τριτιἱτη |ιιι

οι:: Νοιιιιιι.ι. Ιιι θ|ιτοιιιοο Ριι.ιι:|ιαΠ αιι

το σιιιιοιΙιιαι καποιοι· “οσο τριτη".

καθιὶις τα ακριβη βιβλια περιέχει, αυτό

τι το ἰδιόχειρον του ειἄαγγελιστοῦ. υπερ

μέχρι τοῦ νῦν πιφυλακται χιιριτι θεου

ὶν τῇ Έιρεσίων ιιγιωτατρ εκκλησία, καὶ '

Γολγοθά, 18 ὅπου αυ

εγρα

των τῶν πιστιῖιν ἱκεῖσε προσκυνεῖται. ι

| .ο ` , ”

βαστσιζο.ινπ 2αυτου του σταυρόν,|| εξηλθεν εἱτ του

Ι ,

λεγομενον κρανίου τοπον, *Μ λέγεται

5 οι απο” 219. “Βοι·ἱρι.ιιαι οιο. ιιι

.νοιώσω οι ιΤοιιο.ιιιισ οσοι! Ι)σιιιιιιιιο

ιισειιοι· αστο. “και οτιιοἱΒιιιιιι οἰι.

απο οοιιιμιιιιιι σοι ιο Μαιου ιιιιἰο 'απο.

τοπιο. οτιιοἰίὶκιιε σει.....Εττσι· απαιτο

τιιαι Ποτ: οι ιο Ματοσ αστα οοιιιιι. εοι·ἱρ- '

ιιιαι Μι; σοι! ιιιιιιιι οριοοιιιιιιο Οικισ

οιιιιι ς ριιιιινοτιιιιι οσοι: Γ. εισαι οι. οι

οι·ι·στ ίσα κοι·ιρισι·ιιιιι οιο." Βτονἱιιτιιιιιι

ιο Γιιιιιι. Ικιενιι. Πιοτοιιγοιι ομοια. οι!.

τοπιο οι. Δρ!» Ι98. (σο Μπιτ. και.

σε.)

Ι5. εκραυγασαν ουν εκεινοι Β(Ε)Χ. (ι.(ο.)

(-αυασ. Ι..) σαι. εκεινοι 2. Ι :οι δε

εκραυγασαν ε.. (Λ)([1)])ΠΔ(Υ). Ι.

σο. ΒΗ(Χ)(Μ)$ΠΔ. (πιο.) σ.(ο.)(_/:)

ΩΣ) (Βιιιτ.Ροι.8ιΒοΙ.) ΑΜΠ. Μοαιριι.

(πιο.) Απο. -γασον Α. -γαζον [Π]

ΧΚ. νιι1ε. εκττ.Ρει.8.:Ποι. Τοσο.

~αυασ· Μ. ¦ οἱ δε ικραυγασαν συν 83.

"...οι λεγοντις 69. Η. (οιο.)

- αρον αρον] αιρε απο της γης τον τοι

ουτον στη. οι. 240”. 689!. 642”. ιν. Η".

(ι·ιι!.Αοι..κκιι. 22.) ' Ώσπου.. Οι·ἰυ.ὶϋ.

«Με. ιι'. 402..

- απεκριθησαν] πιω. ουν ου.

- εχομεν Ικα. 258. Οι·ἰρ. ἱν. 402.). '

-ωμεν ΕΛ.

ΙΟ. παρειῖωκεν] -καν Χ.

- παρελαβον σου τον Ιησουν Β[Π](Ι.)

Χ. 88. α.υ.ο.ο.Ι). 8υτ.Πιοι·. Μοιιιριι.

(παραλαβον Ι..) | 1ῖπαρελ. δε τ. Ιησ.

.8. ΔΠΔΕΠΕΒΛ. ναι. 8)·ι·ι·.(Γετ.)&.

Πο!. του.. (ΣΕΦ.) | παραλαβοντες δε

τον Ιησ. Π. παραλαβοντες ουν αυτον

Οι·ἰο. οι. 548€. | οι δε παραλαβοντες

αυτον Ι. (Η). Μ. (_|:) (Λεια.) | οἱ δε

παρελαβον τον Ιησουν Υ. μια. και

τα,... [ιηιι.ποιικε.ιτρ .οι τ Ξ

Βιι·.Γοι.ιιιυιιι. ¦ τσάι!. και απηγαγον

Ἑ.βραϊστὶ

τον ἐσταύρωσαν, καὶ μετ, αὐτοῦ

ἄλλουτ δύο έντευθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δε τον

ψεν δὲ καὶ τίτλου ὁ Πιλᾶτοτ καὶ

ἔθηκεν επὶ τοῦ σταυροῦ· δν δε γεγραμμένον, Ίησουο

1ἰιιι·- '

απο οι·ιιοοιιι οιιἱνιι ιο ουαι ..οι

ιΠοιιιιι· οιιΙται·ἱιιο Ιοοιιιιι. Βοσκο

ιοσ θσιι;οιιιο. Η “οι οιιιιι στο

οιιιιιοι·ιιιιι. (Μια) οι οιιιιι σο

Μισο απο Με οι. 'απο, ι·ιιοιΙἱιιιιι

ιιιιιοαι Ιοειιιιι. '9 (Μι '~) επιρ

ειι ιιιιι.οιτι οι. ιιιιιιιιιιι 1)Πιιιιιιι οι

οικου, ειιιιοι· οιιισοπιι οι·ιιι οιι

ιιιιιι ασιμωφ. Ιοιιιιιι Νιιιαι·οιιιιο

ι

· :. Α. ποιοι. Βιιι·.Ποι. Τοσο. και.

ι μοι. απηγαγον ι. ΜΗ. Απο. ' σαι.

ΒΕΧ. 88. 6ο. α.ἰι.ο.ε# ε_γτ.Ι:Ποτ.

ι Μιιιιιριι. Οι·ἰο.ἰἱἰ.ιιιυιά.

γ- Πιι.] Μιά. ει; το πραιτωριον ΜΗ.

(ιιιιιο απηγιιγον Η..) 8_γι·.Ηιοι·.(α σαιτ.)

| πιω. επεθηκαν αυτοι τον σταυρον 69.

87ι°.Πἱοτ. ¦ επιθηκαν αυτοι 0ι·ιο. ἱἰἰ.

6 Η'. αυτοι τον στ. Β(Ι.)Χ. 88. ΙΑΝ. ι ἱαυτιμ

ἰ τον στ. Ια. ' τ. στ. εαυτιρ Ι. ' εαυτον τ.

στ. ' τ. στ. εαυτον ΑΠΥΠ. | Στ.

στ. αυτου τ. ΠΠΚΜΒ.ιΛ. Βια-.Μιὰ

Πο!. (Δ απο οσοι τον). ' αυτον ιιιιιιιιι:ιι

69. @αι-Πιτ. οποια 5484.

-- εξηλθεν] σιιι. Β_νι·.Ρει..

- τον] το Υ. | τοπον ΕΠΒΑ. ασε!.

Βιιτ.ΗοΙ." δγι·.Ηἱοτ. Μοαιριι. 'Νιου.

Βιμ. (ο. Βγι·.Ρει.. στο. οσοι.)

- κρανιου] οσο σει ιιιιιι·ἱει ιισιιιι·ι Λιιιιιιιιι

ιιι σου Ιοι:σ οοροιἰνιι ουαι Νοιιοιι οσοι

ιΙΠιινιιιιιι. οι ιὶκοι·ιιιιι οι·ιιοοιιι Ι)σαιιιιι

ιισειι·ἱ. 8γι·.ΠοΙ.οιη. ιιι οσο. ΒιιιιιιΠοαοι.

- ο λεγεται ΑΒ.ι'αιιί.οιΙ.2(ια.κτω).Κ |

:ος λεγεται 9. ΠΠ”. το!. α.ε:.ε;|: |

οιο. ΣΧ. 88. ΥΜΕ. Με 8)·ι·.1.,ει. πιο.

ΑΙΜ.

- 'Εβρ.] οδο. δε ΒΧ. 83. Μια-.ΟιΒιιτ.Ρει. ΜοιιιρΙι. Τοσο. του.

- Γολγοθα ΑΕΧ. το!. ¦ Γολγοθ Β. 'Νιου.

Γολγοτα [Ι).] Οιιιιασι.!ια ο. ' Γι.ιββαθα

Χ.

18. αυτον] Ρο" εσταυρωσαν Ι. νιιια.Οι.

| (:οιιιτο, στη. ἱἱἱ. Με”.

- αλλους] Ρο" δυο [Ιλ]

ι 19.εθηκεν] επεθηκεν ΑΚ.

' - γεγρ.] ρτοοιιι. το [0.] Ποιο. εβρα

ι ιστι ἱλληνιστι |ιωμαιστι ο!).

Η. ουαι οι. : ισ. οιιιικιιι·ιιιιι. οι. Ι Η. ωστο

ι ιοο οιιιοιιι οι. | Η. οι·ιιι:ιΓιαοι·ιιιιι ουαι οι.

23ο ι 478





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. Χ!Χ. 20.

 

Α Β 1). (Η).

Ι. Χ Υ.

1. 83. ου.

Πο1Β:κιι1εοΔ.

8 "Να". ο: : 86. 82

"Η". ι5ια.ι. α

Μαιο. ηη".

οἶ ὁ Ναζωραϊοτ ο βασιλει):· των Ίουδαίων. °ο τοῦτον

φ ` | ` ' | Η ' | Ρ'

ουν τον τιτλον πολλοι ανεγνωσαν των Ιουδαιων, οτι

€77.39 ήν Σο τόποι· τῆι· ττόλεωτ'| ὅπου εσταυρώθη ο

Ίησοῦτ· και ήν γεγραμμένον 'Εβραϊστι μΡωιιιαϊο·τι

Έλληνιστί.|| Μ ἔλεγον ουν τω Πιλοίτω οι ο!ρχιερεῖτ

των Ίουδαίων, Μὴ γράψε, .Ο βαο·ιλει)ι` των Ίου
| . , # Ό #- 3 ` Σ Α , |

δαιων, αλλ οτι εκεινοτ ειπεν, Βασιλευτ των !ουδαι··
ο ||| :η 3 τ τ Α Α τ υ

ων ειμι. απεκριθη ο Πιλατοτ, Ο γεγραφα, γε

.- τν ο τ κ

ιο “οι ούν στρατιωται, οτε εο-ταυρωο·αν τον

Ίηο·οῦν, ἔλαβον τα ὶμάτια αὐτοῦ, και εποίησαν 2τέστ·

αερα|| μέρη, εκάστου στρατιώτη μέρα, και τον

τοκ Ιιιι!ιιοοτιιιιι. ω Ο", "Η Ποια:

Νεο ιιιιι!ιιιιι πιιι!ιἰ !οοετιιιιι

!ιιι!ιιοοτιιιιι. ανια μπορει οινιιιι.

Μπι οτα!. !υοιιε ..οι "Ποιοι...

οοι Μαιο. οι οτιιι οοι·ιρι.ιιιιι Μ.

Μπακ: κακα: οι !ιιιιιιο. 2! Ι)!

οο!ιο.ιιι απο [Πωσ] ροιιιιθοει

[.!ιιι!ιιοοτιιιιι]. Νο!! εοτἰ!ιοτε

Ποιο !ιιι!ιιοοτιιπι. ια! ανια η...

Λάο. !!ι:κ ειιιιι !ιιι!ιιοοι·ιιιιι.

'8 !!.ι:οροιπ!!!. !.'ι!ιιιιιο, @ιιοιι

κτιρια, Με”.

" “πω Μι!!ιοε απο οιιιιι

οι·ιιοι!!ιιιεεοιιι οιιιιι. ιι.‹:οοροτιιιιι

ι·οειιιιιοιιιιι οιιιο οι. Γυοοτιιιιι

‹μιιιιιιιοτ μια». ιιιιιοιιιαιιο ιιι!

Με ριιτιοιιι. οι. ιιιιιιι:ιιιιι. Επι:

χιτωνα. ην δε ὁ χιτων !οἶρα‹|›οτ,'| εκ Το.. οΐνωθεν

υψαντοτ δι' ολου.

'· Ρεο.οο(οι):ιο.

τι 11

2!”! '¦

| ,Ι - ο ·.

μου μου εβαΛου ιιληρου.

71 Οι μεν ουν στρατιῶται ταῦτα ἐποίηο·αν·

` ' , `

ειπον ουν τι·ροι` αλληλουτ, Μη

! 8 | ι ` | ` ' Α |

σχιο·ωμεν αυτον, αλλα λαχωμεν περι αυτου τινοτ

. .ο ' ` .- τ τ Ι' Ι

εστω· ινα η γραφη πληρωθη η λεγουσα, Διεμερι

` Π | Ι Ι ο. Χ ο ` λ ο

Μουτ” τα ματια. μου εαυτοις, και επι του ιματισ

ιιιιιοιιι ιιιιιιι·ιι ιιιοοιιιιιιιι!ιο. οι:

ευρω· ουιιιοΜο. μια· “που”

'Η ι!ικοι·ιιιιι οι·ι:ο ιιι! ιιινιοοιιι.

Νοτι οοιιιι!ιι.ιιιιιιι απο. κι! επιτυ

ιιιιιιιι· οι: ιιι.. οιιιιιο επ. Πι

αιωνια: ιιιιρ!οιιιιιτ ι!ἰι:οιιε.

Ραπ!" οιιιιι νοιιιιιιιοιιιιι ιιιειι

Ωω. οι ιιι νοοιειιι ιιιοιιαι ανικ

των. .οποια

Εκ "απο φαω Μια: Βοο

 

19. !ηοους .ι Ναζωραιος] οπι. 69. ! οποια.

ιιι. Πἱο οι". 8ντ.!.)ει..

20. τουτον ουν....των !ουδαιων] στο. 89.

- ανη·ν.] ρου: τ. !ουδ.

- ο τοπος ατι” της 9τολεως ΑΒ[!)]!!Ι.

ΧΥ. 83. ΒΠΚΜ8ΠΑ. 5)·τ.!!ο!. απο.

! τοσοι. ·:Τ. Ι. 69. μια. $ντ.!'οι.

Μοιιηι!ι. Τ!ιο!ι. Διοτι.

- στον Λ"(οπ.υιιρτα πιο).

- ο !ηα.] οπι. ο Χ.

- και ην ·,ιγρ. ιιι! Η". νοι·.] οιπ. 09.

- -Ριιιμαιοτι ποιο Έλληνιοτι Β!.Χ. 33.

ε. Μπαρ”. 'Ι'!ιο!ι. Απο. ΣΕΦ. ! “και

ὅ. Α[!)]!!. το!. (ΕΔΩ) εντι..!.°ει.&

Ηο!.

2!. ο!. αρχ.] οι". ο!

- μη γραφο ο βαο. των !ουδ.] οπι. Υ.

- αλλα

- των Μια!. 80. αν” τινι ΒΙ.Χ. 83.

απο. ! :ιιοιι τ. Α[!)]!!. το!. Σα".

το!.

23. ότι Εν... !).Ε. 505-. ! οπι. Ι..

-- ιλαβον Ειιο.Π.Ε.. ! λαβαιν 69. ! λα

βουτις Εντ. Σο!. Ια'. 87.

-- τον !ηοουν] αυτον νιι!Η.

- και εποιηοαν Ευ... 1).Ε. ΟΞΩ!. Ρτ.)

(οπι. και 69.)! ποιησαντις | και

ττοιηοαν Ι..

- πατερα ΛΙΛ! 7)! ! Στυοοαρα €. Β

!!!αι.[Β]!!Χ. το!.

28. και τον χιτωνα νιι!8. αμα. Βντ.Ηο!.

το!. Ειι:.Βο!.Ρι·. | οπι. οοο!! δια..

Ρ". ! τον οι χιτωνα ου. Απο. (τπτ.

πιο. (τον χιτ. δε £ιιο. !).!ὶ. 50.5!)

- ην οι 6 χιτων] ιττιι ην 09. Διοτι.

(ενω.) (ότι αρρ. ην Εν... 1).Β. ην δι

αρρ. Ειι.ιι.Ει:!.Ρτ.)

- αραφος ΛΒ.ΒΙ!ν.ο.τί!.[!η!Π.ΧΥ. !.

88.69. Ε!!!ἰΜ!.!Λ. $χι·.!!ο!.ιιις.(¦τατου.

! Σαβοαφος 0;. Β.ι!|αι.8ι. Εν... Η!).

26.ιιττον ΕΜ. Ι).Ε. 505”. ! ειπαν !.Χ.

15.... Π::!. Γι·. 87.

- ουν 8)·ι·.!!ο!. Μοαιρ!ι.Βο!ιιι·. 'Γ!ιο!›.!

οπι. ο!). ο. Απο. Ειι.ι.ζ!).Ε. Οορτ.25Ι.

! οι [!).] 8)·ι·τ.(Γα.)&.Πο!.οιο. Μοιιιρ!ι.

Ή!. (.Ει!ι.) (διο και αυτ. £ιιο.!!ἑο!. ?το

-- λαχωριν Βιι.ι.1).Β. Εο!.Γτ. ! ·ομον

ΧΜ.

- :ονται Εισ.1).Ε. !!.ΐο!. Ρτ. ! εστιν [!).]

- ή λιγουσα να”. [η. Ειι.τ.!).Ε. (το

ιιιιιιιιιιι Ειι.ι.Ει:!.!.)τ.) ! οπι. Β. α.Ιι.ο.

αν

- ἑαυτοις Ειι.τ. ΠΕ. Ευ!. Γι. ! οπι. Λ'.

-- εβαλαν Εκο. 1).Ε. Ευ!. ΡΕ. ! ιβαλλον

Η.

- ..ι μεν οι! Μι. να. Εντ. 1).Ε. ! οπι. ο.

- ταυτα] μια ιποιηοιν ΣΧ. 'Νιου.

(ταυτα εποιουν Εντ. 1).Β )

25. αυτου Η] οπι. Ι. Μι!. Ματια τι.

- η αι!ιλοη] οπι. η [0].. ·

25. μητρος] ,π ΕΤ): ἱιι Μαι. Βιιο.(?οι·

τιιιιιιιι).

-· Μαρια 10.] Μαριαμ !. 33. ! Γιαννη.

ι και Βιιτ.!'ει. 2!·)ι.!ι.

ι - ω...] οπ1.Ατπι. ι οπι. .. ι.

- Κλιντ” ιιι: 8_γτ.!!ο!.πιο.(ἰτατοἑ. Κλι

ωιτα Μι:ιιιρ!ι. Απο. Κλεοιτα Μοιιιρ!ι.

¦ ΜΒ. Κλι.ιιτα 'Γ!ιο!ι. ! Κλου·α 69. Η.

' οι.....ιιιιι νοημα. Ο!οορ!ιιιου α. Οοο·

' 'πιο ο. Ω!ι:ομιιο Δια. 1. @ευρο ι..

Ω!ι:ορ!ια ο. 8)·ι.Γιτ.. Μάι!. οι Νοτια.

.!ιιι:ο!ιι ο. (Ποιοι οι. .!οιιορ!ιιιο Μοτο.

“οι”. οι Ματια οι Νοτια .!)οιιιιιιι μοτο

του: Μ οι... ι!ιιο Παπ" αιματοσ!. Η"

ι!ιιιιο 5οτ0Π38 5χτ..!!ο!.πιο.) ! (και Μαρ.

ή Μαγδ. οπι. ο.)

-· Μαρια 2°.] Μαριαμ Ια. !. (Η).

28. ιδιου] ὡς “δεν !.

- ·ιταριοτωτα] οπι. Λ..

- ον ηγαπα] οπι. Ι... ! ειναι τταριοτιιιτα

@των Λι·ιιι.

! -- μητρι] °!ιιι!ε!.αυτου 9. ΑΠΣ”. το!.

| νιι!8. α.ο.1. 8)·τι·.Ροι.&Πο!. το!. Οτιο.

!ι·. οι. ! οπι. ΒΙ.Χ. Ι. Ιω. Απο.

- ιό: Β[!)]Χ. 83 ιιι νία. ΜΔ.. στο. ιν. !

:ιδου τ. ΛΙΛ!. το!.

'27. ιδε ΒΒ. 38. ! ζώου €. Λ[!)]ΧΥ.ΠΔ.

9._._-----

20. .!ιιι.!ιιιιοτιιιιι κατοπιν: Ο!. Ι 'Η. οφ. Πωλ)

Αν. οπι..!ιιααοοι·ιιιτι μ. Δια. ! 24. ιαιρ!οιο·

!
!

 

ι !

ιιιτ οι.

474





ΧΙΧ. 82. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

ΒΕ”. α. 6. ουδ; “6 τ ° '

8,". Ρ. Ε. ι

Χωρα. 'Πιερ.

.Δι-ιιι. ται.

ηΜαιι..α7:55,οιο. η τοῦ Κλωττα, και Μαρία Μαγδαληνη.

ο ` ` ` .

σου ιδιου την μητέρα και τον μαθητην παρεατωτα ον

Η Γύναι, *Μα ὁ υιό;` σου.

Ι || ο Ι `

δε η μητηρ σου. και5ο

ῖ ι ν

.9Ριο.89(68):οα.ιΈ Με @εμ

παντα

Διψο3.
- 'ΜΜΕ. 27:49. 29 '(

τα". ι6:8ο.

Μια. ο8:86.

ηγιἱττα, λέγει τῇ μητρί

27 ..

εἶτα λέγει τω 9 μαθητη, °
ο ο ι ν -κι αν η'. 8. Χ τ Χ ΙΙ ο

ατι· εκεινηι· τηι` ωρα ελαβεν ο μοιθητηι` αυτην οι·

28] ` .- ο κ ο ι στο ιν ο ι:

μετα τουτο ειδατε· ο Ιηο·ουτ οτι °ηδη

,λ '' λ θ·- . | λ|τετε εσται, ινα τε νειω η η γραφη, εγει,

α·κευοτ * εκειτο οξουι· μεο·τον·
08 ` επ .ξ Ο | θ| |

- ν μεο·τον του ο ουι~| υο·σωτττρ περι εντετ ττροαη

"3 νεγκαν αυτου τω στοματι.
α ν ι ο η 6 τ ν ι ι κ

οξοτ [ο] Ιησουι· ειπεν, Τετελεσται· και κλιναι` την

 

ειστηκειτταν δε παρα τῷ σταυρῷ τοῦ Ίησοῦ η
Ι .ι νι 0 Α ι .

μητηρ αυτου και η αδελφη τι” μητρικ αυτου, Μαρία

Ίησοῦτ

Λου!

ο

` Ι ` το

κε‹ραλην τταρεδωκεν το πνευμα.

οι

(

` | ` , -

τα ο·κελη και αρθω‹τιν.

72 81 Οι ουν Ίουδαῖοι, δέττει. παρασκευη ην, ἶνα

` .- .- η

μη μείνη επι του σταυρου τα σώματα ἐν τω σαβ
| Ι! 3 ι ι τ τ τ ι τ λ '' ν

βατιρ, (ην γαρ μεγαλη η ημερα εκεινου του σαββα

του), τ)ρώτησαν του Πιλδιτον ινα κατεαγῶο·ιν αὐτῶν

:Η ηλθον ουν οι στρατιῶται,

96

· οτττογγον

ω ὅτε ουν ἔλαβεν το

του” "6 ρω· "τι Μιτου ιιιιιοττι

τοκοι ι:τιιοοττι Μου ττιιιιοτ «του

οι εστω ττιιιιτιο οιιιιι Νοτια

ΟΙοοριιο οι Ματια ΜιιααιιΙοτιο.

"' Οιιτιι .τοπια απτο Μαιο πιο

ιτοττι οι ιιι5οιριιιι.ιτιι ειιιτιιοττι

ιμιοττι ακουω. ιΠοἰι τιιιιιτι

αυτια. Μιιιιοι·. απο Μισο ιιιιιο.

'7 Ποιοι Διοτι ιΙιει:ιριιιο. Βοοο

ττιιιιοι· ιιιιι. Βι οτι Μα Μοτο ιτα

οοτιἱι οιιιτι σωματα ιτι τοο.

2" σαν) Ροοιοτι ει·ιοτιιι Ιοοιιο

ιιιιιιι ιιιτιι οιτιιιιιι οοιιειιττιττιιιιιι

ειιιιι. οι οοιιοιιττιιτιιιι·οιιιτ κτιρ

ιιιτο. απο. Βιιιο. ” "τα απο

ι μοιιιιιιιτι στα ιιοοιο ιιΙοτιιιιτι:

ΠΠ ιιιιτοττι ομοτι;;ιιιττι τιΙοτιιιττι

ιιοοιο ιιι·οορο οιι·οιιιτιροιιοτιιω

οιιιιιιοτιιτιι οτι ουτε. "συν

'0 ()ιιττι απο ιιοοεριεοοι που!

ιιοοιιιττι, οικω. (Σοτιοιιιτιττιιιιιιιτι

στο.. οι ἱιιι:Ηιιιιιο σπιτια: Μαιου

ετιιτιιιιττι.

8' σωμα) Πισω "8ο, τιπο

τιἱιιττι μ:ι.Γιι800ι'α οτι". οι που

τοττιιιτιοτοτιτ. το οτι.ιοο ι:οτροι·ιι.

Ματια), οι·ιι.ι οιιιιιι ττιιι;ττιιιο “του

Μο ωπου, ι·οοιιιτοτιιτιι Για

ιιιττι οι ίτιιτιιτοτοτιιιιτ οοτιιιτι

οτιιι·ιι οι ιοΠοτοτιτ.ιιτ. " νοτιο

τιιιιι οταυ ποιω, οι ρι·ιιιιι αιτι

 

27. και απ. ικιινης] απ' εκεινη; ουν Ι.

- ώρας Μοτο”. ' ἡμιρας Α. 88. (59.

Β.ιιι πισω.) Τ|ιοιι.

- ὁ μαθητης απτο αυτην Αιι.ττω.τ.κιτ.

88. ΒοΗΚΜ8Λ. ο. τω.. Λτιι·ι.ι

:μια τ. Η”. 1. 69. Π. (Μια.)

Ποιτηιιι. "οι!ιΙ.ιιιιινος Η. ιι.ο. @τι

1>".δι.Πι:|. Δευτ.

28. τουτο α. Βια. το Ρε. 879.. ¦ ταυτα Η.

/: Βγτ.Ρει. Ειι.ι.ιιιΒε.368.. Μιτου.

Ο^ροοι.οο" (μια.) " ιιιιιο" ε.

-- ειδους Με Α[1)]Β. το!. σου..) 'Ι'Ιιοὶι.

το!. Ειιι.ιιιΡι.879.. ι τιοτι Ιηαους Β

Μ.. ' ιιῖων Υ. 69. ΕΟ ΠΙ(8. α. Μοττιτιιι.

ιδιο. Επι. ιτι Ρε. 868..

- ο Μα. Ειιο.ἱτι Ρο.!ιἰο. ' οπι. ο Β.

- ηδη απτο παντα ΑΒ[Β]ΒΧΥ. 83. Π.

Δια. Μοττιριι. ' "τα" €. 60. Β(ΗΠ(Μ

ι ΒΔ. 1: 8ιτι·.ΗοΙ. Λτττι. ' οττι.ηιῖη Ι.

› (Βιιιι.) δι·τ.Ρει. 'Ηιοο. του. ' ροει

τττιλ. Ευα. ιιι Βορέα.

- τετιλιοται Ειι.τ.ιτι ?αρτι. ' τι·τιλιιιο

ται ΜΜΜ. τα στην αυτου υ.¦

ατο. περι αυτου Μ"Τ_/: ¦ οπι. Ευα. ιτι

Ρ8.οι.ο.

- τιλιιωθη] ·ττληριιιθη Ι(τιοει ἡ

γραφη). 69. Ευα. ιιι Η. Με.

·- γραφη] Μι!. φοτο σου. Ετ σωστο”

ιιι φοτο τιιοο ιιοοιιιιιι οι οι Βι·τ.ΠοΙ..

(ντα. Βιιι.Βιικ.(!ια.)2Ι.) ' Μι!. Βοιω

Ι του: τιιἰιιἰ ιιι ιιἱιἱ ταου ιιοοιιιτιι Βι·τ.

Παπ.

29. ακευος] Ώου!. ουν ετ. [Π]Υ. το!. του.

ι:ώο. 8γτ.ΗοΙ. (ιιιιιοιτι Μοττιριι. Φτου.)

ι οττι.ΑΒΒΧ. οτι... ("οι να" η 8γτ.

Ρετ. που. ίιιἰτ αιιιοττι τοι »πιο ριοτιιιττι

:και Ατττι. λεκάνη ὶιιιῖτο π. μιατή

Βια. το Ρο. 868.. 3798.)

- ρωταν] μιτττου Υ.

- απογγον ουν μειττον του οἔους ΒΕ

(Χ). Ι. 88(?ρτοοττι.οι οι ουυ.) (και.)

ο.(ο.)ο.Ι|ζ(9.) (Που.) ΠΠ.92-0. (οπι.

του Χ.) α·ιτογγον ουν μιιττον ποιη

ααντες οΕους Ευ.ι.ὶτι Ρυ.οἰα. ¦ το οι

·ττληοαντις α·ττ.οΞ. και €. Λ[Π]Υ. (69.)

το!. χ $_γττ.Ρει.8ι:Ηοι. (Μοττηιιι.) Ατττι.

(ΣΕΦ.) (Επι οι.ιιοτιι τω ροτιιιιττι να:

κατά οιιιιι ττιγι·τιιιι. οι οιιιιιιοτιιιιι οτι

οι”. Βγτ.Ηἱοτ.) ιιγι:οορο οιτοιιτιιιιιιτιιοε

ο. "οξους] και!. μετα χολης 09. 8γτ.

Πω. Βγτ.Ηἰοτ. Δτιτι. Ειμαι" Ριου.

που. οιιττι “Με ροττιιικιιιιτι οοιτηιοιιοτι

πιο ο.

- αυτου .Βιισ.ιιι Βαρύ. ' οτιι. Ο".

80. ουν] στο. 88. ιι. Λτττι.

ΐ - ο Ιηα.] ιιιιιο το οἔος 09. Β. (μπι.)

ΑΜ. ΣΕΦ. Ειτε. το Γε. 360.. 8790. ΙΜ."ιιι1ι.Ι. οιιττι <

Η”. ¦ οπι. α. "οπι. ο Β.

@Με Λτ·ιτι. ' ΜΗ. μιτα χολης πιο" οΕος

89. Ειι.ι.ιιιΡιι.οι.τ.

· 80.τετιλιαται Ειιο.ιιιΒε.ιιιο. | τιτιλειω

ται Μάι!. και αυτη η γραφη

Ειιο.ιιι πιο. ' του!. Οιιτιι ιιιιιοττι οκτ

νἱοοοι οριτιιιιε οι” ιιοιιιιιιττι ο." νοΙοτιιοτι

ιοττιρ|ι τι ττιοιΙιο τι ειιττιττιο ιιειιιιο ιιι.!

ἱιτιιιττι 8)·ι·.ΠοΙ... $γτ.Ηιοτ. (ντο. Μα".

που. οι. Ματ. κι: 85. Πιο. “ιιι.

4.5.)

8Ι.ι·ιτιι παρασκευη ην απτο ινα μη....

ιταββατῳ Β.]πατ.ΒΧΥ. 1. 88. 69. Η".

8ι·τ.Ρει. 8γτ.Ηἱοτ. Μοιτηιιι. 'Νιου. Λι·τιι.

(του.) | “το” 2. Λ[(Ι))]. το!. Βγι·.

Πο!. (του τταραοιτιυι [Π] οπι. ην).

Η ινα μη....ααββατιρ] Μαιου.. Νου πιο

τιι:οιιτιι οοτροττι υπο ιιι οτιιοο (μια Βοο

Ιιιιιιιιτι |ιιοοι δι·ι·.Γ.ιι.

- ην γαρ μη. η ἡμτρα] στο. Μ. ¦ στο. η

ΑΒ.

- τκτινου 8!. 3. ΛΒ[(Π)](Β)ΧΥ. Ι. Ε

(ΒΟΜΒΑ. αυτη. 8ιττ.Βιιι. Μοττηιιι.

'Νιου. Λτττι. ΣΕΦ. (μια σαββατον

ΕΠΣΠ..) | ιιιιινη ΕΙ:.33. (09.) Η. νιι|Β.

στη. 8ι·τ.Πο!. @στα ααββατου 69.)

- ηρωτηααν] του!. ουν Ι..

- ιιατιαγωαιν] κατεγωοι·ν Β.

1 - αυτων] αντιο Ι.. Ι αυτον 88. (Πτωτ

ιικοτιιιιι δι·τ.Ρ:τ.)

ξ οι. ΟΙοορὶι:ι.ο οι. ι τε. οιπ. μια οι. ι απο οι.

ι 20. και. ροοιιιιιιι οι.

4"ι ο





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΙΧ. 83.

ΑΒΒ'^.

Ι.Χ[Δια).

1. 33. 69.

ΒθΕ.ΚΠ8ΠΑ.

83. αυτον :Ηη

84. εἰιθ. ἰΞῦλθ.

5 Δ

85. πιοτεὐητε

'Εχω. ια:.ιθ.

ΡΜ- :πωπω

"'Ζοι:. ιο: ιο.

ΠΙ' απ

- "Μπαρτ :τη-δι .ο

"Μαι Μωβ-47.

Μαιο. 28:50-66.

«ιζ

ι

89. προς του '!η

σουν

` Α ι τ ν ` ν κ συ

και του μεν πρωτου κατεαξαν τα σκελη και του
ν '- τ 4 Α 33 ο κ ι ` ,Ι

αλλου του συνσταυρωθεντοο αυτοι· επι δε τον η·

σουν έλθόντεο, έκ εἰδον =ή|δη αυτον|| τεθνηκοτα, ού
ν ο .ο ι ν 8'. ο ο Θ .ο

κατεαξαν αυτου τα σκελ·η, αλλ ειο των στρατιω

ο` πιο ` Α

των`λργχη αυτου"την πλευραν ἔνυξεν, και. 3ἐξηλθεν

ο ` ' κ

ευθυο αἶμα και υδωρ. και ο εο.ιρακωτ μεμαρτυ
! -- τ `

ρηκεν και αληθινη αυτου ἐστιν η μαρτυρία, 2και

ο Α || Έ 6 στ ' .ο | το - `ΙΙ τ ο·

εκεινοο οιδεν οτι αληθη λεγει, ινα και υμειο πι
η `

σ·τεύητε., 86 ἐγένετο γαρ ταυτα μια η·γραφη ·ητλητ

ρωθη, ι Οιττουν ου ο·υντριβηο·εται αυτου. και

κ ιι ν ` | Πιο! ο Α οι· - Ι

παλιν ετερα γραφη λεγει, Οψονται εις ου καιει:

τηο·οιν.

78 88 " Μετα δε ταῦτα ·ηρώτηο·εν τον Πιλδιτον

ΊωσηΦ ' απο 'Αριμαθαίαι·, σου μαθητηι` τοῦ Ίηο·οῦ
| ` ` ` , Α ' | ο!

κεκρυμμενοο δε δια τον (ροβον των Ιουδαιων, ινα

αρη το σῶμα τοῦ Ίησου· και επέτρεψεν 6 Πιλατοο.
οι . οι κ 9 ι ο 2 τ ·-α 39 9 ι

ηλθεν ουν και ηρεν το σωμα αυτου . ηλθεν δε

' αυτον'| νυκτικ το πρῶκαι. Νικόδημοτ ὁ έλθαιν πρά- 0 '

τον, φέρων μίγμα σμύρνηε· και αλόηο '3 ώρα' λίτρα9

ι

Μπι Βοιωτοι” αυτο οι Μουτ”

πιο οτιιοιππιιε οιπ. οιιπι ασ: Β ΜΙ

Ιοοιιπι οιιιοπι αιοι νοιιιοοοιιι. οι

νΜοτιιπτ αυτο Μπι πιοι·ιιιιιιιι,

ποπ ποι:οτιιιιι οἱιιο αυτο, “ οοο

"που ιιιιΙἱι.ιιπι ΜΜΜ “απο ειπε

ιιροτιιἱι.. οι τ:0τιιιιιιιο από: οοο

Βιιἰε οι. ιιηιιιι.. " Η: ηιιἱ που

ιοεπιπιοπιιιιιι ΜΝΗΜΗ. οι τε

τιιπι και οἱιιο ιοιπιπιοιιιιιπι. οι

Μο ουἱι. ποιο νοτιι Μου, οι οι

νου Μαιου. :ω Πισω οιιιιι

οπἰπι Ποιοι: οι. οοι·ιρωτο υποκο

ιιιι·. 0ο ποπ οοιιιπιιιιιιοιἰε οκ οο.

Η' Πι ὶιοι·ιιιιι .πιο κτιρια” (πιο,

νὶι|οΙ›ιιιιι οι οποιο ι.ι·ιιιιοΒιο

ι·ιιιιτ.

ο) σκ- '·› Ροει “που ιιιιιοπι το

8:ινἱι. ΡΠιιιοπι Ιοοορὶι το. Ατι

πιιιι.ιιιο.. :ιο ποσα οιιοοι ιὶἱοοἱριι

Μι: Ιοιιιι. οοοιιιιιιο οιιιοπι ιποο

ιοτ πιοιιιπι Ιιιιιιιοοτοπι. οι. ιο!

ιι:τοι οοτριιο πια: οι ροτπιιοἱι.

ΜΜΜ. νοτια. απο οι πιο:

αυτοι” Ιοοιι: "(Μ·ω·)νοπιι

οιιι.οπι οι Νιοοιιοπιιιο. οιιι νοιιο

τοι οιι Ιοοιιπι ιιοι:ιο ρι·ἱπιιιιιι,

ίσοι” πιικι.ιιτοπι πιιιττοο οι

πισω φαει Μιτου οοιιιιιπι. "'

σ', ο |

α εκατον. 40 ἔλαβον ουν τὸ σῶμα τοῦ Ίησοῦ και ἔδη·
0". ω Λοοοροτιιιιι απο οοτριιο

 

83. ηδη απτο αυτον ΒΕ. (8ι·τ.ΠοΙ.) οκ...

Η. 1760. ' πρωι τ. Λ[1)]Χ. το!. Πι".

8ιπ.Ροι. Μοπιρ|ι. 'Που. ¦ οιιι. ο!.

Απο. [.Βιιι.]

Μ.αλλ' στη”. Πω. ' αλλα [ιη.

- οτρατιωτων] ααα. οΕιλθιου 69. | 0011

ιι·.ιι, οτι... ι. 416.. ιν.

- αυτου] οιπ. Λ'. Ευα. 1).Ε. 504”. ' μια

τ. πλευρ. 69. ΙΑΝ.. ()τἰη. ι. Η.

-- ενυΞεν ΜοπιρΙι. 'Ποιο. ΑΜΒ. Οι·ἰη. ι.

Η. Ειι.ιι.1).Ε. ιιιηιιιεἰι ο. οροτιιιι νιιΙ;;.

1'. εντ.ΠοΙ. ροτίο‹Ιἱι ο. Μεσοι: ο.

μπασο". ιο”. Βι·τ.Ροι. (ευυξαν Υ..)

(ροοιοιι “πιο” οριο οικω ιΙοκιτιιπι"

28211.)

- εΞηλθ. "ο ευθυς Βῖ..ῖΥ. 88. α.ο.

Οτίρ.ἰν. Ευο.1).Ε. ' :ροη ς. ΑΠΣΙ.

το!. που. ο% το!. (οπο ο.)

- ιυθυς ΛΒΙ..Χ. Ι. 88. το. Οτίο.ἱν.

178€. Ευ.ι·.Π.Ε. | ευθιως Ντα. 60.

σου: ΜΗ. (στο. Οτίο. ι. Πω.)

- αιμα και ύδωρ] υδιορ και αιμα Ϊ.

85. σώου στο. ι. ιν. (και οι Μ ποπ ιδου).

ι “δεν 69.

- και ποιο ορια· ΛΒ?)ἶΠηΪ.Χ. Ι. 88.

69. ΠΚΠΛ. Μπι.. 8)·ττ.Γει.&Πο!. 'Νιου.

Απο. που. ()τἰο. ιν. | 'στο. 8. Β.2"ιιι.

ΔΥΕΟΜΒιι. Μοπιριι.

-- πιστευσητε Λ[Ι)]Ϊι. το!. ¦ πιοτιυητε

Β. 0τίο. Η.

86. γαρ] δε κ. ο.

- ουντριβηοιται ο. Ε.ι:ο. Πι:οα.αοπι.

984. (-τι Οι·ἰη.ἰν.Ι76°.) (ουντριψιτε

0τίο.Η. 6212. ιν. 170. ?Εκου.) οοπι

πιἱιιιιοιἰο απο. ο. Μπομπ. ο.

-ι;οτιο 6.ι.·$1|ζ

- αυτου] ρτιιοπι. απ' 88. 89. (ΜΒ.)

$ντ.ΗοΙ. 'Νιου. ΑΜΒ. (.·ιο.ΕΧω.ιοι.

46.) οι οι: ΜΜΜ.. ' (ΐοπιι·ο, ο. Μοπιιιιι.

Απο. Εκο. ΤΜοιἰ.ΟΙοπι.984. οπου.

ιν. Ι7ῦ=.

37.ληει] οιιι. 1. ο.

88.δε ΛΒ[Π]Ε. 1. ο!). ΠΠ. Πι". 8ι·ι·.

Πο!. Μοπηιιι.ΜΒ. ¦ οιιι. ΧΔΥ. 88. ΕΟΚ

ΜΒΑ. 8)·ι·.Ροι. Μοπιριι.Έν. ΤΙΜ). Λι°πι.

ι

88.κεκρυμμενος....αρο το σωμα του Ιη

αου] οιιι. 89.

- αρη] αρτι Η.

- του Ιηοου 20.] το Μιτου Δ. ' αυτου

Μ.

- και επετρ. Μι Πτι. πιο] οιιι. Λ. “απο

ποιο "ι

- ηλθου....ηραν αρωμα!). διπ.Ηἱοτ.

Λτπι.(οιι·ιι.Πεο.)

- το σωμα αυτου ΪΠ.Χ. 88. Δ. ΤΜ!).

ΣΕΦ. (ἱΠιιπι α. απο !ι.ο.ο.ΙΙ. 8ιτι·.Ηἰοι·.

Ατπι.)¦ Στ. ο. του Μιτου σ. [Π]ΔΥ.

το!. να.. [η. 8)·ττ.Γει.8ιΠο!. Μοπιριι.

μια. ευρω).

89.8: το”. μου!. 8ιιτ.ΠοΙ. | οιιι. Λ.

Απο. ' ουν Η. α! (οι πιο: 8)·ι·.Ροι.)

-· `Νιδημος

- προς αυτον ΑΒΙ.ΧΥῖ.Ϊ :ία 'Πιου.λίπι.

ι :πρωτου Ιηοουν €. [Π]Δ.τοΙ. Βου..

Μοπιριι. 'Ηιου."”οΜε. το!. @πως

προς τ·ρον του Ιησουν προτερου "ο

οτι.)

- μιγμα εκτ."οι.ιιι;.0ται·οο. | ελιγμα

Β. ιιι:ιιιιαπιιιιιι ο.

 

8.5. οιιι. νετ. ο.

- αυτου (υπο ιατ. ἡ μαρτ. ΛΒ[Β]Ϊ.Χ.

ι. 88. σο. Με... οτιο.ι.ιιοι. π. Νοε.

Ι μια εστιν ΕΟΚΠΑ. Δια. ' ροκ! μαρ

τυρια ΥΠ. Ποιοι. (ιι.)υ.ο$ Λτπι.

- και “απο ΒΥ. Ι. Οτίο. Η. | :κα

κιινος 'Ξ. Λ[Π]Ιο. το!. Οτἰ9. 5.

- Ιωαης6] +ρτιιοπι. ο τ. ΛΔΥΠ8.ι:Α. ι

υαι. Β[Π] ΕΚ. 1. :18. ου. ΕΟΧΜΠ.

- απο] τρτο.οπι. ο ς. Χ.ιΥ. Ι. 88. (Η). ι

το!. Ηι·ττ.Ροι.&.ΠοΙ. ¦ οιιι. ΛΒ[Π]Ι..

- Λριμαθαιας] -0ιιας Λ.

- του Μο. Η] οιιι. του Β.

Ι

›

ι

- ιτμυρνης διτ.Πι:!.πη.:.(Ιτ. ' ξβυρωπ

[οι

33. ιοοιιπιοιιιιιπι οριο Ο!. | 3.3. ιαιρΙοτιπι.ιτ Η·

478





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

 

41 'ι

τ

ω
ι

νιι18.ο.ο.σ.σ

8,τι.Ρ.Ε.

Ποιιηιιι.'.Πισο.

Δ.τιιι.Βιιι.

Ί ιι '

; μυημ.ειου καιυου, ευ

- ` Α ν ` 9 Α

το μυημειου, εθηκαυ του Ιηιτουυ.

ΧΧ. Ή

η]Μοιι.οΒ: ι-ιο.ιι

πιω. ιο: ι-ιι.

"πιο ομοια

-Σ

|

ο

λέγει αιιτοιο,
` Ι ι

μυημειου· 4' ἔτρεχου δε οι δύο ὁμοῦ· και

Ο. ουυ [και]

ο Χ › ι ` -- ο Ι ! τι

ιταυ αυτο οθουιοιτ μετα τωυ αρωματωυ, καθωτ εθο9

' Α ' ' Α

ειττιυ τοι; Ίουδαίοιτ ευταιριάζειυ. ηυ δὲ ευ πρ

Ι Ι 4- 9 εκ

τοπῳ ὅπου εσταυρώθη κηποι·, και. ευ πρ κήπο”

ουδέπω οὐδειτ ἐτέθη· .
ο κ ` κ η › | οι ι ` τ

ουυ δια τηυ παραιτκευηυ τωυ Ιουδαιωυ, οτι εγγυτ ηυ

74: 1 ο Τῇ δἑ μια τῶυ σαββατωυ Μαρία·ι] Μαγδα

λ ο ο

ληυη ερχεται πρωι σκοτίατ ἔτι ούοιητ ειι· το μυη

ι.ι.ει.`ου, και βλέπει του λίθου ἡρμ.ἔυου ἐκ τοῦ μυημείου.
ο οι

'° τρέχει ουυ και έρχεται προτ Σίμωυα Πέτρου και
` Χ οι Χ λ ο Ι ο υ εκ χ

πρωι του αλλου μαθητηυ ου ειριλει ο Μου”, και

>Ηραυ του κυριου εκ τοῦ μυημείου, και

ουκ οιδαμευ ποῦ ἔι9ηκαυ αυτου.

Πέτρα· καὶ ὁ ἄλλοι· μαθητήιι, και. ή,ρχου·ι·ο ειιι το

ο

μαθητι]σ προέδραιιευ τοιχιου τοῦ Πέτρου και ήλθευ

πρώτοι· ειι· το μυημεῖου,
| ` , , 9 ¦ ο ”

κειμευα τα οθουια, ου μευτοι εισηλθευ.
·; Ο `|| τ υ › Α ι ο κ 0 .ο

ουυ και Σιμωυ Παρα· ακολουθωυ αυτοι, και εισηλ

8 ἐξῆλθευ οιἶυ ὁ

5 και. παρακύψατ βλέπει

” ἔρχεται

Ισειι οι ιι;.;:ινσι·ιιιιι σιιιιι ιιιιισιο

σιιιιι ο.ι·οιιιιιιιιιιιιι. εισιιι. "ιοο ιιι

«Μο σοι. “μοι”. “ πιο: οιι

ισιιι ιιι Ιοσο "οι στιισιιιιιιιιο σει.

ιιοι·ι.ιιιι. σι ιιι ιιοι·ιο ιιιοιιιιιιισιι

ιιιιιι ιιονιιιιι. ιιι ιιιιο ιιοιιιιιιιιι

ιιιιιοιιιιιιιιι ροειιιιο σιοι.: "οι

ποιο μπηκα· ριιιιιοσειισιι ιιι

ιιιισοιιιιιιι. ιιιιιιι ιιικιο στιιι πιο·

ιιιιιιισιιιιιιιι. ροιιιισι·ιιιιι Ιειιιιιιι.

ιο · -
εκει

' (που) Πιιιι ιιιιισιιι “Μισή

Μιιτιιι Μιιι;ιιιιισιισ ι·σιιιι. ιιιιιιισ.

σιιιιι ιιιιιιιισ ισιισιιτιισ σοιισιιι.. οι!

ιιιοιιιιιιισιιιιιιιι. σι. Μα ιιηιιιισιιι

ειιιιιιιιιιιιι ιι ιιιοιιιιιιισιιιο. : ιπι·

"ω Οιισιιι·ι·ιι. απο σι. πιο: οι!

Βιιιιοιισιιι Γσιι·ιιιιι οι. οι! ιιιιιιιιι

ιιιιιιιριιιιιιιι ‹ιιισιιι οπιπο” και”.

οι ιιισιι σοι, 'Ι'ιιισι·ιιιιι ιιοιιιιιιι.ιιιι

«ισ ιιιοιιιιιιισιιιο. οι ιισεσιιιιιιο

"οι ιιιι5ιιστιιιιι σιιιιι. 3 που.

στου Ριιιι·ιιο οι ιιισ ιιιιιιε σου·

ιιιιιιιο. οι. ι·σιισιιιιιι οι! ιιιοιιιι

ιιισιιιιιιιι: ^σιιιτσι›ιιιιι ιιιιισιιι

ιιιιο ιιιιιιιιι: σι Πιο ιιιιιιο σου.

ιιιιιιιε ρι·ιισσιισιιιιιι σιιιι.ιε .Μαιο

σι νσιιιι ιιιιιιιιιο οι! ιιιοιιιιιιισιι

τιιιιι. '°σι σπιτι ισ ιιισιιιιιιουσι.

Μάσι ιιι›οιιιι ιιιιισιιιιιιιιιι, ιιοιι

ιιιιιισιι ιιιιι·οινιι. '5 νιιιιιι στι;ο

Βιιιιοιι Γατα: ιισιιιισιιιι σιιιιι οι

ἄλλοι·

 

69.8". Η.

- ο; Β[Π]Τ.ΔΕ0ΠΚΜ5Λ. ] ζώου 9.

ΑΧΥ. Η. 838. 80. Π.

ιο. Ιηοου] θιου Λ. (ισ. ιῇ ιπο Π”).

- οθουιοις] ρι·οσιιι. ευ Λ[Π]ΔΒ(ΗΙΜΒ

ΠΔ. ] οιιι. ΒΤ.ΧΥ. 1. 88. 89. Κ. (Ευα.)

- του] οιιι. 69.

-- καθως ιθος τ. Ιουδ. ιυταο.] εισαι Μου

οσο .καιω οσρσιιι·σ ]ιιειειι σ.

- τοις] οιιι. [Η]

Η. τιμ τοπιο] οιιι. τιμ ο!).

- όπου... το: ισηπιρ] οιιι. Χ.

- οποιοι] τοπιμ Ι.

- ιιιιιυου] κευου εισ ΜΜΜ [1).] 69.

-- ετεθη Λ[Ι)]Ι.. τσι. Οτιο. ι. 4899. | ηυ

τεθιιμευος Β. (για ΙΑΝ. του. 58.)

49. Ε: ροειισι·ιιιιι οι δσειιιιι. ιιιιοιιιιιιιι σοι)

ιιιιιιιιιι οιΙνσιισιιιι οι ιιιιοιιιιιιιι ρι·ορσ στο:

@ΜΜΜ 8]ιι·.Ρει.

- του Ιουιι.] οιιι. ο.:# [το]

- μαιμου [ο.

- του Ιηοουυ] ιιιιιιιι ο. | ρι·ιισιιι. αυτου

89 .ι·ἰσ.

1. το οι μια των οιαββατιου $]°ι·.Πσι.πιβ.

θωρώ. Βίου. .4Ιο.ι·. οι] Πιο. 1ιοιιιιι. ιιι.

227 (οιιι. οι). Ειι.ι. ΠΕ. 4989. ιιιΙ Μπι.

διιι;ιρΙ. Μαι. 298. (ιιιι Βίοι. ιιι. 286.) |

το κυριακο Απο. 'Γλου.

ι

. 89.ολοης δτι.ι·ισΙ.ιιιΒ.0ι·. | “οι” ΧΤ/ξ ι. Μαρια ποιοι". Ειι.ι.1).Β.ιιιιΜιιι·. ;

] Μιτριαμ Λι.. Ι. 88.

-ερχι·ι·οι Μι: Ειι.ο.1).Ε. ] μια οαββα- ·

τωυ 88. ουσ! ΣΕΦ.

. _πρωι Βιοιι.Αισ.ι·. Ειι.ι.1).Ε. οι! Μπι.

ἰ
ι
ι

διιρρι. Μπι. 284 Με. ] οιιι. α.ο.ο.

--οιιοτιος :τι ουιτης ιιισ Βίου. οι”.

Βοιιιιι. ιιι. 297. (Επι. ΠΙΣ. οι! Μπι. ιν.

266. οι! Μιιι·. δωρο!. Μπι. 284 Μο.) ] σε.

ετι ουσ. οσοι μυημοιου 69. (Μσιιιριι.)

(Τοσο.) .που

-ετι Βίου. ΑΙ". Βοιιιιι. ιιι. 994. 297.

Εια.Π.Ε. οι! Μπα.. ] οιιι. Λ.

-το ΜΜΜ”. ] του Α.

-ηριιιυου Βίου. ΑΙ". Βια. 1119. οι]

Μαι-.265. | -υου Η.

ιιιιοσ ιιι ιιι·οιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιο ιιιιιι ιιιιισιιι

πιω." .·ιιιο. ιιι σου. Εν. ι:κΧ. 6. (ΙΜ.

Με. ιν. ιιιιι4.)

2. ιι: Ειιο.ιιιι Μιιι·.286. ] απο Χ. Ειι.ι.

ιιι.] Μπι'. ιν. 966.

- οιιῖομιυ] Με 8. σ. 8]·ι·.Ρει. πιο

Σια. οι! Με". 286. Οι!. να. Η.)

8. ο Πιτροο] οιιι. ο Χ.

- ιι αλλος] οιιι. ο Πλ]

-ηρχουτο] ερχουτο [ι)]Δ'.

4. και ο] ο δι Α. 88. 0. ου!!! 5]'ι·.1.,88.

'Για. Με ιιισ ι:.ι·. Πιο ο.

_προιιιραμιυ] προφθαιπυ Π.

ι 5. και ποριικυψ‹ις οι! μυημιιου να. 6.]

οιιι. 69.

ἱ --κιιμιυιι ιιιιιι: τα οθουια ΜΜΜ. Ι.

- οι Βιοπ.Αιει·.ορ.1)σ Ειιιιιιτιισ. Ι.”ιι.ι.Π.Ε. .

] απο 1.69. 0ίοιι.Λισ.ι·.ιιρ.Βοιιιιι. "ιιι.ιιι.

της θυρι·ις Ι. αφ ΜΜΜ”. τω. Λι·ιιι.

που. ] ()οιιιιο, Βιοιι.Λιι.ι.τ. Επι. ΠΕ.

2. Σιμιουα] Σιμιου Η.

-ιτυριου] ιιιιιι. μου Χιλ. Ραλι. .Ειι.τ.ιιιι

Ναι. Βιιιηιι. Μπι. 2εο(ιι.ι). σα. τα. 18.

ιιοιιιιιιιιι Βι·ι·.Ροι. Μι:ιιηιιι. πιο. ] οιιι.

Εκο. οι! Μαι. ιν. 268.

οσο σιιιιιιι οποιοι ιιιι.οσιιι '.Γιιισι·ιιιιι Πο

ιιιιιιιιιιι πισω". ιιιιοιι Μαι ιιισιιιιιι ρο

ισοι ιιι·οιισιιεἰοι·σ σιιι·ιιιιιιε το] ΐιιιιιιιιιιιιιο ι

ιιιισσι.ιι: σοι! ιιοι: ιιι ριιιι·ιι›ιιε σοιιισιιιιι:

“ ΝοιιιιιιΠι οι". |

88. ισ!. (οι. Ευα. ιιι1 Μπι. Βιιριιι. Μπι.

295.) | ραπ ΑΧ. ο. Μσιιηιιι. Τοσο.

Λι·ιιι. ΣΕΦ. ι·ιιι.νσι. 6. (τω. Επι. οι!.

Μπι. ιιοεισιι.) ] οιιι. Λ.

_μιυτοι] Μι!. γι ].Χ. Ι.

-ιιοηλθευ] ]ιτιιιιιιι. και Χ.

6. ουυ και. Β[Π]ιιρ.Κιικιστ.ΕΧ. (Κι. (ο.)

(λισιιιιιιι. Ήισιι.) ] "οιιι. και τ. Δ

[ι)]ιιισιι.Δ. το!. “ιιι. 8]·τι·.Ροι.διΠσι.

και (οιιι. ουυ) ο. Λι·ιιι. ΣΕΦ.

· -εισηλθιυ] ιιιιιι. πρωτος Χ.

 

40. ιις:ιιισι·ιιι:ιι. πωσ οι. ] σοι. σωσει. οι.

ι. ιιιι.ιιι. Η. | 2. ι.ιιειι.ιιιιο οι. ] .5. νιιιιι. Η!.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΧ. '7.

 

Α Β [991111

Σ Σ Δ παλιος.)

1. 83. 99.

οσιοικιιευιι.

7

νου είε· ένα τόπον.

9 Η. Ποιο.

9

εε· κ λ ο ι λ Ι| ε 2

ουν παλιν προι` τ αυτό” οι μαθηται.

Η)
9199

- ιο
μειον,

199

9 Η. Ποιο. 15 9 λέγει

 

9. και θεωρ. τα οθ. κειμ.] στο. Α".

Τ. μετα] πιω. τα 99.

8. και ο] στο. και

-ειδευ] ειδοι· 99.

-επιστευσεν το: ο. (οι Μαι. τοι.) 1 ουκ

επιστευσεν | επιστευσαν 99. Εκο.

οιι Ματ. Βιιοο1. Μαι. 984. 989 Με. (νία.

Ματ. οτι. 10.)

9. εκ νεκρων] οσοι ανιτστηναι Χ. θε.

8τττ.19:: &.Πο1. Μοοιο1ι. Τ1ιο1ι.

19. αυτους ΒΕ. | Σε'αυτους τ. Λ[1)]ΧΔ.

Ετ.Μσειιι. το1.

- ιὶτι.] τιι1ι1. θαυμαζοντες το γεγονος Λ

ασ απατα ραηιπαπι.

11. Μαρια] Μαριαμ Γτ.Μοοιι. 1. 88.

-- δε] στο. 99.

- τοι μνημειιρ ΑΒΕΠ]Τ.Δ. 1. Ε(ἱΗΜΑ.

(το -ιρ [1)]ΠΑ.) 1 :το μνημειον 2... Χ

Πλίσκα. Με. 69. Κ5.εΠ.

-- εξω απο: κλοιουσα ΒΙ.ΧΔΚτ.Μοει·ι.

1. 88. ντου. εί$9. πιο. 1 :οσοι επ.

[19.] τοΙ. Βο·τ.Ηο1. 1 στο. Α. α.ιι.ο.ι·1|ζ

διιτ.Ρει. Τ1ιοο.ι"ιιι. ποιο πρ. τ. μνημ.

Μοτοο1ι. Τ1ιο1ι.( που..) Απο.

19. εν λευκοις καθεζομενους ι!. ¦ σοι.

[ο]

Η Μαρία δε είστηκει προι·

' || ' .Φ Η | ο `

κλαιουσα. ωι· ουν εκλαιεν, παρεκυψεν ειι· το μνη
` ε- | τ Ι ο 4

και θεωρει δυο αγγελουι· ευ λευκοιι·, καθεζο

μέυουι·Έ ένα προι· τῇ κει|ιαλῇ καὶ ένα προε· τοῖι· ποσίν,

όπου έκειτο το σωμα τοῦ Ίησοῦ.
ο .ο ο σο ε ε ι στ 9 ν ι νε τι

αυτη εκεινοι, Γυναι, τι κλαιειι·; · λεγει αυτοιι·, Οτι
τ τ; .κ Ι

τἶραυ τον κύριόν μου, καὶ ουκ οιδα που έθηκαν αυτον.

ταῦτα είποῦσα ἐστραψη είε· τα όπίσω, καὶ θεωρεί
εκ ο σε ο Η Η Α

του Ίησουν εστωτα, καὶ ουκ ·ηδει οτι * Ίησουι· έστιν.

Ιησοῦε·, Γύναι, τί κλαίειι· ; τίνα

.- .ο ο! ο

ζητειι·; ἐκείνη, δοκουσα ότι 6 κηπουρόι· εστιν, λέγει

.που

αυτη

Σ

13

18. κλαιεις] του. τινα ζητας Τ). 99. ΑΜΒ.

(ντόπια. 15.) ' (:οτιιτο.Ειι.τ.οι1 Ματ. ιν. ;

997.

- λεγει] οποιο. και Β.

·- μου] Μι!. ο εοοιι1οιιτσ

Λττο.

- εθηκειν Ειιιτ.τιιι Μιιτ.ἱτ.997. ] τεθει

καν 1). Ι τεθηκαν Χ.

14. ταυτα] τοτοοιο. και 8. Δ. 99. ΕΠΚΜ

ΠΑ. που. | ο.ι.1ι1. δε Ι.. 1 στο. Α1.11)Χ. 1.

88. 8. Μια. 5)·ττ.Ι.'ιιι.8ιΠο1. Μοτοο1ι.

'Νιου. Διοτι.

- |ησ.] ···οτοι·το. 9 εκ. Α. 1 στο. οποιοι.

1)ΕΧΔ. 1. 88. 99. .ΕΟΚΜ81.Ι.

1.9. 1ησ.] ·1τοτοοιιι. 1'. τ. ΛΙ)1:`τ.Μσετι. το!.

1 στο. ΒΕ.

- εβαστασας εγτ.Πο1.ττιο.σται:ι·ιι. ' ηρες

1).

- εθηκας στα: αυτον ΛΠ(Π)1)ΧΙ·`τ.

ΒΙΟ". 1. 89. 99. ΠΚΜΠΑ. Υιος. α.9.

σου: (τεθεικας· Η.) 1 :οσοι 9. ΔΕ

δε.

19. |ησ.] ·1·οτιιοτο. 9 :τ. ΑΧ. το!. ' στο. Β

ΗΕΕτ.Μοοιι.Μ. τι! να!.

-- Μαριιιμ Β1.Ι·`τ.Μσεη. 1. 88. Μοτοο1ι.

'19199. ' :Μαρια ετ. Λι). το.

Βγτ. Πιοτ.

- τη κεφαλι, £τι.τ.ιιιι Ματ. ιτ.997'. ' την 1 - στραφεισα] οσοι εκεινη 99. ε. (στο. δε

κειοαλην κ.

- ποσιν] ποδιν- 1ηοου] οποιο. κυριου 0.

ο.)

ο κι κι ο |

θεν ειι· το μνημειον, καὶ θεωρει τα οθουια κείμενα,

καὶ το σουδιέριον 8 ην ἐπὶ τῆι· κεφαλῆι· αὐτοῦ, οὐ

.ο ι κ ι Ι

μετα των όθονίων κείμενου, αλλα χωριο εντετυλιγμε·

τότε σὺν είσηλθεν καὶ ὁ δίλλο9

` ε ι λ κι ι ` οι ` 9

μαθητηι· ο ελθων πρωτοι· ειι· το μυημειον, και ειδεν

καὶ ἐπίστευσεν· 9 ουδέπω γαρ ήδεισαν την γραφήν,
σε 9 το ο κι ο ι το

ότι δει αυτου εκ νεκρων αυαστηναι. 1 9-απηλθον

Α Ι !|τι· ονοματι·

Χ |

και λεγουσιν

1

1

 

ἱιιιτοὶνἰι ἰτι τοοοιιοιοτιιιιτο. οι

του” Ποιοτι.τοἱτιιι οικου. ?οι

ειιι1ιιτιιιτο στοκ! (ποιοι Μοτο

οποια Με που σαιτ: 1ιιιιοτιτοιο1.

Με οσειιιιτο. οοι1 εοοιιττιιιτο ιτι

ι·ο1ιιιιιττι οι ιιιιιιττι 1οοιιτο.

' 'Γιιτιο απο ιτιιτσιι·ιι οι 11ο: αι.

οἰοιιιιιε ετσι νοτιοτοι οτἱτοιιο οιι

ιοστοιιοοτιιιιτο. οι »που οι οτε

ι11ι11ι. 9Νοοιιιιττι οιιιτο κοτο

1ιιιτιτ. εοτἱοιιιτο.το. αιτία φοτο.:

τοι οιιτο τι τοοτιιτιο τοκιιτςοτε.

"' Α1ιιοτιιτιι οττεο αποτο οι!

εοιτιοι 1Ιι808 οικείου”.

1. (9.9 Μ Νοτια τιιτιοτο οιτι1ι.ιιι

ιιι1 τιιοτιιιτοοτιιιιιο του ο1οτιιτιο.

'Ποιο σου "οτα, ιιιο1ἱτττινιι οι:

οι οτιιιιοοιιἱι ἱιι ττισιιιιτοοοιιιττι.

Η οι τοι". ι1ιιοιι ιιτιοο1οο οι ιι11ιιιτι

κοι1οτιιι.:ιι. ιιτιιττο οι! οτιοιιι οι

οποιο ιιι1 οοι!οο, "οι οοκιιτιτο

Γιιοτιι.ι ι·στοιτε Ποιο. "ΜΜΜ

Ι)ιοιιτιι οι 119. Μιι11οτ,ιμιἱι1 ο!ο

πιο? Πἱοἰι οιι. @πιο ιιι1οτιιτιι

ι1ιιττιιιιιιττι οποιοι. οι τιοκο1ο "οι

οοκιιοτιιιιτ. οιιτο. " Πιιοο οιιτο

ι1ικἱκεοι. οοιινοτοτι οιι τοιτοτ

ειιτο. οι το!" 1οιιιιτο ιιιιιτιιοττι,

ι·ι τιοτι οοιο1ιιιι αιτία Ιιεει18 οει.

Η Μαι οι Και!. Μιτ1ἱοτ. αυτά

Νοτια? φωτο ιιιιιιοτιε? Ποτ.

οκιειιτοοτιο αιτία 1ιστιιι1οτιιιε

πιο.. Ατττι. Με”. | 'στο. ιο. ΑΚ. το1.

νους. οοο

. 19. ραββουνι 8]·τ.Πο1.ττια. σκοπο Μοτοο1ι.

(Τ1ιο1ι.) -νει Β. Τοσο. | ραβουνι Χ

]:`τ.Μοοιι. 99. 1 ραββωνει Ι). 1ιιι1ι1.:οοι

9.ι.· [ει.]

- ῦιῦασκ.] οτιιοτο. κυριε 1). ιιι1ι1. Μ. Ν:

(ο.) μου. και προσεδραμεν αιίιασθαι

αυτου ο. Βγτ.Πο1. 8]·τ.11ιοτ.

17. 1ησ.] ·1·οττιοοι. 9 σ. ΔΧΔ1ι`τ.Μοειι.

Μ(1ιιιοτιο οτιοοο οποιοι”. ] στο. οιιι.

01.7! Με)

- μου] οσοι α·κ·του Β. Απο. Τι.·τι.οι1τ.

Ήττα. 9.5. 1 Οσοι”. Ικα. 881. Οτίο.ι.

'2399. ἱἱἱ. 8299. 11'. 1.55°.15οι.199ε. 940".

Οτίο. [οι. τι. 9889. Ειτε. ΠΕ. 9089. ο.

Με!. 1721,. 19ο!. 1'τ·. 109. οι! Με". 968

ουσια.

- πατερα 19.] του. μου ι?. ΛΒ.ΑΙαἰ.

οι1.1.1.ΧΔ Ρτ.Μοοιι. (Ειπε.) το!. (να.

1. 111. ιν. 15.99. Ειτε. Ι).Ε. ο. Μο1. 17911.

Ει:1.Ρτ. 102. Το”. των. Γεια. 1 στο.

Β.Βι|ο.Βο|ι.ιναι.ι:ιΙ.9.υ. θε. Ποπ. Οτίο.

ιν. 1.959. 1999.

- πορευω....αναβαινω πρ. τ. πατ. μου

στοα. 1 στο. (3. ο.

 

- 'Εβραιστι ΒΙΠ.ΧΔ ΙΞτ.Μσειι. 98. (κο. ·

ε!ζ 8)·ττ.1'ει.8ι11ο1. οι·τ.ΙΙιοτ. Μι:τιιο1ι. ι

ο. 'πιο οι. τ. τιτιοοτ οι. 1 9. απο”. .τα 1

, σοσττο1ιιιι ιι. 10. ι.1ιιιοιο. τυ.1 ιιοαιοιιοιιοο ιι. 1

η Η. πιο οι.
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ΧΧ.21. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

πιο. α. 6. ι:.τ.

"τι Ρ. Ε.

δίωρο. Που.

Απο. απο.

0 'Εβραϊστί,||

Π.μἡ αιττου μου
Η λεγει αυτι,

- πατέρα [μου]

5!! Ό ι , Α 8

τουι· αδελφού; μου, και. ειπε αυτοιι·, Αυαβαίνω τρικ

` Ι Α

του πατερα μου και πατερα ι3μων και θεου μου και

` εκ (

'Ητ.Πωι- θεου ιδμιου.πι 18 ερχεται ΣΜαριαμ|| η Μαγδαληυὴ

18.ἱώρακιν

αιγ

ΡΜ”. α.ι:86·.ιο. Ο

20.ίδειξιν[αὐτιιῖς]

.... πλευρ. αυτου

π

5 Β. πως. ι

Ειρήνη υμιν.

ΦΡαββουυί,

ταου

χειρατ και. τὴν ττλευραυ

μαθηται. ἱδόυτετ του κύριου.

*.

2

πάλιν, Ειρήνη υμιν· καθαιτ αττεσταλκευ με

ι τι Ι , ` , τ 0 Ι ο Ι απ

αυτου, κυριε, ει συ εβαο·τασατ αυτου, ειπε μοι που

. ν 8 | |! ι Χ ' ` , Α

° εθηκατ αυτου, καγω αυτου αρω.

'Ι - Σ Μ | Ι/ Α ι τ λ! ι σε

ησουτ, . αριαμ. στραφειο·α εκεινη εγει αυτῳ
Α Ι τ

(ο λεγεται, διδασκαλε).
- τ τε ι: κ

Ιησουο, Μη μου ατττου· ουττω γαρ
Ο | ` ` | + | ` 9 `

αναβεβηκα ττροε τον πατερα · ·ιτορευου δε ττροτ

16 | > τι

λεγει αυτι?

Σιὶγγέλλουιτα|| τοι-ι· μαθηταῖτ ὅτι *.Εώρακα|| του

κύριου, και ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

76 Η Ρ Ουιτητ ουν όψίαι· τῇ ήμερα εκείυρ

σαββάτων, και. τῶν θυρῶυ κεκλεισμένων οπου ήσαν

οἱ μαθηται. 9δια του Φοβου τῶν Ίουδαίωυ, ιἶλθευ ο

Ἐμοῦ: και ἔστη εἱι· το μέσου, καὶ λέγει αυτοΐο,

20 και. τοῦτο απο” ἔδειξευ

αὐτοῦ.|| 9 έχοίρησαν ουν οἱ

21 εἶπεν σου αυτοι-τ*

0

το μια

και

αουτ. Μάι οἱ. Ποπιἱιιο. εἰ ιιι

ειιιιιι|ὶει.ὶ απο, ιΠοιιο ιιιιιιἱ πιο

μοιιιιἱειἱ οιιπι. οι. απο ιιιιιιι ιοΙ

Μπι. '6 Με” οι μια", Ματια.

Οοιινοτειι Πιο ιΠοἱι οι, ΒιιΜιοιιι.

‹μιοι1 οποιο πιοαἱειοτ. Γ' Βίοι:

οι Με”, Νο” πιο απιαστο: που·

ιΙππι οτιιπι ιιει:οτιιΗ οι! ρωταω

πωπω; "και οιιι.οιιι οι! ο"...

πισω οι οι: οιο. Ακουω οι!

ιιιιιτοπι πιοιιπι οι τιιιιτοπι του

παπι οι ιΙοιιπι πιιιιιπι οι ιΙοιιι.ιι

κουμπι. " που πιο.. Μπι:

ιιιι!ειιο ιιιιιιιιιιι.ιιιιιε ιΠεοηιιιιιο

‹ιιιἰιι νικ ιΙοιιιιιιιιπι, οι Μια:

@οι ποιο.

·` Α * "' ο"'ι.·)(3ιιιιι σπα. απο :στο

Δω Πιο ιιιιιι ιιιιουιιιοτιιπι. οι

τοπιο ιιοειιιιι ι:Ιοιιιιιο ιιυἰ ιιτιιιιι

ι!ἱει:ἰριιΠ ιιτοριοτ ιιιοι.ιιπι Μιάου

οτιιιιι. του” @απο οι και" ιτι

πιοι.ιιο, οι ουκ οιο. Για ιιουιο.

ω Ει Με: απο ιιιιιιεεοι. οειιιιιιιιι

ου. ιιιιιιιιιε οι Ποιοι. 0". "Ν θα

για εποι. οτιτο απορω Νεο

ιιοπιιιιο. 2' Ι)ἱιιἰι απο οιε ἱιο

τιιιιι, Ροκ "που εποι". απου πιο

ι ιι ι

ται

που,

 

Η. δε ΒΧΔ. 1. 2.38. το!. νν. Οτἰο. ἱἱἱ. ἰι·.285·.

Σια. ΠΕ. 508€. ται. ΠΠΚ.. “ κι!" [του.

| ουν ΠΒϊτ.Μοεα. | οιπ. Λ. Μ. Οτίο.

πιο. (αλλα πορευου [και. Οτἰο.ἱν.

που.)

- αιΪελφους μου 0τἰυ. Μ. ιν. ΗΡΩΝ".

65%"(ειἰ.). ()τίο. ΙΜ. ιι. 250'. Πι. 888€.

Εντ. ΠΕ. 877'. 508€. ιιι Ρε. :Πωλ Τετ!.

ιιιΙι·.Γι·ιικ. ΠΠ.109μ. ' οιο. μου Η. ε.

Ιτειι. οτα. ιν. 4.3%(οοιι.).

- αναβαινω Ιτειι. ()τἰο. οι. ιν. 452€.

δια. 0.13. 508€. Πι Γε. 373". ' κυριου·

μαι υπο. “πανω”. Ειι.ε. Πι Ρε.. Μι.

ανερχομαι Εκο. 1).Β. 877'. Ο. Μου οι”.

"39". Ει:Ι. Γι: Η.

- και θιον μου Πἰρρ.ι:. Νοοι. 6. (ἰἰ. Η.)

0τία. Μ. ιι'. "Η". 285.. 857'. 452€.

Οτἰ9. Ιω. Η. 50. Ημ. 2.50Γ. Βια. 1115.

ιι.. ι:. Με!. οι”. πιο". Ευ. Ρτ. ιι. Πι

Ρε. 58% 870. Τα". οι”. Γτιιιι. 25. 28.

Νοιιατ. 200. ΙΙ". ΐ88°. 10860. 1088".

ΙΜΟ!. Η!!! Η. ' οι". 0.

18.Μαριαμ ΠΙ.. Ι. 38. 'Πιερ. ¦ :Μαρια

€. ΑΠΣ. το!. ΜΜΜ. (Η ιι.Ι.)

- αγγιλλουιτα ΑΒΠ. ιι.ο. ¦ 1ατταγο

γιλλουσα τ. Π(Ι.)Χ.ι:ἰι'. Ι. Β!). ΚΜ

8.ιΠΑ. νιιΙ8. ιατο: -γιλουαα Ι...

' αναγγιλλουοα (Δ.) 33. ΕΟ. ·γελου

σα Δ.

ι

!

Ι8.μαθηταις] πιω. αυτου 1). πιο.

- έωρακα ΒΧ. νου. τα". ΜΜΜ.

'Νιου. Πἰιιι. ¦ -ραμιν 88. 8. | :-ρακευ

€. ΛΠΙΠ.. το!. 6.ο.εώ Βι·ττ.Γει.8ι

Ηι:Ι.

-· και ταυτα ειπεν αυτο] και α ειπεν

αυτο εμηνυοεν αυτοις 1). ο.(ο.) Βάι.

- αυτυ ο! ΑΜΒ. ' αυτοι;; 89. | μοι

νιιΙα. _#ῖ Μεπιριι. 'Ι'Ιιιιιι. ' σαι. ο.

19. ουν ΑΒ!). Μουτ. το!. νιιΙε. 6.ι:$17.

8γτ.Πι:Ι. Ι οιπ. Χ. 89. ΟΛ. κι α. αιι

ιιιιιι ο. Βγτ.Ρει. Μιιιιιριι. Που. Επι.

- ιταββατινν] °[τιταιιιιι. των 8. ΠΣΔ.

1. το!. | οιο. ΑΒΙΙΙ.. 88. (ι!οπιιιιιοοιι

Τ|ιιιο.)

- μαθηται] οσο. αυτου Μ. 88. Π.

'Νιου. ΑΜΒ. ΜΜΜ. αυνηγμενοι €.

ΕΧΑ. το!. νιιΙε.(Π. αιμα! 8)·ι·.

ΠοΙ..(τιοει ηααν). ΜειιιρΙι. 'Ἐμοῦ. Ατπι.

Λάο. για. Επι. οι! Ματ. ΒιιρρΙ. Μπι.

283.285.(998~) ' οιπ. ΑΙΩΝΙΑ.. Δια.

α. 8ι·ττ.Ρει.&ΗοΙ.ι.τι.

- ο Μο. Εντ. Διὶ Μια. ΒιιρρΙ. Μα. 298.

| οιπ. ο ΠΠ.

- ιατη] εστι Κ.

20. ιδειξιν] <¦·ιιιιι1.αυτοις €. ΕΚ. το!. νν.

Ειιι·.ιιι1 Μ:ιτ.ΒιιρρΙ. Μπι. 294. ' οιιι. Α

ΤΗΧ!.

- και ιιιιιο τας χιιρ. ΑΒ. Βγτ.Ηι:Ι. ι

ι

ι

ι
ι

1

¦

¦

ι
ι

 

ιΜπι. ·;,·. ΗΗΕ. το!. Η". 8γτ.Γει. το!.

Βια. οι! Ματ.

20. αυτοις ΛΒΙ)Π. | Σαυτου €. ΣΧ. το!.

(με. Βγττ.Ρει.&ΠοΙ. Μοπηι!ι. Του!»

Λτιιι. /Ειιι. Βια. οι! Ματ. ' οπι. Ι.

νου. α.ε:/.#.9.

- ουν νιι!;.τ. ο. 8ι.·τ.Ηι:Ι. Μοαιριι. Εν..

τω Ματ. ' οι 1. (α.)(ο.)(ε.) 'Νιου. “οι"

α.6.ε. δι·τ.Ρει. ΔΒιιι.

- μαθηται] ΜΗ. αυτου 1). ΠΣΕΠ. | Οστι

ιτιι.. Ευα. οι! Ματ.

- ιδοντες τον κυριον] σαι. α.

2Ι.ειττεν ουν εγτ.Ηι:Ι. Ευ.. ..ο Ματ.

ευρω. Μαι. 294. | και ιιιτιν Ι.Χ:ετ.

Μυες. ΜοπιρΙι. Επι. | ειπεν υι.τιιιιιιι

ο.ε. Απο. (“ιιιιιοπι" Β_ι·τ.Ι.'ει.. ΤΙΜ»)

- αυτοις] πιο. ο Μιτου; ετ. ΑΒ”. το!.

Ιι./,π 8ιτττ.Ρει:.διΗοΙ. οιο.. | οιιι. ΙΧ.

ΧΙ:`τ.Μοεη. του. α.ι:.ε. Μαιο”. του..

Λτπι. Εντ. οι! Ματ. ' μια παλιν 1.

(οιπ. παλιν 8)·τ.Ρει.. πιο,... ιιι:ιΙ Ιιιι.υοιιτ

Μ88.)

- αιτευταλκιν Ειι.τ.αιΙ Ματ. ¦ απεστα

λεν Ι..

ΙΤ. οιπ. οι. αιιιι Ποιιπι Π. Π. ¦ Παει?) "το

“οι”. οι. ' οιωμοι. ουιιιττεακιι οι. ' ααα. οι. ιι.

ι 20. ι:ιιαι μοι: οι.
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ΕΝ',__ ` τ ι ` ι 1

και τουτο ειπων ενεΦυσησεν

23 η ἄν

[8]λΒ[ΟΪΒ(ΠΠ]. , ` ' ' "
Η( ΜΒΝΕ-Μ- καγω πεμπω υματ.

χ Ι τ οι Ι η ο'

μαι-69- σιτ και λεγει αυτοιο, Λαβετε πνευμα αγιον.

με τ 6 τ Ι τ ε- τι

21·άποστέλλω ι- τινων οἱ‹ρητε ται` αμαρτίαο, ° αΦέωνται| αυτοι;" αν

.,ΜἄἘη8. τινων κρατῆτε, κεκροίτηνται. | Ι
-- η α ι τ ι Α ι23.άντινο:Ματ 77 Λ Θωματ δε εκ εκ των δωδεκα ο λεγομενο9

-ἀφιενται ι ρ ο τ ο ι ·- ιν ·; *ο ει τι·

ιΠ.,._Μη- Διδυμοι·, ουκ ην μετ αυτων οτε ηλθεν Ιησουο.

25 ἔλεγον ουν αὐτῷ οι ἄλλοι μαθηταί, 'Εωράκαμεν
Ο 'ἴ τ .- ` τ

τον κυριον. ο δὲ ειπεν αυτοιο, ,Βαν μη ἴδω ἐν ται9
, Α Α | `

χερσιν αυτου του τύπου των ὅλων, και. βαλω τον

25.ιι'ι τὸν τόπον διίκτυλόν μου εἱι· του τύπου 9 τῶν ·ί¦λων, και. βάλω

Η! *μου τὴν χει-ρα|| ει;` τὴν πλευριτιν αυτου, ου μὴ

πιστεύσω.

Η Έ 78 26 9 Και. μεθ' ήμερα· οκτω πάλιν τἶσαν ἔσω οἱ

ΊΤ11 μαθηται αυτου, και. Θωμάν]¦ μετ' αυτων. ερχεται ο

, - Α Α | ` ” Ό `

Ιησουο των θυρων κεκλεισμενων, και εστη αν το
Ύ ο τ - Η ΐ π

μέσον και. ειπεν, Ειρήνη υμιν. 7ιειτα λέγει τω
Α | ` : | Φ ` ν ι Α

Θωμα, Φερε τον δακτυλον σου ωδε και ιδε ται· χει·

ραι` μου, και. φέρε τὴν χεῖρά σου και βάλε εἱτ τὴν

_ πλευροίν μου, καὶ μὴ γίνου άπιστοι άλλα πιστότ.
0ιη28ιι ,θ ιθ Α `9 τ·ιτο νι

. απεκρι η ωματ, και ειπεν αυτου, κυριοι· μου

μια". οι απο τιιἱιτο τω. 2" Ποτ:

οιιτιι ιΠ›ιἰεει:τ.. ιιιιτιιΠιιττι. οι ιὶιοἱι

στο. .παρκο ηιὶτἰτ.τιττι ετιιιοιιιττι:

:1 (Μι ω ηιι0τιτττι τεττιἱιτιιτιτ.ἱιτ

ρωταω, τι·ττιιιιοτιιιιτ στο. οι.

ιμιοτυτιι τοτ.ττιιιιιτιιτε, πωπω.

ΞΗΠΒι

2' Η". "Μ ΤΙιοττιιιο ιιιιιιτττι ιιτιιιο

οκ ιΙιιοιὶτιοτττι. σοι Μαίου· Ηταν

τιιιιιι, που εται οιιττι οτε ηιιιιτιιΙο

του” “οι”. 2· Πἱιιοτιιιτι στο

ετ ΜΗ ιΠοοτριτΠ.νιι.Ππιυο αυτή

ιιιιτιι. Πω ιιιιιοττι σου οι.. Και

του” το ιτιοιιιιιιιο ουτε τὶκιιτιιτιι

ε!τινοτιιττι οι. ττιἱιτ.ιιττι ιΠι.τιιιτττι

ιιιουιτι το Ιοοιιττι ε!ιιι·οτιττιι οι

ιιιιιτ.ιιττι ττιιιτιιιττι ττιι:ιιτιι ιτι Μαιο

οι”, ιιοτι οποιοι.

ΜΜΜ-λ Ετ ροει: Με 0010

ἰτ.οτιιττι ετιιιιι ιΠιιιιτριι!ι ουαι

ἰτιιιιο. οι 'Πιοττιιιο απο οτε.

πιο Ιοιτιιιτ ιιιιιιτιο ο!τιιιοἱε. οι

εται” ἱτι ττιιιιΙἰο οι. απο. Για

του”. 2" Πιιιτιιιιι Με” 'ΓΙιοττιιιο,

Ντιπ ιὶἰι:ὶιιιττι τ.ιιιιττι Με οι. Ναι:

τιιτιτιτιο ττιιιιιο, οι οιιίιπ ττιιιτιιτττι

ιιιυ.ττι οι. ττιἱιιιι το ΜΜΜ "τουτο,

οτ. ττο!ι στο ττιι:τωιι!ιτο τα! Μο

Πο. "(="τω·) ΠοοροτιιΠι 'Πιο

ιτιιιο οι. Μιὰ: οἱ, 1)οτιιιτιιτε τιιοιττι

 

2!.πιιιπω ΑΒΒ.Ποεραι. τοΙ. Εντ. οι! Ι.. τοτ.ετιιτι ουαι νυΙε. ο. οτιιτιτ το ἰτι οιιινοτ οι". που (τ]λιιιν οι! ήλιου

Ματ. ' αποστιλλω 1)"ΙυἙτ.Μοεσ.88.

22. και :ιο ἱτιἰι. Ά Μοτιιρτι. Ξιιο.ιιι.Ι Ματ.

οτπ. $γτ.Ηἱοτ.)

ΤΙΜ.» ΣΕΦ. Οτ·ἰο.[τιΙ.ϋἰ. αφτα". 25. μου τυπο την χιιρα Β(1))Ι... 88.'

ΒυρρΙ.Μιιι.294. | οτιι.Ι)0τ. ντιπ. α. ιΙοιιτιοοιιιιτ.υτ-μ ιΙοιοτιιιι οτιιτιι Ιω. ιΙο- “κι” τ. ΛΙΙΧΔ. τοΙ. Μια. [Πλ]

ο.ι:.ε$ο. (“ ιιιιιοττι" 'ισα 'ΠιοΙι.) τ.ιιτιιιι ευτιι ο. (μπαι. 5τττ.1)ει.&ΠοΙ.) στο. μου Ι. α.

·- ενειρυαηαιν] πιω. αυτοις 1). 8]·τ.Ρει. ] και κράτηνται Λ. - την χαρα] την χειραν Λ. | το;; χειρας

(Μοττηιτι. ΤΙΜ») Λττιι. ΣΕΦ. ' οπι. 24.ιδι] ουν Ι. Ι οπι. σε. 1). .ι'|5τ.Ιι.

“απο Νου". ιοτιο!ιατιι.τττ ο. ΜοτττρΙι. ¦

Μαιο. .Ευ.ι.ιιι1. Ματ. ευρα 155.

28. αν οι: ΒΙΠ.ΧΔΣτ.Μοεσ. το!. Οτ·ἰο.

- ο λιγ.] οπι. ο Ι). 26.αυτου νιι|ις. 8]°τ.Ηι:Ι. Μι.ιπιρι1.

- ην] του!. αει Ι.. διττ.Γει.&Πο!..

Μοιτηιτι. 'Παω.

- ἱησ.] τρττιοττι.ο τ. ΔΠΕΧΔΕτ.Μοοιτ.

ι

(παταω. ' στο. Ι. 69. ιτ.Ιτ.ι:.ε. @τι

τ. 255€ ἱΠ.789°. ] ταν ΑΙ). Εντ. ιιι 155. Για 'Πτου.

574.. - 0ωμας] Ιιτιιοττι. 6 1). οι). ' Οοτιιτιι,

- τινων ια νη. 6.0.9. 5)·τ.Πι:Ι. το!. | οπι. Β!). Οτιο. τ.

Μιιιιιρτι. Του.. Ατιτι. ΣΕΦ. ()τ·ἰυ.ἱ.

2554. ἱίἰ. Λουαι.218. ] τινος Β. στα:

δγτ.Ροι.. Οι·ἰο. !τιτ.ὶἱἰ. των. Ευ.ιι.ιιιΕο.

(τι.) σου». τοι. Με. τω. μια

- αριιιινται ΑΠςΙ.)Χ Γτ.Μοοιι. Ι. -οντιτι

13.] 1αι,ιευται 9. Β'."αί.ΠΔ. το!. Οτίο.

τ. Πι. Ευα. το Ευ. (αφιεται 69...) το·

ιιιιιιιιτιτ.ιιτ νττ|ς.α. Ιι.ε._|:9. Μοττιρτι.

τοτιιιιτ.οτιιυτ Δια. ο. 8)·ττ.Γει.&ΠοΙ.

πιο. ΣΕΦ. συρτή”. τετιιιεετι οτυτιτ.

α. ¦ αφειοντιιι .ΙΙ-ΑΙΜ. ιΠττιἰΙ.ΜΜ.υτ

@τα ω. ἱἱἱ. ετιιτιι τοττιτοοιι Μια".

Μάι!. αυτῳ Ειι.τ.ττι Σε. (Ματ. Με. Ιω.

2.5. μαθηται] ..οι ότι 1).

- ιδιο] ιδιυμιν Η..

- ιν ταις χτροιν τα!. 8!8".οιὶ. ¦ εις τας

χειρας Ι). ο. Μι. ΒΙ8".Μ88.

-- τυπου Η. 8γτ.Πι:!. 'Πιερ. ] Πιτιιττιττι

υ.ι:.ε. Μοττιρ!ι. πει. Πκιιττιιιι ΣΠΠΕ. ο.

Ιοοιιττι ]: 5)·τ.Ρει. 8_γτ.

- ερχεται] ατι. ουν Ι). !._|. ?ΜιπΠρτι.

] οοιιιτιι, οτα. τ.

- ιιπιν] Μι!. αυτοις Λυιατι.τει:. διττ.

Ρα.. Μεττιτι|ι. 'ΓΙΝΕ. .ι'Ετ.τι. | σουτ”,

οτι!. ι.

27. γινου οτα!. τ. 488". ¦ ιοθι 1).

28.ιιυ ἰτιἱι.] μια. και 9. ΑΦΜ. τοΙ.

5_γττ.Ρει.8ιΠοΙ. ΣΕΦ. ' οπι. αυτου;

Ι. 83(ο.τρατ.). Ο!). 0. Μια.. ΜοτιιΡΙι.

'Παλι. Απο. @μια 287.

- Ηιιιμας] ·]·τιτιιοττι. ο π. Ι.. 88. ¦ στο.

ΛΒΟΒΧ7)ῖΔ. 1. 69. Βοιιιιιτου.ι.

-- αυτοι] στο. αυτ. Μοτιιρ!ι. Μάι!. το οι.

κατάφυτο α.

Πἰετ.

- και βαλω....των ήλιον] στο. οτι. Λ. ο.

Ττιο!ι.αρ.α!τιτ.(τιοτι οπι.οτι.]νοἱιΙο.) ] [και.

εις την πλιυραν αυτου .0.

- τον διικτυλον] ρω! μου ΒΕ. 88.

- τυπου 2,. ΒΙ)[.ΧΔ. το|. Μοττιρτι.

 

Ι95. Φωτ. | τοπον ΔΗ. νοτια α.ο.ο.υ. ' α.ι.·. ¦ Οοτιιτιι, ΗἰΙ.922°.

- ιτρατητε Οτ·ἰι,τ. τ. τττ. | κρατιιτε ΣΕ. ι 8ττ.ΠοΙ. 8.γτ.Πἰοτ. Λτιιι. ΠΠ. ίοτιι- - ι θεος Οτ·ίο. ΜΑΜ”. ] οπι. υ 1).

ιτρατηιτητε 1). ιτιἱτιιι! '
~ . . . . ~ . 22.ιι οι. ο' ι οι. Μ. ιιιιιιιιιτ

- τιικρατηνται απο. ι. τη. Ι κρατηυται - εις τον τ. των ηλ.] τιι ι!.1ιο β)·τ.1'ιτι. . οι ως: “Η” ' Μ 'Ν "Μ

480 τ
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οι ι!οιιιι οποιο. Ά' οπο οι Ιο

ειιο. Ωιιιιι οικω του. ι:τοι!!ι!ἱει!:

Μαι! τοι! ιιοιι νιι!ετιιοι οι ΟΝ·

ι!.ιι.!οτιιοι.

Μ Μιι!ιο ιιιιιιιι:ιο οι. υ.!ὶιι οριο.

Μάι Ιοοιιο ιο οοοε.ροοιιι τοια

ριι!οτιιιο ειιοτιιτο. ιιιιιιο ιιοιι

ιιοιι κτιρια ιο Ποιο οοο; Ή Μια:

:οποιο εοτἰριιι ειιοι οι ι:τοι!υ.ιιο

ιιιιιιι Ιονιο οοι Ο!ιτιειιιο ιιοιι.

διο, οι ιιι ι:τοι.!ιιιιιοιι Ποιοι !.ιιι

Μαιο ιιι οοιιιιιιο ιιοιι.

ιι . . ~ . . ~ -
Βἔ_'ἔ/ϊ ' καὶ ὁ θεοι· μου. 99 λέγει αύτω [ὁ] Ίησουι·, “Οτι

Ποιο ιι Μου) ' ' ' ι # '' ι ο ι . .

“περὶ” · εωρακαι· με, πεπιστευκαι·· μακαριοι οι μη ιδοντει·
· |

και πιστευσαντει·.

'ἴτιιοι. 30 Πολλα μεν ουν καὶ ἄλλα σημειαπ ἐποίησεν ὁ

, να να να

!ησουι· ἐνώπιον των μααητων ο οὐκ ἔστιν γεγραμ

μενα εν τω βιβλιιρ τουτιρ. ταυτα δε γεγραπται
Ρ| | ..| , να 1 ο

8ι_.........ιη" ινα πιστευσητε οτι+ Ιησουι· ἐστιν ο χριστδι· ο υιοι·

τοῦ θεοῦ, και ἴνα πιστεύοντει· ζωην ἔχητε ἐν τῷ

| στα

ονοματι αῦτου.

Π· Π. ?9 1 Μετα ταῦτα ἔιρανιἔρωσεν εαυτον πάλιν+

Ο '

5· ιι ιο ιτροι:ιτιιιοι

οιιο Τυποπ

άστο!

Ρο

!ησοῦι· τοῖι· μαθηταῖι· επ!. τῆι· 6.! θαλάσσηι· τῆι· Τιβε

ριοἱδοι·, δρ ειρανέρωσεν δε οῦτωτ.

Πέτροι· και θωμιῖι·, ὁ λεγόμενοι· Δίδυμοι, και. Ναθα

8-εεωνΜΖιβ. ναήλ, ὁ ἀπὸ Κανα τῆι· Γαλιλαίαι·, κα!. οι τοῦ Ζεβε

2 ησαν ὁμοῦ Σίμων

! βαδ) ?οποιο τοιιο!ίοοιονιι

το !ιετιιτο Ιοιιιιιι [ι!ἱει:ἱριι!ιιι] οι!

τουτο Έπαινοι. ΜαοἱΓοιιιονιι

ιιιιιοιο ου. 2 Βτιιοι οιοιιι! οι.

τοσο Γιατι” οι 'Γ!ιοοιιιο ιιιιἱ

ι!ιιιιιιιτ Πάγιο" οι Νο.ι!ιιιιιιι

!ιι:! ου! οτιιτ. ο. Οιιοιι θιι!!!ιι.ι.ιιιο

οι ιιιιι Ζο!ιοι!ιιοι οι ο!!! ο:: ιιοι

ι:ἰριι!ιο ιιοιι ι.!ιιο. Π Ι)!ι:ἰι οι:

8 Ι ` οι : .- ει ι να τ 8 τ . _

αιου και αλλοι εκ των μαθητων αυτου δυο. λεγει Βιιοοιι Ποιοι. νιιιΙο ριεοατι.

: .. ν ι ι οι ν ο ι ν Ι)ιοιιιιι οι,νοιιιτοιιο οι ιιοιι ιο

αυτοιι· Σιμων Πετροι·, Ίπαγω αλιευειν. λεγουσιν ...ως Ε.αιω..",”. ΜΜΜ.

αὐτοῦ, Έρχομεθα και ημειι· σῦν σοι. ἐξῆλθον και

3ιἔνέβησαν|| ειι· τδ πλοῖον !, και εν εκείνη τῇ νυκτ!.

, ο τ τ ν

4.γινομενης επιασαν ουδεν.

!!8.λιγιι] “που δε 09. (οι οι ο.)

4- ο Μια] οπι. ο Β.

- με] μια. 0ι.ιμα ς. νιι!α.(,'Ι. ! οπι.

ΑΒΟΠΙ.ΧΔ. 1. 88. 69. ΕΟΠΚΜΠ.ΤΑ.

Απ. α.υ.ι:.ε./.ο.υι. 8_γττ.Ριιι.8ιΗι:!. Β”.

Ποτ. Μοοιρ!ι. πιο». Απο. ΖΕι!ι. @μια

287. Πἰ!.928!,.

·- ιδοντις] οι!ι!. με διττ.Ροι.δι Πο!. !

Οοιιιτα. οι"... 488. (να. Η. Μπι-Φ·

Οτίο. Ιιιι. ιν. 627'. ?οι ι!ο του. απο. 84.

Εἰ!.

- και ·τι·ιοτιυοαντις] πεπιιττωοαντις Α.

80. ιτηιιιια] ...μια Β.Βιζν.Βο!ι.(οιτιι.οΙαι.)

ΡΒ. 17.

··- ι !ησ.] οπι. ο 1).

- ι.ιαθητιιιν] ·!ιι.ι!ι!. αυτου 9. ΟΒΙ.. το!.

Σια. διτττ.Ρει.8ιΠι:!.. Μοτορ!ι. Απο.

.Ξι!ι. ! οπι. ΑΒΔ!.ἰΚ8Λ. 1: 87τ.1:!ι:!.ι.τι.

Τ!ιε!›.ι!Ιτιι. ! ιιοιι. ροοιιιιιιιιιι τοειιτι·ι:τιἰι

ο ιιιοτιιιἱο ο.

- μου] βιο.. ο

8!. στο. να. (3..

- ττιατιυιτητι] ·ινητι Β.

- ότι 1ηιτους.... πιιττευοντις] 0111. του..

Μπι.

- !ηοους] τρτιιοι·ο. ο ετ. 88ο. ! στο. ΑΒ

Μοι.(ΠΠ.ΧΔ. 1. 69. Ε(ΡΠΚΜ8ΠΔ.

(πιω: στο. ο χριιττος [ται. 206 αν.)

- ιοτιν Ποπ. Ηἰ!.907·. ! στο. Χ. "Ιη

 

|

4! πρωιΐαι· δε ηδη *γινομενηι·

οους χριστο;; οι... ιοτιν του θεου ζ!).

δ.(ο.)(ο.1/.υι. (Μοαιρ!ι.) (Απο.)

8!. ζωην] αι!ι.!.αιιιινιον Ο.(!ιἰ.ι οιιτ.)υΪι. 88.

69. οι”. 8τττ.!.)οι.διΗι:!.. Μοαιρ!ι.

Αττο.αρ.οτιο.τοαο|ι. .ΖΕι!ι. Ιτετι.208. !

στο. Α.Βο;!ΧΔ. 1. το!. το. α.ι.·.τιι. Βγτ.

Ποια.

- ιχητε] ιχιιτι ΗΛ.

- Τσι. !ιοι: οοοιιοα οἰαιιοιι!ατιι Ενιιοεο!ἱἰ

του”. “ οι” ιιιιοι:ιιιο ο!ιιιιιιιι!α οποιοι!!!

ρτοριιιτ ιιοιι! ι:οοιιαοιι.ι !ιιιοι: οοτιμιο..

Με!. Πι στοι!ιο.ιιι, οποιο, .Τιιιιιιιιι απο.

ιιιιιι Ποιοι ΠΜ" ιιι!ν.:Ρτο:ι. 2.5. διο!

ο ι:ορὶιο :ιιιι°. ιοοιιιιιοοιιι ιιοιι! Με ιιοιι".

Ι. παλιν] ιιοιο εφανεριοοιν Ι). Μοοιρ!ι.Ψ.

Απο. ΣΕΦ. ! ιιοιι ο Ιηοους οι!. ' οιπ.

Ο. ·

-- !ηο·ους (ΔΕΟΠΣ). το!. ! οπι. Μι. ο.

"·!ρτοοιιι. ο π. ΑΙ.. το!. ! σοι. ΒΟ.

-μαθηταις] υ.ι!ι!. αυτου ΟΠΣ 69. θείο

ΗΒΗ!. α.ο.ο./ζο. 87τ.Ρει. Μοιορ!ι.

'.Γ!ιε!.ι.Μιιι. Απο. ΣΕΦ. ! οιπ. ΑΒΟ·Ι.ι

Δ. 1. 88. το!. και. εγτ.Ηι:!. "ιιοιι

αυτου πιω. εγερθεις ιο νεκρων 69. (οιπ.

τοις μαθ. Αντ. ο.)

- ηταν. δι οιἄτ.] στο. α. απο.

2. Ναθανηλ Ο.

- ο απο] ος ην απο 1). νιι!ε. οι”.

- οι] Μι!. υιοι Ν.!)Ε(ϊοι). νιι!;;. α.!ι.ι:.ο,/ζ

 

τιιοι ιο ιιιινοοι. οι ι!!ιι οοοιο

πιο!! ρτοοι!!ι!οτιιοι. ^Μοοιι

ποιοι:: ιιοιι Μαιο οιιιιιι Ιοοιιο ιιι

|| .ν

εστη

ο. Βγτ.!?ιιι. Μοιοτι!ι. ΖΕι!ι. ! οσοι Ζιβιδ.

Ο. ! Οοιιιτο.. ΑΒΡΣ.. το!. Βγτ.Βο!. Απο.

2. του] στο. Η!).

-αυτου] αι!ι!. τον 1)..

8. αυτοις] τουτοις Β.

- αυτοι] Μι!. "πινω Χ.

- και ημας] οπι. 1. ! τι. ιδιως Λ.

--ιξηλθον] ιξηλθαν 1). ! ηλθον Ι'. [!

ρτιιιιιο. και ΑΕ'. νιι!ι;. ῦ.ι3$9. @το

Ι'ει.8ιΠο!.. Μοτορ!ι. !!Σι!ι. ! ιιι!ι!. ουν

απο. ! οοο !ιο!.ιοιιι ΒΟ!). το!. α.ιι.

8)·τ.Πο!.ι.τι. Απο.

-ενιβηοαν ΝΛΒοΠΡ.ΕΧ. !. 88. 69. Ε

(Η:!.ΚΜ$!.!. ! :ανιβηοαν π. ΔΔ.

- ·ιτλοιον] των!. ευθυς €. ΑΟ'Ρ. το!.

8ττ.Πο!. ! στο. ΒΒΟ'.1)Ι.ΧΔ. Ι. 88. 6ο.

Μα. 8)·τ.Ροι. Μοτορ!ι. '.Γ!ιου.Μιιι.

Λου. αυτ.

--εν [ ! στο. Ι.. πιο. α.ἰι.ο.ο.

-επιαοαν] ικοπιασαν Η..

-ουδιν] ουδε ἔν ο..

4.. δι] οπι. Ο.

-ηδη Δια. ΙΜ! ! 0111. Η.. 69. νιι!;.0!.

α.ο.ο. 8)·τ.!.`^ει. Μοτορ!ι. Ατοι. .ΖΕι!ι.

- γινομινης ΑΒ.!!!αί.0'Ι.Ε. (γιιν.ΑΒ.)!

:γινομενης €. ΚΟ..!)ΡΧ.Δ. Η. 888. το!.

29. ιιοιι Ο!. Ι 'Γ!ιοιιιο. "οποιοι οι.

1. στη.. απορω” οι... ! 8. οποιοι. ιιι ιιοοιοτο

Δια. ! τι. οιιι. μια: οι.

Ι 4813 ο





ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΧΙ. 5.

4. ἐπὶ τον ιιι.γ.

Η Α Β ο Β (Ρ)

(Ι.) Σ Δ.

1. 38. 09.

εισπιειιτευτι.

` Η , ..ο Β ,

ται οτι Ιησουτ εστιν.

----μέ

γ ι Α ' ` ' Ι τ τ η ο

Ιησουι· ει: τον αιγιαλον· ου μεντοι ηδεισαν οι μαθη

” λέγει ουν αὐτοῖε· [6] 'Ιη
.` | Ι | Μ τ τ

σουτ, Παιδια, μη τι ττροστραγιον εχετε; αττεκριθη

Μοτο: ιιοτι ιιιττιοτι ουατιοι·οτιιτιο

αιωνια "του Ιοειιε οτι. ε' Ι)ἰοἰτ

οτ;:0 οι: “οι”. .!'ιιοτι. ιιιιιιιαιιιιι

μιιιιιιι·ιιιατιιιιτι καυτα Νοτι

Ξ μ σα , ν ο . ι .- | ` μοιιι!οι·ιιιιιοι.δοτι. Νικαια,

- ω .. . . - . . ~ . ~ ..
7 ” σαν αυτω, Ου. ο δε ειπεν αυτοιι·, Βαλετε ειι· τα ΜΜΜ Ι" “ΜΜΜ νοτια"

` 'η __ Ι . , ` , ) και, οι ~ιιιι·οιιιοιι5. Μιοοτιιιιι

δεξια του τι·λοιου το δικτυου, και ευρησετε. οταυ. οι ιιιιιι ιιοτι ναιοΒιιιιι ἱΠιιι1

ν η· ` τ ο ο ` τ .. 2 ο ν › ` ιι·.ι!ιοτο τι τιιιι!τιιιιιΠιιο μου”.

εβαλαν ουν, και ουκ ετι αυτο ελκυσαι ισχυον απο "οικω Με" Με., ΜΜΜ”,

__ Α Α ι Ι -. ιη τ ' ι ι ...υπ - ι .

°: του ττληθου: των ιχθυων. ' λέγει ουν ο μαθητηι· Έἐ··Φ'ἔΞΣ='. έκεῖΡΟ5' ΒΙΑ ὁ Ίησοῦε· Τῷ Πέ'Γρφ, .Ο κύριόο ?Πτι ιιιιιΠεειιι.ιτιΐιι ιιοιτιιτιιιο οι;"

ι γ εφ ' ' τ ..ρ . , ρ Μιτου ειια:ιτιΧι 80, στα οτιιιτι

εστιν. Σιμων ουν Πετροι·, ακουσα; οτι ο κυριοι· τιιιιιι.ιε, οι "του το ιιι τουτο:

ι ι ι δ ε δ ζι (ο ι ι " πιο ιιιιι.οτιι Φαιδρα" τιιιι·ιαιο

“ΓΤΠ” 70” επειί 11η" έξ @ίσα-Π) η” ζαρ @μπολ ι·οιιοτιιιιι,ιιοιιοιιιιιιιοιιιτοοτιιτιι

` . ' ' ' ν . η - . υ . .και εβαλεν εαυτον ειι· την θαλασσαν. οι δε αλλοι ·ι πιο 'Μι "Μ" ι"ωἔ"Ι.Μ

` __ | ,, , ` ,γ ` οοιιιιο. ιι·ιιιιοιιι.οιι τοιο ιιιοοιιιττι.

μαθηται τω ·τι·λοιαριερ ηλ60μ (Ου γαρ ησαν μακραν ι3""'·'·λ Οι οτιτο ιΙοιιοοιιιιοτιιιιι

. ι .. 6 το 8 ο ι η ο ι κ .. . ιιι ιοτι·ιιττι. ι·ιδοι·ιιτιι τιτιιτιιιε ρο

απο Τη$' 7775', αλλα 005' απο ττηχιον διακοσιων), ιδια: οι μιτοοιιιιιιηιοτροκαιιττι οι

-- ε ι ι ο · | ο ·· τ τ τ μιιιιοιτι. '0 Πιι:τι οτι-ι “οι”, τω.
'δα συροιηἘ9 Το δικ.Γυομ 'Των ιχθυωυ· `ω9 0υμ|απξβη απο ιιι: ιιιοοιιιιιιιιιιιοιι 'παιδιο

ο το ' ` . . 'Η υ· . - .

σαν εκ· την γην, βλεττουσιν ανθρακιαν κειμενην και :?ωἑ:"Ἐ·ω"; ει 2°ξέ"Ε;

όψοιριον επικείμενον και ἄρτον. 10 λέγει αυτοίς· [ότι ιι·τι·ιι.ιτιτιἱοιιιιττιιτιιιαιιιιητιεοίοιιο

.. ` .- τ ·· ι·οιιιιιιιι ιιιιιιι ιιιιαιιιιιι πιο".Ίησουι·, 'Ενεγκατε απο των οψαρίων ών έπιασα" .Η οι,... ΕΙ"1"Ιοόδω""ωπ ο.,

- να ι τ . τ ΙΙ τ τ ..ι κ
Η ἀνἐβη[°ωΤἔ νυν. Η ανεβη ούν Σιμων Πετροι· και ειλκυσεν το

· κ Α |Ί 1, ' δίκτυον δ εὶο την γηνΙ μεο·τιινΉ ιχθύων μεγάλων εκα

Η-μ"ΜΗχθύ- τὸν ττεντηκοντα τριῶν και τοο·οι;τω ” τω ου
τον ° ν ον ν κ

 

4. Ιηα. το.) τρι·ιιοτιι. τι ι:,·. ΙΧ. τα. ' στο.

ΝΑΒΟΠΡΒ.

-εις ΠΟΡΔ. Ι. το!. ' επι ΝΑΠΕΧ. 88.

]"Π. Ειπε. (Μου. ΠΝ.

- ηδειοαν ΛΒ(:1)Ι'. το!. | εγνωιταν ΝΙ.Χ.

88.

-μαθηται] πιω. αυτου 09. 1:

- Ιηα. 2°.] τιτιιοτιι. ο Α.

5. λεγει....ι·τειιδια] “ατι των· ο.

-ουν Βι·ι·.Πο!. | στο. Ο. 88. Η. ο.

Μοττηιιι.)ν. Ατττι. ' "οι" 8ιττ.Βιιι. του.

-ὸ Ιηοους] οιτι. Λ.ιιιι·ιι!. ' οιιι. ο Ν

Β.

-τι) στο. Ν..

-ττροαφαγειον ΑΙ). (οψον οι"... ΠΝ.)

0. δ δε ειπεν] λεγει Κ..

-ο δε] του!. Μιτου; Χ.

--βαλετε] βαλε Δ. 7):

- το αυτο διιιτυον] ιιιτι. 00.

--ευρηοετε] -ιτητε 00. ι .οιο. οι δε ειπον,

Δι. ολη;; της νυκτοι· εκοττιαιταμεν και

ουδεν ελαβομεν, επι δι τηι αιρ ρηματι

βαλουμιν Χ". ιιικοτιιιιι. οτ8ο, Για· ιο

ιιιτιι ιιοοιοιτι Ιιι!ιοττιιιιοο τι” οοιιιαιιιο ἱτι

"του ιιιιιοττι ιιιο μαυρο του: ο. (ΖΗΝ.)

(Πιο. ιι. 5.)

- ιβαλον ουν ομοια. | οι δε εβαλαν Ν.

 

1). (8)·τ.Γ:ι.) Μοτο”. (ΣΕΦ.) ττιιτιοτιιτιι

ΠΠ α.

0. ελκυσαι (μοντ. αυτο Ι.) ' ειλιιυιται Η. '

ειλιιι·υιται Δ.

[9. Βγτ.ΠοΙ. (Λττιι.) | :ιαχυιταν ετ.

Λ|.'Χ. το!. ο. 5ι·τ.Βει. Μοιιιιιιι.

7. δ !ηα.] οτα. ο Η.

- εστιν Ι".] οδο. ημων 1).

- εβαλεν εαυτον (αυτον Ι..) ' ι)λατο Η..

| ηλλατο Η..

- Πτι.) του. οι ιτοιιιτοι: τα! .Γοιιιιιιι 8)·τ.Ι'ει.

οιΙ.οι Μ88.(οιτι. ιιι τιοιιιιιιΠιιι.)

8. ττλοιαριιμ] ιτλοιῳ 1'. ' τιτιιοττι.αλλιρ 8.

- ηλθον] -θαν Ι).

-αλλα. ΚΛΙΚ). ' .:αλλ. .3. ΠΡΟ. τοι.

-·ιτηχων] ·ιτηχιων Λ. ¦ ·ττυχων 09..

_διακοαιων] γιατιι ο. ῶ ι.ο. ι›οοο.

Μοττηιιι.Έν.

-ιτυροντες] ουραντεο Ι. | αηροντες 08..

9. α·ιτεβηααν] ανεβ. ΝΠ!. ¦ εττεβ. Λ.

-εις] "τι θΠ.Χ.

-- βλειτουαιν α.εΜ| ειδαν Β. να”. ια”.

-ιιιιμενην] οττι. Διοτι. οιιτοοιιο8 ιιιοοιιεοε

ιι.ο.ο# ' βοιιιι·υ. να”. αμα

10. ὁ 1ηα.] οτα. δ Β.

- απο ΣΠΟΡ. το!. ' εκ ΠΙ..

 

- ιαχυον ουσια.. 1. 88. Α. ντου. ο.ἰι.ο.

 

Η. ανεβη] ενεβη δη.. Ι. (κατι 88.) Λι·ιιι.

- ουν 'και. ειντβη ΝΕΝΕΣ Χ. 88. 871'.

Πο!. Μοιτητιι. | 'οπι. €. ΔΙΠ). το!.

“ιιι. Λι·ιιι. (τιποτα. “πιο ο. "οι" 8".

Ρετ. ΣΕΦ.)

- εις την γην ΝΛΒΟΡΙ.ΧΔ. 88. ΑΜ. ¦

επι την γην 1). Ι. 00. (μια μειττον 1).

0.) Ι :επι της για· €. Η. τοι.

- ιχθ. ιιιιιο μεγιιλ. απο. το!. ο. ' γιοι" Α

|Π.ΧΔ. Ι. 88. Η. να. ιι.υ. (οπι. με·

γαλ. ο.)

- τοαουτων] ιυα!. αυτων Ι..

το. ο Ιηα.] οτα. δ Β.

- δε ΝΑ!)Ι.Χ. το!. (ο.)ι:.(ι·,|Ξπ) διιττ.

1'τ›ι..&Πο!. Μοττιιιιι. Ι στα. 1.30. “οι"

ιιτιιο ναι”. ο.

- ειδοτις] ειδοντες Λ.

Ι8.εργεται] των!. ουν τ. Λιτλ. το!.Β)·τ.Πι:Ι. Μοιιηιιι. | οπι. ΧΒ(Π)Ι..Χ. Ι.

88. ιι.ἰι.ο. '.ΓΙιο!ι.ινιιι. .Ατττι. ' "οι"

ιιιιιο να”. η. :Ιδια “Μαιο” ο. ι'αιι

ιοιτι" Νγτ.Γυι.

- |ησ.] ·|·τιτοοιτι. ι. ετ. ΚΑΛΕΣ το!. ' οτα.

Β(Σ τα τα. 1).

.0. θα". (Ί. ι 0. Διοτι (Η. | μια” τιιιι|ι.ιιιιαιτιθ

Η. ι .. δια". οι. Ι Ι.ιιιιιοιιιιι Δια.. Ι Μ. μονοι·

' ονα. ιι.

482





ΧΧΙ. 18. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

Β:;έ:"="εγ έσχίσθη το δίκτυον.

καποιο

ΑΜ. 81:11. ι

 

να ριόο έστιν.

0 Μ

ἔκ? τι
, τοῦτο ήδη τρίτον έιρανερώθη ' Ίησοῦο τοι-ο μαθη·

Υ

ερχεται

13

 

τῶν εξετάσαι αυτόν, Συ τι. εἶ; εὶδότει· ὅτι ὁ κύ
* .' ιΙ πιο χ κ ι

ησουο και λαμβανει τον

π Ι 9 οι χ Χ ο 2 τ τ

αρτον και διδωσιν αυτοιο, και το οψαριον ομοιιιιο.

..ο Φ , ` ' .ο

ται: εγερθειι· εκ νεκρων.

Η Λέγει αὐτοῦ [6] Ίησουο,

α ·` . | . β η

ιτκδ Δευτε αριστησατε. ουδειο [οι] ετόλμα των μαθη

οι:ἱεοιιπι πιο. '' θα” Όἱοἱι

οι:: Ιοεπιι. ιιαπω ρι·ιιπιιοιο.

ΜΜΜ Πι ποιπο ιιιιιΙοι.ιιιι διο

οιιπιΒοπιιιιπι ιπιοι·ι·οοιιτο οιιιιι.

Το αιοι εεε? εοιοιιιοι ποιο. Δο

πιιπιιο οικω.. " (Μια) Η. ιιοπἱι

Ιοοιιο οι ιιοοοιιἱι ρ:ιποιπ οι. ιΙιιι

Με.. οι ρἱεοοιπ εἰιπἰΙἱι.οι·. " "η

"Ο Ποο πιο ι.οι·ιιο ιπιιπὶΓοειιι

Με οοι Ιοοιιε ι·ΒιοιριιΒο οιιιιι το

ειιττοιιιιιοοι ο ιιιοι·ιιιιο.

- 15 οι ο· ι ..
°δξ 80 Οτε ουν ηρίστησαν, λέγει ται Σίμωνι Πέ- οοι.... απο υιΜωι...,Μ,

· , “" ' δ' ' π . ° 2 | # ""·'·λιΒοιιΒιιποιιιΡοιι·ο Παπ..

Τρ? ο Μαΐ", Ιευακου, α7επξ9 με πλεον επι-ποπ ιοΒιιππιο.ιιιΒι:ιοπιο 'που

.Η __ τουτο›ν; λεγει αντιο, Ναι κυριε]τ συ οιδαο οτι Φιλιῖι Μ? . Πω @Πλω “ΨΡ""?·

.τη ν ο οι 3 ι , , 16 , , __ Μι πιο ποιο. ιιιιιο ιο. Ι)ιοιι οι,

, σε. λεγει αυτοι, Βοσκε τα αρνια μου. λεγει αυ'Γῳ Ριιιιαι Μ"... ...005. ιο‹τιιι.ιο.ι

| , ' δ ' | '| ο ι 1)ἱι:ἱι οι ιιοι·ιιιιι, Βιιιιοπ ΜΒΜ

"θ παλιν δευτερον, Σιμων Ιοιανου, αγαπαω` με ; λεγει Πι,'."Μ, ...οι ΑΜΙ”, ΕΜ...

, Ααπ ` Α Β

Δι αυτοι, Ναι. κύριε· συ οἶδαο ὅτι Φιλοι σε. λέγει αυτοι,

Μπρνο· η Ποίμαινε τα πρόβατά μου.
τια μου ι ο

|

τον, Σιμων ·

Η'. και λέγει

ολα ,

θ λε

ολβ 13

ι

 

ο λ ο

Η Λέγει αὐτῷ τὸ τρί

Ίωάνου,|| Φιλεῖο με; έλυπήθη ο Πέτρο9,

ὅτι εἶπεν αὐτῷ το τρίτον, Φιλεῖι· με ; και. εἶπεν αὐτῷ,

κύριε, ξπάντα σι).| οἶδα, συ γινώσκειο ὅτι φιλο σε.

ει αὐτοδ *Ί σοῦο Βόσκε τα 2π ο οιτιοι'| ου.
. ` ο ι ρ μ·

ιιοπιιπο. ιιι απο ποιο. ποιο ιο.

ΜΜΜ που οἱ. Νικο αρτιο:

ιποοο. '7 ΜΜΜ Μάι οι ιοι·ιιο.

Βιιιιοιι ιοΒοππιιι. οποιο ιπο?

(.)οπιι·ιοιιιιιιο οει ?οποιο ποιο

Μπι: οἱ ιοι·ι.ιο, Λπιιιε ιπο? απο

οι, Ι.)οπιιπο, :ιι οιππιο. πιο. ιιι

απο ποιο ποιο ιο. “πω Ποπ

οι. Ριιοι:ο στα ιποιιο. '' (Μι "η

Λπιοιι ιιιποπ ιΠοο πιο, οιιπι οο

ποο ιιιπιοι·. οιιιποΒιιιι ιο οι. οιπ

αμην αμην λέγω σοι, ὅτε .5. νεώτεροο, έζο3ννυεορωιωι ..οι "πιο... οιιιιι οιι

` κ | τι ο! ιν ι κ

σεαυτον και περιεπατειο οπου ηθελα· οταν δε γηρα

Μ

Η!. και διδωαιν αυτοις] ευχαριστησω;

εδωκεν αυτοις Ι) στ. (_|ἶ)(ιι.) 8γι·.Ηἱοι·.

Μ. τουτο] πιω. δε ΚΕΣ. 88. Ο. ΜοπιΡΒ.

- ηδη] οιιι. Βγι·.Ρει. Απο. ΑΜΒ.

·- εφανερωθη ναι". ] ειρανερωιιεν

εαυτον Χ. α.ο.ι.·.ο. απο. νοι·.Ι.)

- Ιηαους] οιιι. 8. "κι μαθηταιι; Β.

|Πρι·ιιοπι. ο ς. ΚΑΙ.Χ. το!. ] οιιι.Β

οι).

-· μαθηταις] μοι. αυτου ετ. 1)ΧΔ. τα.

νιιΙα.(.'Ι. ο.ι:.]£ τοι. ] οιιι. ΚΑΒΟΣ.. 1.

οι. Δια. οκ!. Απο.

Η. ηριοτησαν] -σεν κ.

- ο Πηοουι;] οιιι. 8. ] ροει λεγει Ι).ΤοΙ.

α.ι:. 8]·ττ.Γει..8ιΗοι. Μοπιριι. .ΖΕι.Β.

- Ιωανου Ν"Β.ι"αἰ.(ιἰἰοοτιο)[)Οτ. ] Ιω

αννου Β.Βιιυ.Βι:,ι.(.].Ι.. νιιιι:. α.ἰι.(ο.)

_|: Μοπιριι. 'ΗιοΒ.ινιιι. (οιιι. Ν..)] :ιω

να π. ΑΟΚ. το!. 8γτι·.Ροι.8ιΠοΙ. Λεια.

ΖΕι.Β. Βιιι·]οιιιι ο.

- πλεον καποιο; 83. ΒΑ Τ! ] :,πλειον

ια. ΑΔ. το!. ' οιπ. πλ. τουτων Ι. ι2.ἰι.ι:.

ε# ] (:οπιι·ιι. λι'ιιιο. [ο.

- ου οιδ. οτι φιλ. σε] οιπ. α.ε.

- λεγ. αυτοι 20.] που. ὁ Μπους 1)Π.

- αρνια ΜΜΟ. το!. νιι18.-|. ΜοιιιΡΒ. Ι

προβατο 0.1). α.ο.ι:.ε.

18. παλιν] ιιπι.ο λεγει ΝΟ. ΜοοιρΒ. ] οιιι.

Ι). ι:.ο. -

- δευτερον ι:.ο. ] οιιι. ιι.. ιποο. Μουτ

ΑΜ. ' ΡΩΜΗ. το 8". Ι. "ιι.ι1ι.ι. ὁ κυ

ριος Ι).

- Ιωανου Β.Μαί.].)στ. ] Ιωαννου Η

Β.Β“_υ.Ο.. νιιι€. (α.)υ.ο!!. ] τΙωνα

ε. ΑΟ.. τοι. Βιιι]οπιι ο.

- ναι] οιιι. Η..

- συ οιδ. ότι Φιλ. σε] οιιι. α.

- λεγει αυτ., Ποιμ. τα πρ. μου] οιπ.

1.

- αυτιρ θ°.] πιω. ὁ Μιτου; Δ.

- λεγει αυτοι 8°.] που. οι ιΠΠειιο πιο οι

ποιοι 8]·ι·.Ποι.

- προβατα ΝΛ(Ι))ΧΔ. 69 εδο. τοι. (ιιοοι

μου Η.) 8]·ι·ι·.Γει..διΗοΙ.ιιιυιο. @που

πιο. ονοο ο.ι:.ιι[1]. ΜοιπρΒ. ] προ

βιιτια 13.Μιε.Ο.

190.

ΙΤ. το τριτ.] οιπ. το ο.

- Ιωανοιι Β.."αι.Π. ναι;; (α.)υ.ο. ] Ιω

αννου Μπορει. Ο.. | Ιωανα 69.]

ονιοιιΙου ι. Μια '

Η. και ποιο ειπεν νιιΙο.α. "του". ]

οιπ. Λ. Αρι. αει.

- φιλος 2°.] ρι·ιιοπι. και Κ..

- ειπεν 2". πο. το!. νιιιι;.(.'Ι. οι. ] λεγει

ΚΑΠΧ. 1. 88. Δια. ο.Ιι.ο.ι:ώο.

- αυτοι (ιιπιο ιιυριε)] οοι. Β.

·- παντα αιιιο συ κοινο. 33. α.ο,Βιιι.

Βγτι·.Ροι.8.:ΠοΙ. ] :μια εκ. Λθ°Χ. το!.

υπο. (6.)/. (ΜοιπρΒ.) ΑΜΒ. ] οιιι. αν

αρ.

- ου γιν.] οοι. ου Β.Μαἰ.οιΙ.Ι.οπο,οιΙ.2.

(και συ παντα γιν. ΑΜΙ.)

- Ιηαους] οιπ. Ν!). 1. 88. (Βου.) ΜοιπρΒ.

] Οοιιιι·ο. ΑΙΚ). το!. 1. 'Ι'ΒοΒ.Μιιι. το!.

Μρι·οοπι. ο π. ΑΧ. το!. ] οιπ. 130.

- προβατια ΑΒ.δίαι.Ο. Βιιτι.Ρει.8ιΠοΙ.

ια οια. ] Ιπροβατα π. ΚΠΣ. 83. το!.

ιποο απο. ιι.ἰι.ο.ο,|. "ΜΕΝ-ι”. ] αρνια

Α.

18. οτε υλικο). το!. ] οτι Ο.. ] ότι εως

Λιιπ.

- τις] εἴ 09.

- περιιπατης ΣΕΚ.

:Μονο π. τισ. το!. Βιιι·]οιιπ ο. στο.

ιο Ριου. Μπι. 15.

- ελυπηθη] ελυπη ο!). ] πιω. δε οι..

- το τριτον 2°.] οιιι. 1).(οοιι.'.).

Η. ιιοπιιπιιο οιιι. οι. ] Η. οοοιρἱι. Ο!. Ι Η.

οποιο. οιιι. οι. ι Η. οι. οπο οι οι. ι οι:ιιιιιιι

ιιοοι.ι οι.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ. ΧΧΙ. 19.

Η Α Β ο 1).

Χ Α.

1. 88. 89.

ΕθΕΠ8ΠΑ.

18. οι ζώσα

Γ ΩΡ0ι. ι : η.

. σου. ι;ι:α8, στο.

διδούιι σε ;
οι ε

τουτου

πρ Ίησοῦ, Κύριε, οῦτοιι δε τί;

- ·· λ το | Χ 1! * | ||

ο εκτενως ται· ει αι· σου και αλλος ωσει σε
ι , ,
` ,δ Ρ' , Ι

και οισει οπου ου θελεις.

υωυ ποιοι θαυάτιρ δοξάσει του θεου. και. τοῦτο απο»

λέγει αὐτῷ, ,Ακολούθει μοι.

Πέτρος βλέπει του μαθητὴυ ου ήγιιιπα ὁ Ίησοῦτ

οικολουθοῦυτα, “οι και οιυέπεσευ ευ τῷ δείπυιρ ἐπὶ

` οι ι οι 'ϊ τ ι ο ι

το στηθος αυτου και ειπευ, Κύριε, τα· εστιυ ο παρα

ούν,| ιδιου ὁ Πέτρος λέγει
00 ο τι 9

" λέγει αυτω ο
ι

Κιτ
τοῦτο δέ εἶπευ σημαί

20 έπιστραψειτ ] ο

πιο εσιιιισι·ιε, σκισιιιισε ιιιιιιιιιε

ιιοιι. οι ιιιιιιε ισ σιιιι:σι οι ιιιισσι.

ιιιιι› ιιοιι τα. '" "τισ ιιιιισιιι

ιιικιι ειι;ιιιιιι·ιιιιο ιιοιι ιιιιιι·ισ υιο

ι·ιιιιιιιιιιιιιο σπα ιισιιιιι. ιιι ιιοιι

σιιιιι ιιικι:εσι. απο ο. 8σιιιιιιι·σ

ιιισ. 2" Οοιιυστειιιι Ρσιτιιιι ιιοιι

ιΠιιιιι ιιιιιι:ιριιιιιιιι ιιιισιιι ιιιιιιςσ

ιιιιι Ιι·ειιε οσιιιισιιισιιι. ιιιιι σι

ι·σσιιιιιιιι ιιι σσιιιι ειιιισι· ρι·σι.ιιιι

Με σι ιιικιι, Ποιιιιιιιι. ιιιιιο σει.

ιιιιι ιτιιιιιι. ιιι? Ή ιιιιιισ στα

σιιιιι νιιιιοεσι Μπι-ιιι. ιιιι:ιι Με",

Ποιιιιιισ. Με ιιιιισιιι απο?

2 Πιο". οι “οιιι. 8ισ σιιιιι ι·οιο

Ίησ.οϋ9, 'Εὰμ αὐΤὸυ θέλω ρέμα” ἔω9 ἔρχομα“ Τί ιιιιιιισισιιοιισσ τσιιιιιιιι.ιιιιιιιιιιι

προς σε ; σύ 2μοι ακολουθει.|| 23 'Εξῆλθευ οῦυ

ισ? ιιι ιιισ οοιιιισιιο. ιι' Μήνα

ι·ι·οο ιισι·ιιιο ιεισ ιιι Ματσε ιιιιιιι

ιιικι·ιριιιιιιι Πιο ιιοιι ιιιι›ι·ιιιιτ.

Η ιιοιι ιιοιι σι Ισειιο. Νου ιιιο

  

ιΒ.ειετενης Χ.

-- τας χιιρας] τηυ

·-· αλλος ΑΙΜ.. τσι. νικ. ] αλλοι 80,1).

1. 88. Βγι.Πσι.πιπ. Ατιιι.

- σε για" ζωο. ΗΒ(Ρ(?σι Οι). ] τοπιο

€. Α1). το!.

- ζωο” 5]°ιτ.Ρ5ι.διΠσι.ι:ι. (ζωη Μ.)

]ξιοιτουσει 1). ] ζωιτιοοιν Οι. ] ζωοου·

ιτιυ Η. 1.88. εγτ.Πσι.οιρ. Αιιιιι.

- οιειει (ῆιτοι 59.)] οιιτουοιν Οι'. 88.

Απο. 8)·τ.Ησι.ιιιε. ] αποιιτουιτιν Χ". Ι.

]απαγουσιν 1). ] ποιηειουσιν σοι Β'.

]] πιω. ιιι Ν'"ΑΠ.

Μσιιιριι. ΤΙισιι.Α!ιιι. απο.

ιοῦτοιι ὁ λόγοι·|| οι τουσ αδελφούς, ὅτι ὁ μαθητιιτ

έκειυοιι ουκ οιποθυήσκει· 2ουκ εἰπευ δέ|| αὑτῷ ο

487.. [ο ιιιιιι.] | .οιιι. π. ΑΧ. τσι.

8]·ι·.Γει. Αι·ιιι. ΣΕΦ.

8!. Πετρος] ιιοιι. αι:ολουθουντα Χ. ] οιιι

ιι·ιι. Οι·ἰς. ιν.

- τιμ Μιτου οι·ιο.ιν. ] αυτοι ιιιοου Π"

χειραυ κι.

-- λεγει] ειπεν Η.

- κυριε] οιιι. Β.

22. εαν Οι·ἰο. ιν. 488.. ] “ εισ" νους. ἰι.ι:.

"ο" αι: “ιιιεισ" ]]ι [α.]

-- μενειν] ιιοιι. ουτως 1). ] Οοιιιιιι,

Οι·ἰρ. ιν.

- τι] τις 69. δισ.

-- ου] ιιοιι. ιιι Ο ιιι υιοι.(?.ιιιτσ'.) Μσιιιι›Ιι.

α.ι:.Πἶ $γττ.Γει.8ι.Πσι.

στ. Βιιτ.Πσι.. ] ι'οιιι. ιι τ.

()ι·ιο. ιν. οι ιιιιι ιιι: σο εστιιιειι ο.

- και οιδαμιν] ιιτιισιιι. ο οι 0. ιισιιιιιιε:

οι. εσιιιιιιο α.

- αυτου ή μαρτυρια :στιν 130.. Μσιιιιιιι.

ΜΒ. | ιοτ. αυτ. ή ιιαρτ. 1). ] αυτ. ειττ.

ἡ μιιρτ.

Α()ι'Χ. το!. Ι.ιιιι. Μσιιιιιιι.σι.ι.

25.1" σοι. 86. (οποσ. κι!) ιιοσ εσιιοιιοιι

24.μαρτυρων] 'ποσοι. και Β. ] (ΜΜΜ,

Οια!. ιιι. 488".

- τοιιτιου] 805" α.(σ.)

- και το" γραψας

Μσιιιριι. Αὶιιι. ] ο και γρ. Β. 88. 89. ο.

οι). μοιρα)

ΑθΧ. Ι. τσι.

88. ] τεστ. ἡ μαρτ. αυτ. ετ. ιι

- ειπιι·] λεγει Χ..

-- οπου] όσα Η".

- ου] συ ου Η'. (του.) υ'οΐ. @οτ

ιιιιιι.ιιιιιιιι.)

19.τοιιτο Η. ()ι·ἰρ. ι. Η”. ] ταυτα 1).

ουσ. ι. οσοι.

- δε στις. ι. σου'. οι· 420.) ι οιιι. ιπι.

- ειπευ] ιλεγευ ι.

- τουτο 9°.] ταυτα Λ. 5)·ι·.Γιιι.

20. επιστραιρεις] ιιοιι. δε ι:. τυπο. Ι.

09.ιιο. Η. το!. ρ Μσιιιιιιι. ] οιιι. ΑΏΟ.

88. Υιος. οι”. Αι·ιιι. οι σοιιιισι·οιιο

ιι# 8γι·.Ρει.

- ο Πετρ. Οι·ἰο. ιιι. 4879 440.. ] οιιι. ο 1.

- ο Ιηο. ουρανιο. ] οιιι. ο 1).

-· ιικολ. ος] οιιι. ιι..

- αυτου Οι·ἰρ.ιτ.οἰ.ι. ] του Μιτου Οι”

οιιι. ιι!

Πιι.ιιιι. αυτιρ Χ 01).

88. 1,: Μι:ιιιιιιι. .'Ειιι. ] οιιι. ΑΒ. τσι.

ΠΔΠ.) τσι. ()ι·ἰυ. πιο.

- κυριε απο). ουρανιο. ] οιιι. Ο'.

] και οι 0. ] (τις ειττιυ ιιιι ιιιι. τσι. 21.

] οοιιιι·ιι, στο. ιν.

- μοι πιο ακολουθει ΧΑΒο.ιιιοιιι.Π.

1. 88. (Πιο.) Οτιο.ιι·.] :ρου ετ. ΟΧΔ.

τοΙ.! Μι:ιιηιιι.

28. ούτος ποιο ιι λογος ΚΠΟΠ. ι. 88. ιι.ιι.

Μαρ: 8]·ι·.1,ει. ] :ραπ ··:. ΑΧΑ. τσι.

νιιιι;. Βγι.Πσι. Απο. ] οιιι. Οι·ἰρ. ιιι.

488..

- ότι] ιιτιισιιι. και ειιοξαυ Η. Απο. ]

οοιιιιιι. στις. ιν.

- οι:: ειπεν ιιι ΝΙΚ-.3. 38. (ο.) (διο-1,8.)

()τιο.ιιι. ] :και ουκ ιιπεν 9. Α1). το!.

(Μια.) 8γι·.Πσι. Αιιιι. ..Ήιιι. [λισιιιιιιι.]

- αυτιρ (Ντα ιν. ] οιιι. 60. ο. ] αυτο

1) στ. οι Ι.:ιι.(ιιιιιιι).

-- ο ιτιιτους οπο. ιν. ] οιιι. ΧΑ'.

- οτι 2". σαν): Οριο. ιι. ] οιιι. 1). να!.

ιι.ἰι.ι:.

- ουκ Οτι". ιν. ] οιιι. Α7]

- αποθυηιιιιιι ()τἰρ. ιν. ] -σκεις 1). σ.

' - ιιλλ' ()ι·ἰι|. ιν. ] αλλα Η.

- εαυ θα". ιν. ] "Μο" νιιια. σου.

Μουτ. άλλος οι ιρηοιν. προοθήιιην

εῖυι·ιι τοῦτο. τιθειιιιιτος μιν αυτό τινος

του φιλοπιινιου ἱἔωθευ ιις παριιστασιυ

τοῦ πλειονα του γεγριιμμἱυωυ ιιναι τα

γιγενημἐυα παρα του κυρίου θαιιματα.

Κατα μερος ιι Μι' ἑτέρου αγνοια τοῦ

πρώτου τυχου ισωθιν, και μέρος τῆς

του ιι'ιιιγγιλίου γραφής γενιιμιυον. άτα

του χριιυου καὶ τῆς συνηθιιιις δια πειν

τωυ αυτο του ειιαγγιλιιον ιριρειιθαι πα

ραοκευαοαυτος. οιιτιος βιβαιαν έυχο

ιιιιτος τιιυ δόξαν παρα πᾶσι τοῖς πι

οτοις. ιιιοτε ιιληι.ιιἴις μέρος ιν. και τέλος

τῶν παρα τοῦ ειιαγγελιο·του γραιριυτιον

ποιἡιταοθαι.ινα μι] ιιιιἔιομεν τους θεο

πνεύοτους τῶν ειιαγγελιοτιῖιυ διαιριῖν

ἡ και παραχοριιιτοειν λόγους. απο

τούτου του νοήματος ο θειος Βασίλειος

κινηθεις ιιι τι] ιξιιημέριρ θαυμιιζων τήν

ιιτισιυ του 'ιιοιι οιιτιο φησιν. "Ωοτι και.

του ιι·τρεχιιττατον νουν ιλιιττουα φα·

νῆυαι του ἐλιιχιιιτου τῶν ιυ το? κόσμοι.

προς το κατ. άξιον αὐτῷ ὶπιξελι.ιιῖυ. ο

του ιιφειλιιμινου ἱπιιινου αποπληριῖιοαι

τιμ κτιοαυτι. (ιιιιιισ ι·ι.·ι·εισιιιιιιιι προο

ωρα” ι·ιιι·ιιιιι "Ποιοι ιιι σοιιιι:ιιιιιιι

ιιοιιιιιιιιιε ιιιιιε.)

οιιι. ο.)

- πειραιιιιιους Οοο. πιο. ] τις." 1).

'Η. ουν ροα τουτου

[πιο 8γι·.Πσι."

“εμ οι: οιιι.-Β:

- τι Οτι". ιν. ] οιιι. Ποτ.

- τι προς σε (Μουτ. ] οιιι. Η". Ι. ι:ι.2. '8 'υ

Αιιιι. μια. ιιι πιο εσιιιισισ ιι.

Νιου. 88. του. Η.

(λισιιιριι.) Οι·ἰρ. ιιι. ι.ι·σε οι.

- ιι ΧΒΟΧ. 88. νιιιι.:. οφ 0ι·ιιι.ιι·.'2ιθ9.

] του" π. ΑΚΡΗ. 8)·ι·.ιισι.ιιισ.(Ιται·οιι.

ι__________----.__

ιο ιιι ιιοιι οι. ; Πι. ι:ιιιιι Με οι. ; 90. ιιο

ιισι. ιι. ι οι. δια". οι. ] 28. σΧι.ιι. ι.·ι. ] ιι.ιι.οτ ιπι
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ΠΙ. 25. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

·ττ.ήπ.·ντ-·<--.-ε_.Τα- .

Πήττ-"με-ιο.--.ΜΝεε..-..

Υ . .ίι. . . ' " '

εἔ_ΐ›_έ ' Ιησ0υ9 ὅτι ουκ αποθνήσκει, αλλ, ,Βαν αυτον θέλω οποιοι εν: απο Με ιιιαιιετο

Η ιι. ν το υ Ι ν . ιὶοιιοι: νειιἱο. ουν! ..ο εε? 2' Ηἰο

@ἔτι μενειν “09 €ρχΟμω, Τὶ προτ σε σε σει ε.Ιἰει:ἰρι.ιὶιιε οια ιοειιπιοιιιιιαι

ροτὶιἱοει ι1ε Με οι πήρε" απο,
28. :αἱ ουκ εῖπεν . ~ .

οι. “Μπι” οιιια νετιιιτι εει πιου

2.1. ΟΦ ν τ ε ` ε σε ` ν

υτοε εστιν ο μαθητη9 ο μαρτυρων περι του

κ ο το ν σε ` ν ιν ν ` ιιιοιιἰι.ιιιι εἰιιε. "Βιιιιι. ειιιιειιι

ζωι:: ία( ' ο 7ραλίία9 :ΓαΗΤΈ '(2 3ιδαμευ` 0." αληθο9 οι α!ὶα ΜΜΜ. οικω ίοι:ὶι. Μπιτ,

αυ.Ι.ου α 7.” ια εσ..Πυ. ` ” οιιιιερἰεοτΠιοιπιιτ ρω· εἱιιιειι!ιιη μ· ρ .0 εση"μ δε και' αλλα πει: ιρειιιτι .πωπω πιανουν;

επρεπε οσε σαι εει·ὶοεικὶἱ πιο:

Α|| Η

πολλα 2α ἐποίησεν ο Ίησουε, α,τινα εαν γράφηται Η) Α

Ι το.- πιω.

καθ. ἔν, *ουδ|| αυτον οἶμαι τον κόσμον * χωρήσειν'|

τα γραφόμενα βιβλία. *

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ.

-`._____`___

[α.ο.ε#] (α :τα όσα ειναι. ύ ὶησ. οιιι. - ἰὶιι.] βια!. αμην ε'. ΧΑ. το. 8_γι·.Πι:ὶ. αυτων αντιγραφων εν στιχοι;; |βαι απο.

Απο.) ιιιι.:.Οι·. το!. Δια. επί 8)·ι·.ΠεΙ.(ιιι απο ολβ' Λ. ευαγγελιον κατα Ιωαννην

25. Μαιος] τυποι". χριστο;; Ι). Μάι!. εοιΠεε.) Λ·ὶιὶι. | οιιι. ΚΑΠΟ νι πιο. Ι. εξειὶοθη μετα χρονους λβ' της του χρι

αιιαο που .Με ει:ι·ἰριιι ἱιι |ιοε Μοτο 6. 88. νιιὶιε.£'ί. α.ὶι.εἄο. 8ντι·.Ρει.8ιΠοὶ. στον αναληψεως εχει δε στιχους βτ.

- ουδ' ΝΒΒΔ. Ι. 69 δεν. ()νίρ.ἰν.852°.| Μ58. 8ντ.Πἱοι·. Παντου. ΤΙιοΒ.)ΙΜ. 8. ευαγγελιον κατα Ιωανην ετελε

=ουδε 9. ΑΟΚ. κι. Ονία. ἱἱἱ. 630°. οθη αρχεται ευαγγελιον κατα Λοιπον

ἱιι. ΗΡ. 2Ι6-.αρ.Ειια.Η.Ε.Η.25.029!). 1). το κατα Με ευαγ. ιΞεδοθη μετα

25. χωρησειν ΗΒ.ΒΙαἰ.Ο.. Ονιο. ἰν. 2Ι68. χρον. της του χῦ αναληψ. Οίἰ“.ειιτε.

(χωρων Ονἰο. ἱἱἱ.) ¦ :-ιται π. ΛΒ.Βιίμ.

(Ή). το!. ε)·τ.Πο!.ιιι;;.Πναεεε. Οι·ἰ9.ἰν.

Η.. 3520.ιιρ.Ειιε. ΠΣ.

8ιιὶ:ιεε:τἱρι.ἰο. κατα Ιωανην Β. ευαγγελιον

κατα Ιωαννην *ΛΟΛ 33. Β. τε

Με του κατα Πι ευαγγελιου: ετι ετα

Ιῶ στι. βτ Η. ευαγγελιον κατα Ιῶ

εγραφε, και αντεβληθ. ὁμοιως ει: των |

23. ασοεε "Μαιο οι. | 24.. (Παοὶριιὶιια “ἱιι οι.

Ι '15. ωραιο ροαειο Ουα οι. ι οι.. Λακκι Η.

 

. ΒνΑΝοει.ιοιιυΜ @ΧΡΗΜΑ ΔΝΤΙΩΠΑ Η ΟΟΒΙΟΙΒΠ8 ΝΟΝΝΠΠ.ΙΒ ΡΟΤΙΟΗΙΒΠ5.

Οαρἱ!ιιία ΜΔΠΠΑΒΙ Ευαποείἰἰ ο 6'οάιἰ. 11.4 (οι ίαιοτάιιοι ΑΖ. οι! ευπιπιαπι ραρἰπαπι).

Τοῦ κατα. Ματθαῖον ευαγγελίου τα Κειράλαια.

η'. περὶ τοῦ δαιμονιζομένου Μικροί). [Β. 8”.

κι'. περὶ τῆι` τῶν αποστόλων διαταιγῆε. [κ. η .

°` . περὶ τῶν μάγου. [ἱἰ. η.

περὶ τῶν ιὶναιρεθέντων παιδιών. [ἱἱ. 16] .
.το
ιν . πρῶτος Ϊωιίννητ ἐκήρυξεν βασιλείαν οιὶρανῶν. ιι . περὶ τῶν ἀποσταλέντων παρα Ίωάννου. [κἰ. 21.

[ἱἱἱ. η. κα'. περὶ τοῦ ξηριὶν ἔχοντοε τὴν χεῖρα. [Χὶἰ. Η.

8'. περὶ τῆτ διδασκαλίας τοῦ σωτῆρο9. [ἱιι. 1η. κβ'. περὶ τοῦ δαιμονιζομένου νεκροί) καὶ "των

ε'. περὶ τῶν μακαρισμῶν. [ν. η. [ιιὶἱ. 223.

τ'. περὶ τοῦ λεπροῦ. [νἱἰἱ. η . η'. περὶ τῶν αίτούντων σημεῖον. [κἰἱ. 381.

ζ'. περὶ τοῦ εκατοντάρ ου. Ενἱἰἱ. 5]. ιεδ'. περὶ τῶν παραβολῶν. ἑ:ἰἱὶ. 81.

η'. περὶ τῆς πενθερίὶε έτρου. [νἱὶἱ. 14]. κε'. περὶ 'Ιωάννου καὶ 'Ηρώ υ. [:ιἱν.Ι .

0. περὶτῶνίαθέντωνἀπὸ ποικίλων νόσων. νἱἱἰ.16]. Με'. περὶ τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν ύο ίχθύων.

ι'. περὶ τοῦ μὴ επιτρεπομένου ἀκολουθεῖν. νἰὶἱ.19 [τιν. 151'. .

ια'. περὶ τ·ῆε` επιτιιιήσεωιι τῶν υδάτων. [νἰιἰ. 231. εξ. περὶ τοῦ έν θαλάσσρ περιπάτου. [κιν. 22].

ιβ'. περὶ τῶν δύο δαιμονιζομένων. [νἰἱἱ. 28]. η'. περὶ τῆε παραβάσει” τῆς ἐντολῆτ τοῦ θεοῦ.
νινί. περὶ τοῦ παραλυτικοῦ. [με. 21. [τιν. η.

ιδί. περὶ Ματθαίου τοῦ τελώνου. [ἱκ. 01. τον. περὶ τῆς αναναίας. [Μι. 2η.

ι '. περὶ τῆς θυιγατροιι τοῦ άρχισυνα·γώγου. [Β. 18]. λ'. περὶ τῶν εραπευθέντων ὅχλων. [Δεν. 29].

ετ'. περὶ τῆς αίμορροούσης. [ὶκ. 2.03'. ΜΙ. περὶ τῶν ετι-τε ἄρτων. [τα. 32]

περὶ τῶν δύο τυιρλῶν. [ἱκ. 2η. περὶ τῆς ζύμης τῶν ψαρισαίων. [κνἰ. 5].
 

Ια ιιοιαιιιίυ Μινι:: ι:ατίι:Ιαιι:νι ίαι!ίοπίε “Με .Με πιιιιαιἰοιιε.τ αιἰιίἰιαπιετιια οπιίε.τἰοπε.ε Μάνια". Εντυπο ιιιιπιενοτυπι οι οτιἰίνιίε κοινωνια.

.Μονών ρναειετυιιεί.

εε'. Μαι Ι..

ιι.. ευ: [Δ. | ε'. περι του ·νενομενου ρηματος προ-Ιωαννη- Ζ

ιιιὶ ειιιιι. μια.

ιιβ'. ποιο. ε. τυο. Ι.. ¦ τυφ. ιι. ποιο. Δ.

'. Βιμ] πιω. ιδειν Σ.. ¦ οιιι. Δ.

Ζ'. είε Δ. ' ή'. περι του απορου παραβολη Ια.

ΜΛ'Ι"ΓΠΑΕΠ8.

Τἱιιιὶιιε ο Δ. ευα--ιλιον και Μα--

--κεφα- Ια.

β'. παιδιων Δ. ¦ νηπιων Ϊ..

ιὁ“. Ματθαιου Με". Δ ἱιι ὶοι:ο). ' Λενε Δ ἱιι ΙοιΙἰεο.
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ΚΒΦΑΛΑ1Α.

Μ'. περὶ Τῆς εν Καιο·αρεία ἐπερωΤήσεως. κνἰ.18 . ν'.
' :

λδ|.

λε.

ΝΤ.

71.1".

λη,.

Η.

Μ

με·

περὶ Τῆς ιιεΤα|.ιοριρωσεως Τοῦ 1ηο·οῦ. ΧΤίἰ. 1 .

περὶ Τοῦ σελ·ῆνιαζομένου. [Μάι. 111. Η

περὶ Τῶν αἰΤούνΤων Τα δίδραχιια. 241.

περὶ Τῶν λε·γονΤων Τίς μείζων. [Πω. 11.

περὶ Τοῦ ιὶιρεὶλονΤος Τα |.ιυρία Τιὶλ.ανΤα. 1ινἱὶἱ.281 .
08 ' -

περὶ Των επερωΤηο·ανΤων εἰ ἔξεο·Τιν απολ.υο·αι

Τῆν ·7υναῖκα. [Μπι. 81.
κ σε ς : ι κ 9 ο '

περι Του επερωΤησανΤος πλουσιοι: Τον βρουν. .

με.. 161.

ιιβ'. περὶ Τῶν ἐργαΤῶν. [κκ. 11.

Η·
μ.δ .

με'.

με!.

νιτ

νο -

ασ.

περὶ Τῶν υίῶν 2εβεδαίου. [κκ. 201.

περὶ Τῶν δύο Τυψλῶν. [ΧΧ. 201.

περὶ Τῆς ὅνου καὶ Τοῦ πώλου. κή. 11.

περὶ Τῶν Τυιρλ.ῶν καὶ χωλῶν. Μό. 111.

περὶ. Τῆς ξηρανθείσης ο·υκῆς.

περι Τῶν ἐπερωΤηο·άνΤων Τον κυριον αρχιερέων.

[ΤΠ. 281.

περὶ Τῶν δύο υι'ῶν παραβολή. [κή. 281.

Με'. Τα διδραχμα Δ. 1 Τα διδραχ|ιαΤα 1).

λθ'. Τα 1..

μ'. _|ἱπ.1 ΜΗ. αυΤου 1.1.

| οιο. Δ.

οιο. Δ.

μια'. 1ησουν Δ. | κυριον

μβ'. εργαΤιου1 μαπα. ιιιοθουμενων Δ. 1 στο. 1...

με . Της ονου1 Του ουου ΕΔ.

μη.. _|ἱπ.1 πιω. και πρεοβυΤερωυ Δ. 1 0111. 1..

μα. υὶιου Δ. 1

παραβολη Δ. 1 οιο. 1..
1

Β'.

Τεκυων Δ.

Τα”. _|ἱπ.1 ιός!. εις Τους γαμους Δ.

νδ'. ιατρικοί] χοπ-απο. επιρωΤηοαυΤος Ι.. | οιπ. Δ.

.περιποιε

 

περι Τοῦ ξῆριὶν ἔχονΤος χεῖρα. [1ἱἱ. 11. η . περὶ Τοῦ Τυῷλ.οῦ. [νἰἱἱ. 221.

η . περὶ Τῆς Τῶν αποοΤόλων ἐκλο·γῆς. [ἱἱἱ. 181. κδ'. περὶ Τῆς εν .καιοαρεία ἐπερωΤήο·εως. [νὶἱἱ. 271.

8'. περὶ Τῆς παραβολῆς Τοῦ οπόρου. [ὶν. 21. κε. περὶ Τῆς ιιεΤαμορφώσεως Τοῦ Ἐμοῦ. [ἰκ. 21.

ι'. περὶ Τῆς ἐπιΤιμήσεως Τοῦ ανέμου καὶ Τῆς θα. κε. περὶ Τοῦ σεληνιαζομένου. [ἰκ. 171.

λάσπης. [ἱν. 851. Τεξ. περὶ Τῶν διαλο·γιζομένων Τίς μείζων. [ἱκ. 881.

ια'. περὶ Τοῦ λε·γεῶνος. [ν. 11. κ·ι/. περὶ Τῶν ἐπερωΤῆσάνΤων Φαριο·αιἘον. 11.

ιβ'. περὶ Τῆς θυ·γαΤρὸς Τοῦ αρχιο·υναγώγου. [ν. 221. κθ'. περὶ Τοῦ ἐπερωΤήσανΤος αῦΤὸν πλουσίου. [Χ.1ΐ1.

η'. περὶ Τῆς αι.ιιορροούο··ης. [ν. 251. χ. περὶ Τῶν υίῶν Ζεβεδαιου. 851.

ιδ'. περὶ Τῆς διαΤα·γ·ῆς Τῶν αποο·Τόλ.ων. [ή. ?1. λα'. περὶ ΒαρΤιμαίου. 401.
ιεΙ. περὶ Ίωιἱννου καὶ τ11ρώδου. [ή. 141. λβ|. περὶ Τοῦ πώλ.ου. [Χἰ. 11.

ως' περὶ Τῶν πένΤε ἄρΤων. [ή. 811. 7η'. περὶ Τῆς ξῆρανθείσης ο·υκῆς. [Χἱ. 121.

ιζ. περὶ Τοῦ ἐν θαλαιΤο·ρ περιπάτου. [Τὶ. 471. λδ'. περὶ αμνησικακίας. [κὶ. 251.

ΜΔ1101.ἶ8. αδ'. διαΤ. Τ. αποοΤ. Λ. | Τ. αποοΤ. διαΤ. Δ.

!Γἰιο1οο (ΑΜ. Η Τα κεφαλαια Δ. |α1περιοχαι Δ. Τ'. μογιλολου Λ. ¦ ιιογγιλαλου Δ.

ιβ'. Του Δ. 1 οιπ. Δ. λα.. ΒορΤιιι. Δ. 1 11αλΤιιι. Λ. Μάι!. Του Τυφλου Δ.

να.

νδ'.

= υγ .

περὶ Τῶν έκαΤονπροβάΤωνπαραβολή. [ΤΗΝ. 121 . - νδ'.

νε.

νΤ

νζ'.

νη'.

νθ[.

'. περὶ Τοῦ Ταλανιο·ιιοῦ Τῶν νομικῶν.

` - , Ι ,

. περι Της αρνησεως ΠεΤρου.

περὶ Τοῦ ιὶιιπελῶνος παραβολή. [κή. 881.

περὶ Τῶν κεκλ·ῆμένων. [ΜΗ. 11.

περὶ Ξ'ι·ῶν επερωΤηο·ανΤων διὰ Τον κῆνο·ον. [Εἰ

15 .

περὶ Τῶν ο·αδδουκαίων. [κκἱἱ. 281.

περὶ Τοῦ νομικοῦ. [ΧΧίἱ. 811.

περὶ Τῆς Τοῦ κυρίου ἐπερωΤήο·εως. ΜΗ. 411.

ΧΧ111. 11 .

περὶ ο·υνΤελείας. [Μήν. 81.

περὶ Τῆς ἡμέρας καὶ ῶρας. [κκἰν. 861.

περὶ Τῶν δέκα παρθένων. [:αν. 11.

περὶ Τῶν Τα Τάλ.αιεΤα λ.αβόνΤων. [ΚΧΥ. 111.

. περὶ Τῆς ἐλεύο·εως Τοῦ χριο·Τοῦ. [Μινι. 811.

. περὶ Τῆς αλειψάσης Τὸν κυριον ιιυρω. [κ:Τἱ.61.

. περὶ Τοῦ πάσχα. [κκνἰ. 171.

περὶ Τῆς προο·ευχῆς Του ο·ωΤῆρος. [πιο. 281.

περὶ Τῆς ποραδόο·εως Τοῦ Ϊηο·οῦ. [κκνἰ. ιη.

[Μινἰ. (101.

περὶ Τῆς Τοῦ Ίουδᾶ μ.εΤαμελ.ειας. [:‹:ινἱἱ. 81.

. περὶ Του κυριακοῦ ο·ώμαΤος. [παώ. 571.

'. .ο 1.. 1 περι Της επεριιιΤηαιως Του κυριου προς Τους φαριοαι

ους Δ.

ἱιι Ζ 1ι:ΒιιυΤ.

λαβουΤιο·ν 13. 1 λαμβανονΤιου Δ.

. περι Της προοιυχης Του οωΤηρος 1.. 1 Τυπος ιιυοΤιιςος 2. 1

περι Τυπου ιιυαΤιιςου ΔΔ.

. Του "Τσου Α. 1 Του οωΤηρος 1.. 1 οπι. Δ.

,. .είε 1 πεΤρου1 Του- Α. 1 αρνηση; πεΤρου 2Δ.

1 πιρι Της αιΤηο·εως Του οωραΤος ΔΔ. αι1ι.1. Του κυρια

κου Δ Μή Δ Μαι.

Οορἰ!υἰο 11111101 Ευοπρεὶἰἰ ο (ΜΗ. Δ.Δ (οι 11. Μάο οὐ ΝΤ).

Τοῦ καΤιὶ Μάρκον εῦαγγελίου Τα Κειριὶ.λ.αια.

περὶ Τοῦ δαιιιονιζομένου. [1. 281.

περὶ Τῆς πενθερᾶς ΠέΤρου. [ἱ. 291.

περὶ Τῶν ἰαθένΤων απο ποικίλων νόσων. [ἰ. 821.

περὶ Τοῦ λεπροῦ. [ί. 40 .

περὶ Τοῦ παραλυΤικοῦ. ὶἱ. 81.

περὶ Λευὶ Τοῦ Τελ.ώνου. ἱἰ. 181.

ιΤ/.

. περὶ Τῆς ζύμης Τῶν

περὶ Τῆς παραβάσεως Τῆς ένΤόλης Τοῦ θεοῦ.

[νἱἱ. 11.

περὶ Τῆς ψοινικιοο·ης. [ΤΠ. 2ῦ1.

περὶ Τοῦ ιιο·γιλ.άλου. [νἱἱ. 811.

περὶ Τῶν επτα ἄρΤων. [νἱἱἱ. 11.

Φαριο·αίων. [1111. 151.
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

, περὶ Τῶν ἐπερωΤηο·ιἱνΤων Τον κύριον άρχιερέων ] αδ'. περὶ Τῆς συνΤελείας. [κἰἰἰ. Β].

_ καὶ ιγριιμμαΤέων. [ιό. 27.] · μη'. περὶ Τῆς ἡμέρας καὶ ῶρας. [:ιἱἱἰ. 82].

ε, περὶ Τοῦ ἀμπελῶνος. [κἰἱ. 1] . μδ|. περὶ Τῆς ἀλ.ειψιὶσης Τὸν κυριον μύρω. [ήν. 8].

Μ'. περὶ Τῶν ἐ·γκαθἑΤων δια Τον κῆνσον. [κὶἰ. 18]. με'. περὶ Τοῦ πάσχα. [κἰν. Ι2].

3 Μ'. περὶ Τῶν ο·αδδουκαίων. [ΣΗ. 18]. μέ. περὶ παραδόσεως προιρηΤεία. [Χὶν. 1?].

τ λα. περὶ Τοῦ ιγρα.].ι.μοιΤέως. [κἰἰ. .28]. ι μὲ”. άρνήσις Πέτρου. [κἱν. δω.

 

' Ι ... . ` - .- , - Ι

περιζ Του κυριου επερωΤηο·εως. [Μι.Βο]. μη . περι Της αιΤηο·εως Του σωματα; Του κυριου.

 

 

 

με περι Τῆς Το οι.. λ.επΤιἱ. [οι. ιι ]. [κει. ιη.

Μ'. 'μα. Δἀιἱ. εν ποια εξουσια ΤαυΤα ποιει; Λ. | οπι. [Δ. με:: περι] ΜΗ. Της Ι.. Ι οπι. ΑΔ.

° πο. είε ¦ περι Των γραμμαΤαιιυυ Δ. με. είε: ΑΔ. | μζ'. περι αρνησεις πεΤρου είε Ια.

ρ'. περι] ιιι-ω. "κ Δ. ¦ οιπ. Μ μη'. οωμ. Του κυριου ΕΔ. ' ιευριαιιου σειρ. Α.

ρβ'.Τηι·ΑΙ...[οιο.Δ.

 

@μια 1ιΠΟΑΒ Ευαπηεἰἰἰ ε θ'οιἰιἰ. Α.Ο.(Β).Β.Ξ.Δ. (Β. Μαι ιιἰι μ' μεμε αιἰ οδ.)

Τοῦ καΤιὶ. Δουκᾶν εῦαγγελίου Το. Κειράλαια.

.

-~'.

-.

Βέ'

οη - . περὶ Τῆς ἀποι·γραιρῆς. [ἱἱ. 11. κη'. περὶ Τῶν πἐνΤεἄρΤωνκαὶΤῶνδῦο ιὶχθύων.[ἰΤ.12].

~ Β. περὶ Τῶν ιὶιγραυλούνΤων ποιμένων. [ἱἱ. 8]. Το περὶ Τῆς Τῶν μαθήΤων ἐπερωΤήσεως. [Πι. 18].

ἔ. περὶ Συμεών. [ἰἱ. 25]. λ'. περὶ Τῆς μεΤαμοριρώο·εως Τοῦ Ίηο·οῦ. [ιιι. 28].

'. περὶ 'Άννας Τῆς προερή·Τιδος. [ἱἱ. Βέη. λα'. περὶ Τοῦ σελ.ηνιαζομένου. [ιιι. 38]

περι Του ·γενομενουρήμαΤος προς Ϊωάννην.[ἱὶἱ.1]. Η. περὶ Τῶν διο.λ.ογιζομένων Τίς μείζων. [Η. 46] .

 

Τ'. περὶ Τῶν ἐπερωΤησανΤων Τον :Ιωάννην. [ἰἰἰ. 10 . 7η'. περι Τοῦ μῆ ἐπιΤρεπομένου ιὶκολουθεῖν. ιιι. 5η.

Σ ζ'. περι Τοῦ πειρασμοῦ Του ο·ωΤηρος. [ιν. η. λδ'. περι Των αναδειχθενΤων εβδομηκονΤα. 1. η.

η'. περὶ Τοῦ ἔχονι·ος πνεῦμα δαιμονίου. [ἰν. 88] λ |. περὶ Τοῦ ἐπερωΤήσανΤος νομικοῦ. [8. 2.5].

· θ'. περὶ Τῆς πενθέρας Πέτρου. [ἰν. 88] ΝΤ. περὶ Τοῦ εμπεο·όνΤος εἰς Τους ληο·Τάς. [1. 30]

? ι|. πε ὶΤῶν ἰο.θένΤων ἀπὸ ποικίλων νόσων. ἰν.40 . λ. . πε ὶΜά θας καὶ Μα ίας. Χ. 38 .
Ι ρκ #- ιι ε- Τ ε ι ρκ ρ ει · ρ

ια . περι Της αιγρας Των ιχθυων. [ν. 4]. λη . περι προσευχης. [κι. η.

_ . πε ὶΤοῦ λεπ οῦ. ν. 12 . Με. πε ὶΤοῦ ” ονΤος δα.ι όνιον κω όν. κἰ. 14 .. ρ ρ Ρ οι μ

Α η'. περὶ Τοῦ παραλ.υΤικοῦ. κι. 18] . '. περὶ Τῆς ἐκ Τοῦ ὅχλου ἐπαράσης ιρωνην. [κι. 2η.

; ιδ'. περὶ Λεω: Τοῦ Τελ.ώνου. ν. 2?]. μα'. περὶ Τῶν αι:ΤοῦνΤων σήμειον. [κι. 29].

ιε|. περὶ Τοῦ ξηριὶν ἔχονΤος χεῖρα. [ή. 6] . μβ'. περὶ Τοῦ αρισαι|ου Τοῦ καλ.έσανΤος Τον Ϊηο·οῦν.

- κ'. περὶ Τῆς Τῶν ιΞποοΤόλων ἐκλο·γῆς. [ή. Η] 87 .

ιζ'. περὶ Τῶν μακαρισμῶν. [Τὶ. 20]. μιν'. περὶ Τοῦ Ταλ.ανιο·μοῦ Τῶν νομικῶν. [κι. 46].

η η'. περὶ Τοῦ έκα.Τον:ι·άρχου. [νἰἰ.-Ι]._ μῦ|. περὶ Τῆς` ζύμης Τῶν ιραριο·ο.ίων. ` [Το. Ι].

ισ. περι Του υιου Της χειρας. [ΤΠ. Η] με . περι Του θέλονΤος μεριααο·θιιι Την κλ.ηρονομίαν.

Ε κ'. περὶ Τῶν ἀποο·ΤαλένΤων ὑπὸ τΙωάννου. νἰἱ. 18 . [κἱἱ. Π]

Τ κα'. περὶ Τῆς ἀλειψάο·ης Τον` κύριου μύρω. ν-ἰ-ἰ·. 86 . με'. περὶ 0ῦῇηῦιρορησεν'η χωρα πΞεουρ·ίου; [Το. η] .

88. περὶ Τῆς παραβολῆς Του ο·πειρονΤος. [που. 5]. μὲ". περι Των Γαλ.ιλαιων και Των εν Τω Σιλιωιιμ.

] ιιι·/. περὶ Τῆς ἐπιΤιμήσεως Τῶν ῦδιὶΤων. [νἰὶἰ. 22]. [κιἰι. η. ' .

Ξ κδ'. περὶ Τοῦ λειγεῶνος. [νἰἰἰ. 2?]. μη'. περὶ Τῆς ἐχούσης πνεῦμα·ιισθενειας. [11111. 10].

κε'. περὶ Τῆς θυ·γαΤρος Του ιὶρ ιο·υνα·γωγοῦ. [νιἰι.40]. μθ. περὶ Τῶν παραβολων. [Μιι: 18]. ' Ι

. κε'. περὶ Τῆς αίμορροούσης. νἱἱἱ. ν'. περὶ Τοῦ ἐπερωΤηαιινΤος ει ολιιγοι οι ο·ωζομενοι.

κζ. περὶ Τῆς ἀποο·Τόλης Τῶν δώδεκα. [ἰ:ι. η. [›ιιιι. 28].

' ιεβ”. .είε ΑΒΙ.ΞΔ. Ι περι Του ο·πορου παραβολη ο.

ΣΠΟΛ8. ! η'. Των ῦδαΤιου ΑΕΞΔ. ¦ Του ανεμου και Της θαλαιιιΤης Ο. '

Ήιιιιιιε οπτ.ΞΔ. ' οιπ. Λ.. . - Του αυεμου και Του ι)ιὶιιΤος Κ.

α'. β'. γ.. Ιιαι·ιιπι εει:ιἰουυ.ιιι ἰοιΙἱι:οπι, "πεσουμε οιυιιοε Ο "Το ι . :ιο 2ΒΕΞρ. [περι Της Τωυ αποιΤΤολων διαΤιινιις ()ὸα ω

που ὶιιιὶκ:ι. 1 . οι: Ξ' . ιι . περι Της Του ιιρριου επιρωΤηοιως ο .

α'. οι β' ροποπι Η. "που που ὶυιρει. προς Τους φαριοεους Ο.) | ιεθ . περι "Το προς Τους μιιθηΤας

'. ουρεωυ ΛΙΙΙ.Ξ. [ ουμειονος Δ. ' επιρωΤηιιαιωε Τον ιι··: Β. '

. εχ. πει. δι:ιμ. Δ1ιι.ΞωπωιωΔ. [ εχ. Το πει. Του δαιιι. Ο εβδομηεονΤα ' οιἑ Β.

ει Ξ ο! εποε. ος. 6: επεου"ι""ος ε- · (Μι: -

ιι'. χειρα] ρὶ·οοπι. Τῆυ Ξ. Ι οπι. Α(.ὶΠ.ΕΔ. "χαρα Δ. λ9. :ισ Α(Β)Ι.ΞΑ. λῦ'. περι Του οιμονιζομενου ευρω ο.

ις'. ειιλογης Λ()ΠΔ. ' διαΤαγης ΕΞ. ιι. περι ιιιιιιυπι ιιι ιπ‹Ιιι:ο ..:.. Μυοι οι! ειπα. ρω. ιιι Ιου.

π.. ῦπο ΑΚΕΛ. [ παρα (:Ξ. με.. ιιληρουομιαυ ΟΣΑ. ] ουοιαυ ΑΞ.

Τα.. είε Δοί.ΞΔ. ] περι Του φαριοαιου Του καλεοανΤος Του Ιη- μΤ . περι ου ΑΟ.'Ξ.'Δ. | περι Του Ε.

«Τουν- και Της αλιψασης αυΤον Η.. μἔ'. Τιμ Σιλ. ΜΔ. ] σιτε. Τιμ Ο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

να'. περὶ Τῶν είπονΤῶν Τῷ Ἐμοῦ δια Ἡρώδην.

3111.

νβ'. περὶ Τοῦ ῦ ρωπικοῦ. [ήν. 21. .

ν·/. περὶ Τοῦ μὴ ιῦγαπᾶν Τιὶς πρωΤοκλιο·ιος. [ΗΤ. 71.

νδ'. περὶ Τῶν καλουμένων έν Τῷ δείπνῳ. [Τιν. 161.

νε. παραβολῆ περὶ οίκοδομῆς πύργου. [κἰν. 281.

να. παραβολῆ περὶ έκαΤὸν προβιἱΤων. [αν. 81.

νζ'. περὶ Τοῦ αποδημήο·ανΤος είς χώραν μακράν.

[αν. 111.

νη'. περὶ Τοῦ οίκονόμου Τῆς άδικιρ.ς. [κή. 11.

νθ. περὶ Τοῦ πλουο·ίου καὶ Λαζάρου. [ΣΗ. 191.

ξ”. περὶ Τῶν δέκα λεπρῶν. [ΗΜ. 111.

ευ'. περὶ Τοῦ κριΤοῦ Τῆς αδικίας. [ΠΜ. 11.

118.. περὶ Τοῦ ιραριο·αίου καὶ Τοῦ Τελώνου. κνἱἱ1. 91.

15,'. πε ὶ Τοῦ έπερα›Τήο·ανΤος Τὸν ὶ1ῆο·οῦν πλουο·ιρυ.

[117111. 181.

ξδ'. περὶ Τοῦ Τυιρλοῦ. [Σνϋἱ. 851.

ξε|. περὶ Ζακχαίου. [Χ1Χ. 11.

εε'. περὶ Τοῦ πορευθένΤος λαβεῖν ἑαυτοῦ βασιλείαν.

[Σά. 11.11 .

ο . παραβολῆ άμπελῶνος.

οα . ἐρωΤῆο·ις δια Τὸν κῆνο·ον.

περὶ Τῶν λαβόνΤων Τεὶς μνας. [11.1. 131.

περὶ Τοῦ πώλου. [κά. 291.

ξθ'. περὶ ών ῆρώΤηααν Τὸν ΤῆιΤοῦν άρχι.ερεῖς καὶ

πρεο·βυΤεροι. [Στ. 11.

[κι. 91.

[Τα. 191.

περὶ Τῶν σαδδουκαίων. [ια. 271.

η. ἐρωΤηο·ις πῶς εστιν υίος Δαυεὶδ δ χρι.ινΤός.

[Η. 411.

οδ. περὶ Τῆς Τα δύο λεπΤά. [ΧΩ. 11.

οε . ἐρώΤησις περὶ ο·υνΤελείας. [κή. 81.

οτ'. περὶ Τοῦ πάσχα. 11.

οζ'. περὶ Τῶν Φιλονεικῆο·άνΤων Τίς μείζων. 241.

ή. περὶ Τῆς ἐξαιΤήσεως Τοῦ ο·αΤανᾶ.. [ΧΧ1.1. 811.

οθ'. ἐξουθόνηο·ις Ἡρώδου. [Χ1111. 111.

π . περὶ Τῶν κοπΤομένων γυναικῶν. [Ωω. 271.

. περὶ Τοῦ μεΤανοήο·ανΤος λρο·Τοῦ. Με. 801.

. περὶ Τῆς αίΤήσεως Τοῦ αώμαΤος Τοῦ κυρίου.

[Ταϋἱ. 501.

Μ'. περὶ Κλεόπα. [κιἰν. 131.
 

νι'. εἰο ΔΒΔ. ' περι οικοδ. πυργ. παραβολη ο. 1 παραβολη δι

οικοδομης πυργου Ξ.

νΤ'. ου: ΔΔ. | περι Των έκ. προβ. παραβ. Ο. 1 παραβ. δι έκαΤον

προβαΤων Ξ. ·

νζ.. αποδημῆοανΤος1 εδά. υὶου Α. 1 0111. ΦΠΑ.

ραπ Δ. | Μερα:: ΑΦΜ.

Εν'. Τον Ιησουν Α1:.ΞΔ. 1 αυΤον ο. "πλουοιου Δω | νομι

κου Ξ.

Η. Ζακχαιου Ο1.ΞΔ. ' Ζαχχαιου Α.

εξ. λαβονΤων1 ρου: μνας 11. 1 ΟΚΤΩ, ΔΟΞΑ. "δεκα μνας Δ. 1

οιο. δεκα ΟΕΞ.'Δ.

εν. .είε Α(1:.)(Ξ). | Ιησουν ΑΕ. | κυριον Ο.'Ξ.'Δ. ' (και οἱ πρεαβ.

1..) "περι Των επιρωΤηαανΤων Τον κυριον αρχιεριων και

γραμμαΤαιων ΟΛ.

" οπι. ιιι· χω

ο'. είε ΑΕ. ' παραβολη δι αμπ. Ξ'. 1 περι Του αμ. ΟΛ.

οα'. ι·ίεοΑΞ(ιπερωΤ. 1.). 1 περι Των ενιιαθιΤων δια Τον κηνοον

(Δ).

αν'. είε (Α)1.. (επερωΤηαεις Α). 1 ερωΤηοιε πως υὶοι· ιοΤιν δαδ

ό χριοΤοε Ξ 1 περι Της Του κυριου επιρωΤηαιως ΟΛ.

81111. προς Τους φαριο·αιους Δ.

σε'. ιρωΤηοιε Β.1.Ξ. 1 επερωΤηοιε Δ. σαι. ΟΔ.

Δ. ' στα. ΑΜ.

οθ'. εξουδινηοιε Ο. ' οδικη. Α1πιΞἔΔ.

πα. Του ο·ωμαΤοε Του ευ ιου ΔΟΛ. | Του κυρια.κου αωμαΤοε Μ.

η'. Κλεοπα Α111.ΞΔ. ΓΚλοπα Ο.

8ιιοει:ι·ἰρτἰο Του "Τα Δουκαν ιυαγγελιου Τα κεφαλαια Δ.

(Τελ οσο δώσω).

"της αυνΤ. Ο

 

οαρἱίυία δο1·ΙΑΝΝ18 Ξυανιρείἰἱ ε οικία. Δ.Ο.1ι.

Τοῦ καΤα πωάννην εῦαινγελίου Τα .Χειράλαια.

 

' ` . , - Ι .· Ι ` Α - .

α . περι Του εν Κανα γαμω. [11. 11. ι. . περι Του Τυιρλου. [Με. 11.

β'. περὶ Τῶν έκβληθένΤων εκ Τοῦ ίεροῦ. [ἱἰ. 141. ια'. περὶ Λαζάρου. [κἱ. 11.

Τ. περὶ Νικοδήμου. 11. ιβ. περὶ Τῆς ι1.λειψαο··ης Τὸν κύριον μόρφ. [κἰἰ. 81.

8'. ζήΤησις πε ὶ καθαρι.ο·μοῦ. [ἰἱἱ. 251. η'. περὶ ῶν εὶπεν Ϊούδας. 41.

έ: περὶ Τῆς αμαρείΤὶδος. [ἱν. 51. ι.δ'. περὶ Τοῦ ὅνου. [::ἱ1. 141.

Τ . περὶ Τοῦ βαο·ιλὶκοῦ. [ἱν. 461. ιε'. περὶ Τῶν προο·ελθόνΤων Ἑλλήνων. [κἱἰ. 201.

ζ. περὶ Τοῦ ΤριακόνΤα καὶ δκΤὡ ἔΤη ἔχονΤος ἐν Τῇ ια'. περὶ Τοῦ νιπΤῆρος. [πω. 11.

αο·θενεία. [ν. 51. ιζ'. περὶ Τοῦ παρακλήΤου. [αν. 261.

,Τα πε ὶ Τῶν πενΤε ἄρΤων καὶ Τῶν δύο ίχθύων. ιῆ|. περὶ Τῆς αἰΤήαεως Τοῦ κυριακοῦ σώματος. [Μι.

ή. 51. 88 .

0. περὶ Τοῦ έν θαλα.αο·ρ περιπάΤου. [ή. 161. 1

_ ΤΟΜΗ”. ὶεἔ.ἔἔἔξ .!.....'ξ$1 .1.('.Β.1ΐ'ῖ.2ῦΈ..ΐΝἩ1 ..ἶἶ”ΣΐἔἴΞ
112111” Δ. 1 οπι. ΑΟ. ι1εἰυι:ορε; πα ιιι επ". αιρ1ι.ιιΙιι ιθ'.

α) β'. γ'. που που 1ιε.1›ετ Ο. .

η. και Των δυο ιχθυιον ΑΔ. 1 0111. Ο.

Ρο" Ο' ὶιι οικω. ιιοπιιυ11.ἱο, ο.8. ΚΜ., ροετ Με αιρ1ι.ι·ι1ιιαι '

ι'. Τυφλου1 μπαρ. εκ Ζ·ιννηΤης Δ.. εν γενιΤης είε Ο ¦ 018. Α.

Έ'. ων ΔΟΛ". 1 Των Δ .

ι '. ονου ΑΔ. 1 πωλου Ο.
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